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Decemberi számunk 

melléklete 2010-es 

falinaptár.

Hirdetések december 

8-ig adhatók le.

1956-ra emlékeztünk
Október 23-án délelőtt 10 órakor 

tartotta az önkormányzat az 1956-os 
Forradalom és Szabadságharc emlékére 
rendezett ünnepségét. Műsort az iskola 
tanulói adtak. Ünnepi beszédet Bérces 
Lajos önkormányzati képviselő, az 
oktatási és kulturális bizottság elnöke 
mondott:

Tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket, 
a hűségesen emlékezőket!

Az 53 évvel ezelőtti eseményekre 
emlékezünk. A több mint fél évszázad 
oly hosszú idő, hogy az ekkor történtek 
valóságosan történelemmé váltak - külö-
nösen a legújabb, a gondolkodó nemzedék 
számára.

Mindaz, ami évenként az október 
23-ai ünnepségeken lehetőségként és 
feladatként adódik, azoknak köszönhető, 
akik akkor új fejezetet nyitottak nem csak 
a magyarság történelmét meghatározóan, 
hanem az összes európai népek egymáshoz 
való viszonyában is. Szeretném áttekinteni 
ennek a történelmi dátumnak ünneplési 
szakaszait - három részben.

I. szakasz: 33 évig nem volt ünnep. E 
több mint három évtized idejére korláto-
zottan a legyőzött, a vesztes, és a győztes 
állapotáról beszéljünk.

A „vesztesről”: A vesztes csendre 
intve volt, de ebben az állapotában is bel-
sőleg büszke amiatti bátorságáért, hogy 
kicsinysége ellenére a megdönthetetlennel 
mert szembeszállni.

Magyar népünk tagjainak többségében 
volt egy belső büszkeség, ami csak a hazá-
ját elhagyóknak más országokban kialakult 
magyar közösségeiben fogalmazódhatott 
meg, és kapott a média által megnyilatko-
zási lehetőséget. Elöl járt ebben az 1957-
ben megalakult Magyar Szabadságharcos 
Világszövetség, valamint az emigráns 
magyar sajtó és könyvkiadás.

A világnak szinte minden részéről 
elismerés sugárzott felénk, -de a bűnbánat 
is- a magunkra hagyatottság miatt. Ramon 
Cué Romano spanyol jezsuita szerzetes 
így fogalmazta meg ezt:

Kicsi húgunk, te drága!
Magadra hagytunk tégedet.
Míg fényes nappal Rád törtek gyalázva,
s Európa szívéről letéptek rőt kezek.
Keresztútján a művelt világnak
Magadra hagytunk Tégedet!

A kiszámíthatatlan jövő felé nézve 
mégis volt valami bosszankodó remény-
ség, amibe türelmetlenség is vegyült 
- suttogva mondva ki a kérdést: Meddig 
még? 

Tollas Tibor emigráns forradalmár 
költő „Hontalanok Zsoltára” című vers-
ében -összehasonlítva a zsidóságnak 
világszerte való szétszórtságát a magyar 
disszidensek sorsával-, így ír bátorítóan:

Továbbadta a száműzött
apa fiának, törzs a törzsnek,
mint homlokukra rásütött
titkos bélyeget, öröklöttet,
s a négy égtájra szétszóródva
a fogadalom nap-nap szállt fenn:
„Holnap a faladnál Jeruzsálem...”

...
Hát mondd te is minduntalan
mint ők - fiadnak, unokádnak
makacsul ezt a hontalan zsoltárt,
mely célt, holnap hazád ad.
Fegyverként szegezd társaidnak,
mondd magadban, kiáltsa szád:
„Holnap faladnál, Magyarország!

(Zárójelben: Ha magunkra vesszük 
a mostanság magyarságtudatot ébresztő 
sok-sok buzdítást, és népünket szintén 
„választott nép”-nek tartjuk, bizony, kell 
engednünk a vers felszólításának akkor is, 
ha sohasem hagytuk el szülőhazánkat!)

A „győztesekről”: A győztes nem volt 
örvendező. Mélységesen átérezte, hogy 
1956 októberének eseményei még járnak 
kiszámíthatatlan következményekkel 
-de ügyesen-, a felülkerekedés helyzetét 
kihasználva munkálkodott a hatalom meg-
tartásán - talán sejtve, hogy végtelenségig 
nem lehet az övé.

II. szakasz: Eljött 1989 nyara. Teljesen 
új kezdődött a forradalmi eseményekre 
történő emlékezésben. A forradalom ve-
zéralakjai, -akik közül néhányan csodás 
módon megszabadultak a siralomházból, 
akik letöltötték a rájuk kiszabott börtön-
büntetést, de azok is, akik „gyalog-ka-
tonaként” valamit tettek a hazugság, az 
elnyomás ellen, és az igazi szabadságért-, 
bátran mondhatták el a leghitelesebb be-
számolókat - tömegek előtt.

A hazájukat elhagyni kényszerülők 
emlékei is hozzáférhetővé váltak az 1992. 
október 21-én a Lakiteleki Népfőiskolán 
megnyílt „Az emigráció a hazáért” című, 
egész világot átfogó gyűjtemény által. Ott 
olvashatjuk: „Amit nem lehetett kimon-
dani itthon, mi kétségbeesetten kiabáltuk 
a világban. Amit nem lehetett megírni 
itthon, mi megírtuk és eljuttattuk minden-
hová odakint. Amit nem lehetett megtenni 

itthon, mi megtettük odakint.”
Szakemberek tudományos szinten, 

gazdasági, nemzetközi, szociológiai, 
hadászati szempontból értékelték a forra-
dalmat. Szónokok értékelték a kiemelke-
dő szereplők magatartását. Összegezték, 
hogy mit adott nekünk 1956. A dolgok 
mélyére látók vették a bátorságot annak 
megfogalmazására, ami mulasztásaink 
miatt, gyávaságunk miatt nem javunkra 
alakult. Egyre többször előkerül köz-
társaságunk első miniszterelnökének 
mondata: „Tetszettek volna forradalmat 
csinálni!”

Mivel az eddigi ünneplésekről beszél-
tem. Lehetne ezen ünneplések kritikáját 
összegezve legszelídebben megfogalmazni: 
Volt-e, van-e bennünk őszinte tisztelet és 
hála mindazokra emlékezve, akik nagyon-
nagyon sokat tettek értünk?

III. szakasz: Úgy gondolom, és ezt 
remélik sokan, hogy jövő évtől kezdve 
szintén új, más kezdődik az 1956-ra 
emlékezés ünnepein. Méghozzá az, ami-
be idén szeretnénk belekóstolni, hogy 
tudniillik a jövő nemzedékei számára 
nem szájbarágósan, de határozottan fel-
adatokat kell meghatározni.

Mi a legújabb nemzedéknek szóló ta-
nítás? Magától értetődő, de mégis mindig 
felfedezésre váró múlt-vizsgálatunkban 
meglátni, hogy az mennyire, milyen nagyon 
jövőt meghatározó! Ezért nem lehet, nem 

szabad elfelejteni tanulságait. Másodszor, 
jövőnk építése, alakítása érdekében men-
nyire meghatározó a jelen! Nem tőlünk 
függetlenül alakul ki a jövő!

A mai ünnep üzenete ez: Amilynek 
voltak 1956 forradalmának szereplői - 
olyan legyél! Szeresd a szabadságot! - nem 
a szabadosságot! Szeresd hazádat! - attól 
még megcsodálhatod a nagyvilágot! Vállalj 
áldozatot! - az önző ember haszontalan a 
társadalom számára! Tarts össze jó célo-
kért! - válogasd meg, milyen társasághoz 
kapcsolódsz! Készülj öntudatosan életedre! 
- tanulj szorgalmasan, végezd el becsülete-
sen munkádat! Nagy felkiáltójellel: MOST 
RAJTAD A SOR!

Az emigráns költő, Tollas Tibor, 
„Testamentum” című versével zárom 
mondanivalómat:

Kérlek, Uram, mert van hozzá hatalmad,
ne adj lelkemnek örök nyugodalmat.
Halálon túl is égjen nyughatatlan,
lobogjon tovább új és új tavaszban.
Gyújtson szíveket, s ahol hit már nin-
csen,
kihunyó lelkek közt is lelkesítsen.
Legyen lidércláng a nyomvesztő lápon,
hogy minden hazátlan hazataláljon.
S kihűlt porunk ha visszatér az áldott
szülőföldre, szüljön ott szabadságot,
hol szemfedőnek a hazai kék ég 
borul fölénk, ... Csak akkor add a békét!

Az iskola tanulói nagyon színvonalas mûsorral emlékeztek az 53. évfordulóra

KÖZMEGHALLGATÁS
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-

testülete értesíti a lakosságot, hogy 
2009. novEMbEr 24.-én (KEDD) 16 órÁTóL 

a városháza tanácskozó termében 
KÖZMEGHALLGATÁST TArT.

Mondok József polgármester
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A Kézmosás világnapja az alsó 
tagozatban

A Kézmosás Világnapja a felső tagozatosoknál

Október 15-e tavaly óta a Kézmosás Világnapja. Idén Magyarország is bekapcsolódott a világkampányba, melyhez csatlakozott az izsáki iskola is. Az ese-
ményekről az alábbiakban számolnak be.

„EGY NAP A TISZTA KEZEKÉRT!”

Tragikus tűzeset

2009. október 15-én először 
került megrendezésre Magyar-
országon a Kézmosás Világnap-
ja, azzal a céllal, hogy felhívja 
a figyelmet a szappannal való 
kézmosás fontosságára.

A fertőző betegségek 80% 
- a közvetlen érintkezés útján 
terjed, és ezek megelőzésére 
legjobb mód a kézmosás.

Az UNICEF Magyar Bizott-
sága szeretné itthon is megho-
nosítani ezt a világnapot. Ha-
zánkban is szükséges nagyobb 
figyelmet fordítani arra, hogy 
a kisgyerekekben jobban tuda-
tosuljanak az alapvető higiénés 

szabályok.
A programban a mi isko-

lánk, az izsáki Táncsics Mihály 
Általános Iskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 
és Diákotthon is részt vett.

Színes, ötletes foglalko-
zások keretében készülhettek 
alsó tagozatos gyermekeink 
évfolyamonként a világnapra, 
október 13-án délután. A 4. 
osztályosok meghívták a városi 
védőnőt, aki - játékosan illuszt-
rálva - elmagyarázta, miknek 
a hiánya miatt alakulnak ki 
a fertőzések, és hogyan lehet 
megelőzni ezeket. A gyerekek 
pedig saját, tapasztalati élmé-
nyeiket mesélték el.

A 3. évfolyamosok a kéz-
mosás 5 lépését mutató rajzo-
kat színeztek, vágtak ki és rak-
tak sorrendbe. Majd plakátok 
alakultak e rajzokból, melyeket 
a folyosón helyezték el.

A 2. évfolyam drámafoglal-
kozáson játszotta el, hogy mi 
jut eszükbe a kézmosásról. A 
gyerekek, képzeletükre hagyat-
kozva ötletesebbnél ötletesebb 
megoldásokat „dobtak” a taní-
tó néninek. 

Az 1. évfolyamosok ,- mi-
közben környezetünk megóvá-
sáról  és az egészségről beszél-
gettek -  papírból poharat haj-
togattak, s szomjukat oltván, 
jóízűen ittak is belőle.

Mindegyik foglalkozásra 

bekukkantottak kézen fogva 
barátaink: a Vízcsepp-Szap-
pan-Kéz. Ők a világnap logói.  
Lelkes alsósaink ijesztő baci-
lusokkal és a helyes kézmosás 
lépéseivel tapétázták ki az 
iskolai mellékhelyiségeket is. 
Változatos, kreatív foglalko-
zások keretében irányítottuk 
gyermekeink figyelmét  a szap-
panos kézmosás fontosságára. 
Ennek kiteljesedése maga az 
ünnepélyes kézmosás volt.

A címben jelzett jelképes 
mondattal indítottuk az ünnepi 
délelőttöt október 15-én.

Kedves vendégeket is kö-

szönthettünk Az Amway füg-
getlen vállalkozói képviselték 
az UNICEF Magyar Bizottsá-
gát. Az Amway európai szer-
vezete több éve nyújt jelentős 
anyagi támogatást az UNICEF 
munkájához. Ők biztosították 
a kézmosáshoz szükséges szap-
pant, a tájékoztató anyagokat, 
valamint a rajzpályázat első 
három helyezettjének ajándé-
kait is.

Az eseménysorozat indí-
tásaként meghirdetett  rajz-
verseny győztesének, Csúri 
Viktória 3.b osztályos tanuló-
nak az alkotását az országos 
rajzversenyre küldtük el.

A másik pályázatot, ami 
a felkészülést és a világnap 
programját dokumentálta, a 
szöveges, filmes beszámolót 
szintén beküldtük az UNICEF 
Magyar Bizottságának.

Örömmel csatlakoztunk 
az UNICEF új, világméretű 
programjához. Alsó tagozato-
saink lelkesen vettek részt a 
játékos foglalkozásokon.Úgy 
érezzük, szükség van az ilyen 
felvilágosító jellegű kezdemé-
nyezésekre, megmozdulásokra. 
Nemcsak egyszeri akcióról 
van szó, hanem folyamatosan 
foglalkozunk a higiénia fontos 
kérdéseivel.   

vargáné nagy Katalin
Környezetvédő Bizottság 

Alsó Tagozat                                                           

Az UNICEF tavaly először 
rendezte meg azt a világnapot, 
melynek célja, hogy felhívja a 
figyelmet a szappannal történő 
kézmosás fontosságára. Hetven 
országban összesen 120 millió 
iskolás mosott kezet. A magyar 
iskolák - köztük a mi iskolánk is 
- az idén kapcsolódtak be először 
a programba. A világnap aktua-
litását növeli a régi és új típusú 
influenza világméretű terjedése 
is, ami ellen szintén a rendsze-
res és alapos kézmosás lehet az 
egyik védekező eszköz.

A felső tagozatosok szá-
mára a program október 15-én 
kezdődött, azzal, hogy a nagy-
szünetben minden tanulónak 
biztosítottuk a meleg vizet, a 
szappant és a kéztörlőt az alapos 
kézmosáshoz. Ezúton szeret-

nénk köszönetet mondani a Ba-
jusz és Fiai Iparcikk üzletnek, a 
Coop Élelmiszer Boltnak, a Wolf 
ABC-nek és a Csomor Telepolc 
Üzletnek azért, mert tisztálkodó 
szerekkel és eszközökkel támo-
gatták a programunkat. 

A világnaphoz kapcsolódó 
feladatokat kaptak a gyerekek, 
melyeket osztályonként kellett 
megoldaniuk. Például: sorolja-
nak föl minél több olyan tárgyat, 
amelyet különösen sokan fognak 
meg egymás után, rajzolják le a 
kézmosás öt lépését, kutassák 
fel, hogyan készül a szappan és 
mióta használjuk, gyűjtsenek 
szappanos dobozokat, stb.

A diákok munkáit az iskola 
környezetvédelmi bizottsága 
fogja értékelni, és a legjobbakat 
jutalmazni. Az elkészült mun-

kákból kiállítást fogunk rendez-
ni az iskola zsibongójában.

Reméljük, hogy sikerült fel-
hívni a figyelmet az alapos és 
gyakori kézmosás jelentőségére, 
ami a mai rohanó világban talán 
egy kicsit háttérbe szorult. Min-
den családban tisztító szerek és 
illatszerek garmadája sorakozik 
a polcokon, emiatt az egyszerű 
szappan és tiszta víz már-már fe-
ledésbe merült. Pedig a világ nagy 
részén még ma is óriási gondot 
jelent az is, hogy elegendő tiszta 
vízzel lássák el lakosságot. Az 
éhezés és alultápláltság mellett ez 
is oka a járványos betegségek ter-
jedésének és gyermekhalálozások 
nagy számának. Becsüljük meg és 
használjuk ki „kézenfekvő” lehe-
tőségünket, a kézmosást!                                    

(Á. I.)

November 13-án kora este 
a szomszédok észlelték, hogy 
a piactér melletti egyik ház te-
tejéből füst szivárog. Azonnal 
riasztották a tűzoltóságot, s a 
lehetőségekhez képest segíteni 
is próbáltak. Azonban a palával 
fedett nádtető gyorsan lángra 
kapott, s mire a tűzoltók a 
helyszínre érkeztek már nagy 
lángokkal égett az egész háztető. 
A szomszédban lakó Tóth Tibor 
gyorsan átlátta, hogy nagy a 
baj, s próbált segíteni a házban 
lakóknak. A belső épületrészben 
élő idős asszonyt sikerült időben 
kisegítenie, ám a főépületben 
lakó 55 éves Kara Péteren már 
nem tudott segíteni. Próbált az 
ő szobájába is bejutni, de a sűrű, 
átláthatatlan füst miatt ez nem 
sikerült. Behatolási kísérletét 
követően néhány pillanattal 
berobban a füst a helyiségben, 
kivágva ajtóból, ablakból az üve-
get. A tűz eloltása után a szobá-
ban találták meg az áldozatot.

Dr. Faragó Ede tűzoltó ez-
redest, a kecskeméti tűzoltóság 

parancsnokát kérdeztük, mi 
okozhatta a tragikus tüzet? 
Mint elmondta, a lefojtatott 
tűzvizsgálat alapján két okra 
gyanakszanak. Dohányzás, vagy 
hősugárzó okozhatta a tragédiát. 
Az értékelés jelenleg is tart, de 
nagy valószínűséggel a zömében 

megsemmisült nyomok miatt 
nem lehet majd eldönteni, hogy 
a két lehetséges ok közül melyik 
volt a valós. A tüzet a kecske-
méti, kiskőrösi és szabadszál-
lási tűzoltók fékezték meg. A 
szomszédos épületekben nem 
esett kár. 

Üszkös falak, koszorú és mécsesek, 
egy tragédia szomorú mementói

-te-

A katolikus temetőkben történő 
temetések

(hamvasztás is) ügyintézése

„Jóindulat” Kft. Temetkezés, 
Kecskemét, Csabai Géza krt. 2. 

(a régi kórház hátsó 
bejáratával szemben)

Telefon: 06-30-9639-222,
vagy Molnár László, 

Izsák, vörösmarty u. 2.
Tel.: 06-20-3113-572

Üzlethelyiség
50 m2-es üzlethelyiség kiadó az 

iskolával szemben, a Saci-virágbolt 
mellett! Az üzlet az uniós

előírásoknak megfelel, a bérleti díj 
tartalmazza az udvar használatát is.

Érdeklődni: 
HOLSZA TRAFIK
Szabadság tér 3-5.
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TETÉZI LAJOS

Gondolom...
...sokan vannak, akik nem igazán tudják 

eldönteni, hogy beoltassák-e magukat a H1N1 
vírus ellen, vagy sem. Nem azzal van gondjuk, 
hogy szeretnék-e megúszni az influenzát, 
hanem éppen azzal, hogy a vakcina beadatá-
sával vajon nem okoznak-e még nagyobb bajt 

maguknak. Nagy a bizonytalanság orvosok és laikusok között 
egyaránt.

Gondolom, sokak előtt nyilvánvaló a hezitálás oka is. Nem 
más ez, mint a bizalom hiánya. Mára eljutottunk oda, hogy a 
hivatalos közleményeket egyértelmű gyanakvással fogadjuk. 
Nem véletlen, hiszen az elmúlt években az vált megszokottá, 
hogy ha valamit bejelentenek, annak épp az ellenkezője valósul 
meg. Nem emelik a gáz, villany árát, nem lesz vizitdíj, kirobbanó 
a magyar gazdaság, bennünket nem érint a gazdasági válság, 
adót csökkentenek, s még sorolhatnánk a nagy ívű közléseket. 
De minek tennénk, hiszen tudjuk, mindezek ellenkezője lett 
a valóság. S most itt a H1N1 elleni vakcina ügye. Hinnünk 
kellene, hogy jó a szer, ám tudjuk, hogy kifejlesztése óta nem 
telt el annyi idő, amely a biztonságos teszteléshez szükséges. 
Ennek ellenére azt mondják, semmi gond, csak bátran oltassuk 
magunkat, gyerekeinket, szüleinket, mindenkit. Ugyanazok biz-
tatnak, akik eddig is folyamatosan hazudtak, s most nem értik, 
mit szerencsétlenkednek az emberek ezzel az oltással. Pedig 
egyszerű ez, mint az egyszeregy. Ez már nem közvetve, hanem 
közvetlenül érinti az életünket. Erre már nem lehet legyinteni, 
hát ilyenek a politikusok. Mert az adó, vagy az energiaár-eme-
lésbe nem lehet belehalni, legföljebb összébb húzódunk. Egy 
oltás viszont már abszolút bizalmi kérdés, itt már óvatosabbá 
válik mindenki. Hinni kellene, hogy használ a gyógyszer, s nem 
árt. Nos, az ehhez szükséges bizalom nincs már meg az em-
berek többségében. Nem véletlenül, hiszen az egészségüggyel 
kapcsolatban is állandó átverés alanyai vagyunk. Emlékezzünk 
csak például a már említett vizitdíj ügyére. Gyurcsány azzal 
kampányolt, hogy csupán az ellenzék ármánykodása, hogy ők 
be akarnák vezetni. Aztán hatalomra kerülésükkor bizony, hogy 
bevezették. S máig nem értik, hogy az emberek miért voltak oda 
annyira attól a nyomorult 300 forinttól?! Miért szavazták le a 
népszavazáson? Pedig ez is pofonegyszerű. Nem ezzel nyertek 
választást, nem ezt ígérték, hazudtak. A szavazók pedig bün-
tettek, s vélhetően még büntetnek is. Lassan bár, de beérik a 
sok-sok hazugság „gyümölcse”... 

ErDéLyI KÖrÖK orSZÁGoS SZÖvETSéGE

Izsáki elnök az országos szervezet élén

városunk Gyermekjóléti- és
Családsegítő Szolgálatának

országos sikere

vérADÁS
Értesítjük a segítőszándékú lakosságot, hogy 

2009. december 28-án (hétfőn) 9 órától
13 óráig a Művelődési Házban véradás lesz.

Önkormányzati hírek

A Módszertani Gyermek-
jóléti Szolgálatok Országos 
Egyesülete pályázatot 

írt ki 2009. júniusában „A 
SIKER” címmel. Pályázatot há-
rom kategóriában lehetett be-
nyújtani: 1. A sikeres gondozás 
- Módszerek, technikák, ötletek 
az egyéni esetkezelés kapcsán. 
2. A sikeres család - Diszhar-
móniából a harmónia felé. 3. A 
sikeres együttműködés.

A legjobb pályázatok pá-
lyadíjban részesültek. Szol-
gálatunk által benyújtott „A 
sikeres gondozás” pályázat 1. 
Helyezést ért el, melyben Pic-
kermann Mónika családgondo-
zó mutatta be egyik gondozott 
családjának történetét. További 
elismerés, hogy a pályaművet 
a III. Országos Gyermekjóléti 
Konferencián ismertethette 
Szolgálatunk dolgozója 2009. 
november 6.-án.

A pályamű egy családon 
belül szexuálisan bántalmazott 
kisgyermek esetét bemutatva 
emeli ki a gyermekvédelem és 
a családsegítés intézményének 
létjogosultságát.

Szolgálatunk kiemelt felada-
tának tekinti az erőszak minden 
formájának elutasítását, mellyel 
nap, mint nap szembesülünk. 
Ennek érdekében megteszünk 
mindent, hogy működésünk 
eredményes legyen. Szakmai 
ismereteinket folyamatosan 
bővítjük, hogy tudásunk leg-
javával szolgáljuk a várost. A 
lakosság figyelmét időről időre 
szórólapokkal, plakátokkal hív-
juk fel arra, hogy ne menjenek 
el némán az erőszak mellett, 
érintse az saját személyét, vagy 
a környezetében élőket.

Sörösné boldoczki Tímea
                intézményvezető

A ’80-as évek utolsó harmadá-
tól indult meg a romániai áldatlan 
helyzet miatt hazánkba emigrált 
erdélyi magyarok körökbe szerve-
ződése. E csoportosulások főleg a 
tagok többségének vallása szerinti 
egyházak köré tömörültek. Deb-
recen, Szeged, Budapest és Győr 
voltak az indulás főbb helyszínei. 
1991-ben vetődött fel a gondolat, 
hogy e körök országos szinten 
összefogjanak. Az elgondolást 
tett követte, s dr. Szűrös Mátyás 
buzdítására megalakult az Erdélyi 
Körök Országos Szövetsége, az 
EKOSZ. A huszonhárom tagszer-
vezetet tömörítő szövetség idén 
májusban az izsáki református 
gyülekezet lelkészét, a Nagyvá-
rad melletti Székelyhídon szü-
letett Nagy Árpádot választotta 
elnökéül. Vele beszélgettünk a 
szövetségről.

– Milyen konkrét célkitűzé-
sekkel indult az EKOSZ 1991-
ben?

– Az itteni létezés alapfeltéte-
leinek megteremtésében való se-
gítségnyújtás volt a fő célkitűzés. 
A letelepedés, a beilleszkedés, az 
állampolgárság megszerzésének 
támogatása és segítségnyújtás 
alkalmas munkahely megtalálásá-
hoz - ezek voltak a fő irányok.

– E praktikus célok mára 
gondolom, már nem feltétlen 
aktuálisak.

– Valóban, ma más célok ér-
dekében tevékenykedünk. Három 
fő témát tűztünk ki. Ezek az erdé-
lyi kultúra ápolása, megismerteté-
se, az ideszakadt erdélyiek össze-
fogása, lelki, szellemi gondozása, 
az otthoniak karitatív támogatása. 
S bár nem vagyunk politikai 

szervezet, de nyíltan támogatjuk 
a Székely Nemzeti Tanács auto-
nómia törekvéseit is. Hisszük, ez 
erkölcsi kötelességünk!

– Gondolom, az általad alapí-
tott és vezetett Izsák és Környéke 
Erdélyi Magyarok Egyesületében 
végzett munkád egyfajta elisme-
rése, hogy téged választottak az 
EKOSZ országos elnökévé.

– Talán inkább úgy mon-
danám, hogy a miénk az egyik 
legaktívabb kör, s ennek hatására 
született ez a döntés. 2002-es 
alakulásunk óta száz rendezvé-
nyünk volt, ezek mellett kop-
jafát állítottunk Bocskai István 
fejedelem emlékére, rovásírásos 
helynévtáblát helyzetünk el a 
város határában, országos ifjúsági 
irodalmi, művészeti pályázatot 
hirdettünk „Találkozásom Erdély 
kultúrájával” címmel, s most janu-
árban Himnusz és Szózat éneklő 
versenyt rendezünk.

– Valóban igen aktívak vagy-
tok, s az EKOSZ hármas célkitűzé-

sének mindegyik eleme jelen van 
munkátokban.

– Igyekszünk, hiszen ha már 
vagyunk, akkor legyen valódi 
értelme e létezésnek. Akik figye-
lemmel kísérik tevékenységünket, 
láthatják, hogy az EKOSZ hármas 
célkitűzése mellett az anyaországi 
-ezen belül külön a kiskunsági- 
értékek bemutatását, ápolását is 
fontosnak tartjuk. Természete-
sen tagjaink közé várjuk a nem 
erdélyieket is, hiszen nemzeti 
értékeink közösek, együtt, ös-
szefogva kell azokat ápolnunk, s 
kiállni értük.

– Új országos elnökként mit 
szeretnél megvalósítani a kétéves 
ciklusban?

– Minél több kört létrehozni, 
köztük a már régen esedékes 
kecskemétit. Ezúton is kérek 
mindenkit, aki ismer olyan kecs-
kemétieket, akik szívesen len-
nének tagjai a körnek, bíztassák 
jelentkezésre őket.

-tetézi-

A Képviselő-testület 2009. 
október 27-én tartott ülésén ki-
egészítette a Kiskőrösi Többcélú 
Kistérségi Társulás létrehozásáról 
szóló megállapodást a közösségi 
közlekedés fejlesztéséről szóló 
fejezettel.

A Képviselő-testület külte-
rületi mezőgazdasági ingatlanok 
értékesítéséről döntött. A 2009. 
október 1. napján megtartott nyil-
vános árverésen tett árajánlatokat 
fogadta el a Képviselő-testület. 
Összesen 6 db. külterületi ingat-
lanra érkezett be ajánlat. 

A Képviselő-testület pályáza-
tot nyújt be a „Mezőgazdasági út 
építése, felújítása” tárgyában az 
izsáki 0301 és 0305 hrsz. alatti 
utak építésére és a 0267 hrsz. 
alatti út felújítására, melyek fizi-
kailag összefüggő útszakaszt ké-
peznek. A testület a beruházáshoz 
szükséges nettó 217.189.529.- 
Ft összegből 162.892.100.-Ft 
összegre nyújt be támogatási 
kérelmet, míg a fennmaradó 
54.297.429.-Ft (25 %-os önerő) 
és az 54.297.382.-Ft (25%-os 
ÁFA); összesen: 108.594.811.-Ft 
- saját erő összegét vállalja, és 
azt 2010. évi költségvetésében 
tervezi.

A Képviselő-testület novem-
ber 10-i ülésén pályázatot írt ki 
aljegyzői munkakör betöltésére. A 
pályázat benyújtásának határideje 

2009. december 10. A munkakör 
betöltésének időpontja 2010. 
január 1.

A Képviselő-testület Kárász-
né Dalmady Lenke könyvtárveze-
tői megbízatását 2009. december 
1-től 2011. december 1. napjáig 
meghosszabbítja bruttó 198.200.-
Ft alapbérrel és bruttó 45.000.-Ft 
vezetői pótlékkal.

A Képviselő-testület Izsák 
Város Rendezési Tervében az 
alábbi utcákat, illetve útszakaszo-
kat a város belterületén gyűjtőút-
tá minősíti át: 473/2 hrsz. alatti 
Bocskai utcát, a 381 hrsz. alatti 
Pásztor utcát, a 404 hrsz. alatti 
Szily Kálmán utcát, a 2028 és a 
2501/21 hrsz-ú Kodály Zoltán 
utcát (Kecskeméti út - Csokonai 
utca között) és a 1583 hrsz-ú 
Mező utcát (Nyár utca - Vasút 
között) A testület vállalja, hogy a 
helyi rendezési tervben az utcák 
megváltozott minősítésüknek 
megfelelően fognak szerepelni.

A Képviselő-testület „Bel-
területi közútfejlesztés Izsákon 
- 3 gyűjtőútszakasz felújításával” 
címmel pályázatot nyújt be a 
Kodály Zoltán utca (Kecskeméti 
és Csokonai közötti szakaszára), 
a Mező utca (Nyár utcától a Vas-
útig), a Bocskai utca (az alsóvárosi 
orvosi rendelőtől végig), a Pásztor 
utca (a Bocskai folytatásaként) 
és a Szily Kálmán utca (a Pásztor 

utcától a Kiskőrösi útig) szakasza-
inak felújítására. A tervezett pro-
jekt összköltsége 165.253.043.-Ft 
bruttó, az igényelt támogatási 
összeg 148.727.739.-Ft, az önerő 
16.525.304.-Ft, melyet a Képvise-
lő-testület a 2010. évi költségve-
tésében tervez.

A Képviselő-testület a „Kö-
zösségi Közlekedés Fejlesztése” 
pályázaton a Kiskőrösi Kistér-
séggel közösen autóbusz várók 
építését határozza el és erre 
vonatkozólag pályázatot nyújt 
be. A pályázott beruházás megva-
lósítási költsége Izsákot illetően 
8.724.712.-Ft, melyből az igényelt 
pályázati támogatás 7.851.369.-
Ft, az önerő 873.344.-Ft. Az ön-
erőt Izsák város Önkormányzata 
vállalja és 2010. évi költségvetés-
ében tervezi. A pályázat keretében 
4 buszváró építésére kerülne 
sor. A buszvárók Kisizsákon, a 
felsővárosban, a Kiskőrösi úton a 
temetőnél, és a Sárfehér majornál 
épülnének meg.

A Képviselő-testület mó-
dosította a városközpont fel-
újítása című pályázat összkölt-
ségét (amely 84.458.799.-Ft) 
az igényelt támogatási összeg 
75.478.439.-Ft, 8.980.360.-Ft 
önerőt biztosít, melyet 2010. évi 
költségvetésében tervez.

Dr. Hauzmann János
               címzetes főjegyző

nagy Árpád, az EKoSZ elnöke
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2009. december 4-6.-án a Papp László budapest Sportarénában látványos
nemzetközi showműsor keretében rendezik a

III. oTP  bAnK LovAS vILÁGKUPÁT
Világhírű lovasok, négy fogathajtó világbajnok, mintegy 300 ló, köztük Overdose 

a porondon.

A két fő versenyszám: OTP Nagydíj Díjugrató Világkupa CSI-W
                                 OTP Nagydíj Fogathajtó CAI-W Döntő

Az Arany sárfehér Szőlő- és Bortermelők Szövetkezetének 
tájékoztatója

„a gyengék erőssége az egység”

Tőlünk kérdezték - mi is megkérdeztük
Az izsáki fociról

Lapunkhoz fordultak né-
hányan azzal a kérdéssel, hogy 
izsákiak helyett miért helvéciai 
játékosokkal működik zömében 
a Sárfehér SE ificsapata, s egyál-
talán miért szerepel olyan sok 
idegenlégiós az izsáki futball-
ban? Választ az illetékestől, 
Gréczi Gábor klubelnök edzőtől 
kértünk.

– Tulajdonképpen örülök 
a megkeresésnek, mert talán 
sikerül néhány tévhitet eloszlat-
ni e kérdésben - mondja Gréczi 
Gábor. Kezdjük az ifikkel. Én 
lennék a legboldogabb, ha ki 
tudnánk állítani hazai játéko-
sokból egy csapatot. Sajnos nem 
tudunk. Gond volt ezzel eddig is. 
Alig tudtunk tizenegy játékost 
összevadászni egy-egy meccsre. 
Az elmúlt szezonban felerősö-
dött személyi ellentétek aztán 
tovább fokozták ezt a problémát. 
A július 31-ei igazolási határ-
időre annyi srác elment tőlünk, 
hogy saját erőből már nem tud-
tunk kiállítani egy ifjúsági csapa-
tot. Jellemző a helyzetre, hogy jó 
néhány csapattag, akinek pedig 
kifizettük a nevezését, orvosi dí-
ját egyszerűen nem jött játszani, 
de még csak nem is válaszolt, 
hogy miért nem? Egyébként sem 
egyszerű dolog őket összefogni, 
hiszen ez a korosztály már nem 
itthon tanul. Hétközben vidéki 
kollégiumban, iskolában, eset-
leg munkahelyen vannak, így 
nem tudnak rendszeresen edze-
ni, aztán hétvégén még bulizni 
is kellene, stb, stb. Márpedig 
ifi nélkül a felnőtt csapat sem 
indulhatott volna a megyei első 
osztályban. Sürgősen lépni kel-
lett tehát. Helvécián éppen úgy 
alakult a helyzet, hogy a nagy 
csapat alsóbb kategóriába ke-
rült, az ifik viszont szerettek vol-
na felsőbb osztályban játszani. 
Ismertem őket, az edzőjüket is, s 
megállapodtunk, hogy átjönnek 
hozzánk. Ám szeretném nyoma-
tékosan aláhúzni, hogy ez nem 
jelenti azt, hogy a megmaradt 
izsáki ifisták ezáltal kiszorultak 
volna a csapatból. Itt a helyük, s 
játéklehetőséget is kapnak. Ám 
ismétlem, nincsenek annyian, 
hogy egy csapatot -a kívánatos 
tartalékról most ne is szóljak-, 
ki tudnánk belőlük állítani. Ha 
lesznek annyian, természetesen 
ők alkotják a csapatot. Egyéb-
ként soha nem voltak nagy 
elvárásaink az ifivel szemben. 

Azt mondtuk, mindegy milyen 
eredményeket hoznak, csak 
játszanak, fejlődjenek. Ám ezzel 
együtt is gondok vannak, voltak 
a létszámmal.

– Az utánpótlás nevelés 
nyilván nem csupán a megyei 
első osztályban való megfelelés 
miatt fontos, hanem a helyi 
futball jövője szempontjából is. 
Vélhetőleg ezért lett a maga-
sabb osztályban való szereplés 
feltétele is.

– Így igaz. Egyébként e 
feltételrendszer előírja, hogy öt 
korosztályos utánpótlás csapat-
tal rendelkezzünk. Ezek az U7, 
az U9, az U11, az U16 és az 
U19. Komoly feltételek ezek és 
komoly munkát igényelnek.

– Mindebből a feltételrend-
szerből logikusan következne, 
hogy a felnövő ifjúsági játékosok 
idővel a nagy csapat tagjaivá 
érnek. Ehhez képest ott is ke-
vés az izsáki. Jelenleg hárman 
vannak.

– Valóban, s ez a tavalyi 
helyzethez képest már komoly 
fejlődés. Kissé rosszul hangzik, 
de ez az igazság. Az ifjúsági 
csapat kapcsán említett problé-
mák így ütnek vissza. Kevesen 
tudnak valóban kinőni, hiszen 
mint említettem, gond még az 
edzésekre való járás is az iskola, 
s az egyéb jelzett okok miatt. A 
szurkolók viszont elvárják, hogy 
az első osztályhoz méltó telje-
sítményt nyújtson a csapat. Ezt 
viszont csak az idegenlégiósok 
bevonásával tudjuk teljesíteni.

– Lehet, hogy a szurkolók 
szentségtörésnek tartják majd 
kérdésemet, de felteszem. Ha 
az első osztályhoz kevesen va-
gyunk, nem lenne szerencsésebb 
alsóbb osztályban szerepelnünk, 
de izsáki játékosokkal?

– Abszolút nem szentség-
törés, sőt ezt a verziót már én 
is felvetettem. Ezen el lehet 
gondolkodni. Nyilván egyetértés 
kell ebben a támogatókkal, a 
szurkolókkal. Anyagi feltétele-
ink is igen szűkösek. Igazában 
egyetlen nagy támogatónk van. 
Ha alsóbb osztályban játsza-
nánk, a szereplés anyagi felté-
telei is kisebbek lennének, így 
ez a gond is enyhülne. Tehát 
e tekintetben is van realitása a 
felvetésnek. Előbb-utóbb komo-
lyan át kell, ezt gondolni.

-tetézi-

A 2008-as betárolt borok 
végre vevőre találtak. A szállítás 
e hónap közepéig valószínűleg 
megtörténik. A vevők ismert 
cseh illetve magyar vásárlók, 
akik már korábban is kapcso-
latban voltak a szövetkezettel, 
így (reméljük) nem lesz gond 
az elszállított bor kifizetésével. 
Megkezdtük a bor értékesítési ár 
alapján a szőlőárak kiszámítását, 
amivel várhatóan november 
hónapban elkészülünk. Nem 
egyszerű a feladat, ugyanis a 
szőlőárak meghatározásakor 
differenciálnunk kell fajta és 
minőség szerint. A kifizetések 
a vevők átutalásai függvényében 
folyamatosak lesznek. Ígéretek 
szerint az év vége előtt, de-
cember közepéig megtörténik 
a megállapított szőlőár nagy 
részének kifizetése.  

A Parlament előtt van az 
a törvényjavaslat, amely meg-
változtatná az alkalmi mun-
kavállalás eddigi szabályait. A 
jogszabály-tervezet szerint az 
alkalmi munkavállalói könyvet 
felváltó, egyszerűsített blanket-
taszerződést öt napon túli fog-
lalkoztatás esetén kell kitölteni. 
A dokumentum elektronikusan 
letölthető, de a munkaügyi ki-
rendeltségeken is beszerezhető 
lesz. Az öt nap alatti foglalkoz-
tatási szándékot a módosítás 
értelmében interneten vagy 
részben telefonon kell bejelen-
teni, blankettaszerződésre nincs 
szükség. A jogszabály-tervezet 
szerint a munkáltatóknak in-
terneten az Adó- és Pénzügyi 
Ellenőrzési Hivatalnak (APEH) 
kell bejelenteniük a foglalkozta-
tási szándékot, a munkavállalást 
megelőző napon, de legkésőbb 
a munka megkezdése előtt. 
Ha a munkaadó 3 vagy annál 
kevesebb embert kíván foglal-
koztatni, akkor telefonon is 
bejelentheti ezt a szándékát, és 
sms-ben visszaigazolást kap a 
bejelentésről, így a munkaügyi 
ellenőrzésnél igazolni tudja a 
bejelentést. A munkavállalóknál 
megszűnik az időbeli korlátozás, 
míg a  munkáltatóknál megma-
rad. Ennek eredményeképpen a 
munkavállalók több jogszerző 
időt gyűjthetnek. A munkálta-
tóra vonatkozó időbeli korlát ér-
telmében idénymunka esetén az 
azonos felek közötti folyamatos 
munkaviszony nem haladhatja 
meg a 31 napot, egy éven belül 
pedig a 90 napot. Alkalmi mun-

kavégzés esetén azonos munkál-
tatónál egy év alatt maximum 
90 nap, egy hónapon belül 15, 
egy héten belül pedig 5 nap az 
időbeli korlát. Fő szabályként a 
nettó munkabér 40 százalékát 
kell befizetni járulékként. A 
munkáltatók a járulékot utólag, 
a havi bevallással befizethetik 
a Magyar Államkincstárnak. A 
változásokról illetve annak gya-
korlati megvalósításáról az Izsá-
ki Téli Gazdaesték keretében 
szervezünk tájékoztatást.

Az elmúlt hónapok nagy 
média-visszhangot kiváltó bo-
rászati hírei kivétel nélkül ár-
tottak a magyar borászatnak! Az 
eseményekre, hírekre a magyar 
borásztársadalom erőtlenül, 
gyengén reagált, ami megosz-
tottságát, szervezetlenségét, 
egyszerűen a gyengeségét jelzi. 
Egyidejűleg több, a folyamato-
kat igazoló, illetve okát feltáró 
elmélet is napvilágot látott. 

Néhány ezek közül: Ös-
szeesküvés elmélet. Gonosz, 
vagy túlélő hatóság elmélet. 
Tehetetlen szabályozás elmé-
let. Áldozati bárány-nagyfarkas 
elmélet. Rendcsináló elmélet. 
Megbocsátó elmélet. Gazdasági 
kényszer elmélet. Elméletből 
nincs hiány, azonban ez ideig 
nem hallottunk egyetlen nyilat-
kozótól sem arról, mit és hogyan 
kellene cselekedni ahhoz, hogy 
a ténylegesen létező óriási ve-
szélyt el tudjuk hárítani. A sok 
elmélet egyébként is gyanús! 
Sokkal inkább arra utal, hogy 
nem ismerjük az események 
valódi okait, vagy nem merünk 
azokkal ténylegesen szembenéz-
ni, mint arra, hogy ismernénk a 
problémák igazi gyökerét. 

Valóban léteznek eladatlan 
készletek. Valóban gyors ütem-
ben nyer teret a borimport. 
Valóban jelentős tőkét vonzott 
a minőségi borászat. Valóban 
jelentős beruházások valósultak 
meg az ágazatban támogatással 
(közösségi, tőkéstársi), külső 
pénzügyi forrásokkal. Minde-
közben a forgalom a nagy há-
lózattal rendelkező kiskereske-
delmi láncok irányába tolódott. 
Jól jelzi ezt, hogy valamennyi 
nagy presztízsű vállalkozás borai 
megtalálhatók e szegmensben. 
A középső árszegmenst e borok 
felülről szorítják, míg az import 
alulról. Hova lehet ebből me-
nekülni?

Valóban vannak könnyű 

megoldást keresők. Ők a magyar 
borászat sírásói. És micsoda 
kontraszt: azok, akik nap mint 
nap szorgalommal végzik a 
munkájukat, csak legyintenek a 
vészjósló hírekre, pedig egy kol-
léga okozta botrány akár életük 
munkáját teheti tönkre.

Koncentrálódó kereske-
delem, gyors piaci változások, 
nehézkesen változó szabályozás, 
dinamikus külföldi konkuren-
sek, sztereotípiákban vergődő, 
(fajélesztő, szabályozott erjesz-
tés, stb) bűntudatos hazaiak, 
nagyszerű építészeti remekmű-
vek, szegényes (legalábbis nem 
racionális) felhasználói gondol-
kodás. Beindított fejlesztések, 
apadó források, növekvő for-
rásigény, csökkenő banki finan-
szírozás (biztosíték nem lehet 
a termőföld), válság, gyengülő 
export, növekvő import, erős 
árnyomás, pazarlást generáló 
túlszabályozás (általános jog-
szabályok, általános gazdasági 
jogszabályok, ágazat-specifikus 
jogszabályok, helyi köztestületi 
jogszabályok). Szorító költsé-
gek, költséggeneráló hatósági 
gyakorlat, több szakmai szer-
vezet - gyatra érdek-képvise-
leti magatartás (bajban sem a 
megfelelően eljárót megvédeni, 
sem a csalót elmarasztalni, ki-
közösíteni, azaz a tisztességes 
tagjaikat megvédeni nem képe-
sek!) A veszélyt valóságos mó-
don felrajzolni, a kérdésekre a 
jó válaszokat megtalálni, a meg-
oldást sürgetni a mi dolgunk! 
Segítséget csak önmagunktól 
várhatunk! 

Továbbra is lehetőség van 
nagyminőségű Arany sárfehér 5 
l-es kiszerelésben történő vásár-
lására. 200Ft/liter + 100Ft/kan-
na. Érdeklődni a szövetkezeti 
irodán lehet.

A szövetkezet tagjai tovább-
ra is kedvezményes áron (440 
Ft/kg) vásárolhatnak törzskötö-
zőt a szövetkezeti irodán!

Tagjaink részére az eddig 
megérkezett talajvizsgálati ered-
mények a szövetkezeti irodán a 
vizsgálati díjak befizetése után 
átvehetők. 

Elérhetőségünk változatlan: 
6070 Izsák, Dózsa tér 3, T/fx: 
76/374-036, Mobil: 20/5693-
783, 20/4929-060, E-mail: 
aranysarfeher@sv-net.hu, In-
ternet: www.aranysarfeher.hu

 
Vezetőség

Költészet, érzelem, humor és elegancia:
közkívánatra négy alkalommal ismét

fellép 
Jean-Francois Pignon

I. nemzeti Gyerek
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Mi Atyánk
Ó, de sokszor elrebegjük, hangosan megvalljuk, ünnepi misében 

énekeljük Jézus legszemélyesebb szavait! Mert akiben az emberré 
lett Fiú él, akit minden szívdobbanásával követ, az az Atya. Az ő 
szavait mondja, az Atya tetteit cselekszi, az ő akaratát teljesíti, s 
az ő kezébe teszi le életét a kereszten. Jézusnak mindene az Atya. 
Jézusban benne lakik az Atya teljessége, s amikor egy-egy tekintetét, 
egy-egy mozdulatát látjuk az evangéliumok tanúsága szerint: abban 
benne van az Atya viselkedése. Jézus szívének minden érzelme 
irántunk: az atya szeretetének megnyilvánulása. Jézusra nézünk, s 
azt mondjuk: Ilyen az Atya.

Amikor elérkezik az egyházi év utolsó vasárnapja, Krisztus 
Király ünnepe, elénk áll, aki által és akiben az Atya teremtett min-
dent, a Király, akinek lába alá vetett az atya mindent, hogy ő legyen 
minden mindenben. Jézus legigazibb tulajdonsága az, hogy ő az Atya 
képmása. Úgy látszik, erre van legnagyobb szükségünk. Népének, 
családjának pásztora, igazi atya, akire övéi bátran hagyatkozhatnak, 
benne mindnyájan egységre juthatnak, szeretet közösséggé válhat-
nak általa. Jézus az Atya szeretetével van köztünk. 

Joggal hiányoljuk napjainkban a gondoskodó, férfi példaképe-
ket, talán a családok meghasonlása is ide vezethető vissza: jó minta 
nélkül elbizonytalanodnak a gyermekek is, és felnőve nem nőnek 
fel az atyai hivatáshoz. Jó példára van szüksége mindnyájunknak. S 
ezt a jó példát megtaláljuk Krisztusban, az Atya Fiában, a pásztorok 
fejedelmében. 

Évek óta Krisztus király ünnepén köszöntjük az édesapákat, egy 
pillanatra megállunk: látni akarjuk, felfedezzük-e arcukon Krisztus 
vonásait, az övéiért életét is odaadó jó pásztor képét, azt a határozott, 
férfias szeretetet, mely szegletkő gyanánt áll, hogy biztonságban 
ráépüljön az életünk. Keressük, és olyan kevéssé találjuk meg. Ha-
talmas felelősség minden férfi számára, hogy kövesse Krisztust, s 
Krisztus által legyen családja számára példa és erősség. Nem csak 
saját életük értékét kell ezzel őrizniük, hanem a rájuk bízottakat 
kell Jézus mintájára szolgálniuk. Van hát mit tanulnunk!

Nincs nagy szerencsénk nemzeti létünkben sem, amikor felelős 
vezetőinkben keressük a példát és támaszt. Szent István királyunk 
óta, aki Krisztus követésében valóban családjának jó atyja lett, igen 
kevés, követésre méltó férfit találunk. Talán saját nyomorúságunkat 
jelzi, kiket hívtunk „apánknak”: Kossuth apánk, Rákosi apánk, Kádár 
apánk. Nem egy lelkesítő névsor! De ha ma kellene jóra ösztönző 
példát keresnünk, nem tudom, találnánk-e? 

Egyházunk családjában talán szerencsésebbek vagyunk: szentek, 
boldogok sorában igazi atyákat találunk, akiket nem csak annak 
hívunk, hanem azok is. Istenből élő, másokért minden jóra kész 
lelkek ők, akik lángoló szeretetükkel magával sodornak, felemelnek 
és buzdítanak. Gondoljunk csak boldog Apor Vilmos vértanú püspök 
példájára: a jó pásztor életét adta juhaiért, meghalt az ő nyájáért! 
Vagy emlékezzünk meg a köztünk élő Regőczi atyáról, oly sok árva 
gyermek igazi atyjáról, és a mai árváknak otthonokat teremtő Böjte 
Csaba testvérről! Van kikre néznünk! De jó lenne, ha egyre többen 
tudnánk irányt mutató atyákká válni!

Amikor most újra köszöntjük az édesapákat, azt kívánjuk nekik 
is, családjuknak is, hogy növekedjenek Krisztus ismeretében és 
szeretetévben, legyenek családjuk mintaképei, gyermekik támaszai, 
feleségük kemény hűségű társai, mindnyájunk és egész nemzetünk 
javára!  

Podmaniczki Imre 

Egyházi hírek
- Krisztus Király ünnepén a 9 órai szentmisében köszöntjük 

az édesapákat, utána szerényen megvendégeljük őket a közös-
ségi házban.

- Ugyancsak 22-én van Karitász nap, a magyar katolikus 
Szeretetszolgálat részére gyűjtünk adományokat. Délután a Ka-
ritász csoport közösségi délutánt szervez, mindenkit szeretettel 
várnak a közösségi házba.

- 29-én kezdődik az új egyházi év. Advent vasárnapjain a 
9 órai szentmise előtt a hittanosok adventi koszorúgyújtást 
tartanak.

- Advent hétköznapjain reggel 6 órakor kezdődnek a hajnali 
szentmisék. Karácsonyi készületünk fontos alkalmai ezek! A haj-
nali szentmisékben beszédsorozatot tartunk idén is. December 
6-án a 9 órai szentmisében Mikulás-ünnepség lesz.

- Adventban szombat és vasárnap este mindig lesz vendég 
gyóntató atya.

- Az év vége közeledtével kérjük testvéreinket, hogy egyházi 
hozzájárulásaikat rendezzék. A plébánián, sekrestyében bármi-
kor átadhatják hozzájárulásaikat. A Takarékszövetkezetben az 
52400054-10019353 sz. Egyházi adó számlára is befizethetik! 
Isten fizesse meg!

 református múltunk 17.
1808. március 31-én eltemettetett, áldott emlékezetű 

Gáspár János nagyigyekezetű Ekkla. és Helység elöljá-
rója, hagyott az Izsáki Szent Ekkla. számára 100~ száz 
forintokat; melyeket is, eltemettetése után következő 
nap: 2.Ápr. 1808. Szegedi Mihály és Szegedi Pál hűséges 
kezeiktül bé vettem minden hiba nélkül. S által adtam 
Damásdi János Curat./gondnok - N.Á./ (jegyzi.) Tekes 
István prédikátor.

Április 13.: Nemes Szekér Mihály 25....feleséges, 
de nem gyermekes a mely joszágot szolgálatjával kere-
sett, abbol hagyott az Izsáki Reformatus Sz. Ekklesiara 
20~húsz forintokat, melyeket minden hiba nélkül 
25.1808. felvettem Baráth Péter és felesége Baráth Su-
sánna jo kezeik által. Tekes István prédikátor.

Juniusban. A R.Catholica Ekklának Agasedj Házárol 
több mint 25~huszon öt fehér követ hoztunk vala önként, 
minden kénszerítés nélkül. Melyre a prédikátor kérést té-
vén edj szüvel s akarattal mentek a Reformatus atyafiak.

1808.julii 3-dik napján Damásdi János úr mint Cura-
tor meg szollittatván a prédikátor által az eránt, hogy edj 
tisztességes Asztalt az Templomban, és edj hozzá hasonlo 
ritkaságu Keresztelö edényt jo volna késziteni. Ezen áldott 
lelkű és az Isten ditsőssége mellett különösön buzgolkodo 
Damásdi János úr, és felesége Szijjárto Katalin Asszony ki 
küldöttek az emlitett, szent eszközökre 100~száz forin-
tokat, mellyekből edj fejer márván Asztal, melynek négy 
sarkain aranybetűkkel tisztes neveik ki mettszettettek, és 
edj különös keresztelő edény, melynek alsó része Veres 
rézi, felsője pedig sárgaréz diofa ajjaikkal diszittették. 
Támasszon a Mindenható az ő ditsőssége mellé sok 
illyen buzgókat. Ezeknek neveiket pedig irja Menyben, 
az életnek Könyvében.

1808.Jun.Julii.Aug. Az Prédikátor és az Elöljárók 
buzgólkodván az templom romladozásának meg javítá-
sokban, reparáltatott. Belülről egésszen ki meszeltetett, 
palleny...-lan, kemény márvány kövekkel, az ajja uttzái ki 
rakattattak. Az Parokiális ház felől lévő ajtonál edj harmad-
fél öles szélességű és hosszuságu ....-rium epittetett. Kívül 
is az Templom és Torony bé meszeltettek, a leg nagyobb 
szorgalmassággal, de Pájer János kőmíves hűségtelensége 
és tehetetlensége miatt hibássan estek N.B. (Nota Bene 
- N.Á.) ezen... én akartam. I.C.H. (?)

1808.17.Aug. Érdemes Elöljáró Mészáros István úr és 
felesége Farkas Mária; az Catedra tetejére körül kifizettek 
fekete Bársonyt... körül nézve. Mely buzgóságuk került 
17~tizenhét forintokban. Az minden áldásoknak Kútfeje 
tudja vissza buzgólkodásuknak jutalmát; mind ez életben, 
mind a Következendőben.

1808.20.Sept. Duna Sz.Györgyi Nemes Szalai István 
úr és felesége Ns. Kotsis Judit Asszony meg kerittetvén a 
predikátor által arra, hogy az Úr Asztala körül lévő fából 
készült rostéllyos kerületett borittassák bé fekete bárson-
nal; késszen és jo szivvel reá állottak S sellyem rojtal körül 
vétették, és az négy sarkaira fekete sellyemmel elegyitett 
arany tzafrangot függeszte fel.Ezeken kívül az férfiak felül 
edj, az Asszonyok felöl pedig másik lefüggő bársonyt 
eresztettek mellyeken arany betükkel ezek olvashatóak. 
Az Izsáki Református Szent Ekklésia számára készittette 
Ns. Szalai István Duna Sz.Györgyi 1808. és felesége Ns. 
Kotsis Judit ajándékozta. Mennyei jutalmak kövessék ezen 
nemes ajándékjokat.

NB.: Ns. Szalai István úr Nemzetes Kurutz (?) Mik-
losi Posta mester, Baky János urnak edjik tanyáján vala, 
ekkor árudás (?).

1808.13.Sept. Budai Burger és Torony órás mester 
Hilbinger Josef urnak meg egyeztünk 1200~ezer kétszáz 
forintban, hogy a mi Tornyunkban edj tsengetyüs Torony 
orát anglus perpendikulumra készítsen. Meg lett kiván-

ságunk szerént 13-dik Octoberbe fel is rakta; el inditotta 
pedig 14-dik a mikor kezdett leg elösször dél után jol ütni. 
Mi pedig akkor fizettünk 1000 forintokat, hátra maradván 
még 200. NB. befizettük ezt is 1809 Medarduskor. /későbbi 
bejegyzás - N.Á./ Ezen órának elkészytésében felette szor-
galmatosak voltak különössen elöljáro uraimék.

1809. Boldog emlékezetű elöljáró Czirkos János meg 
halálozván hagyott a Szent Ekklésiára 100 ~ száz forintot. 
Melyeket 20-dik Novemberben béis adott Juhász Anna, 
mint özvegye. S által adatott Damásdi János Curator 
úrnak.

Ugyanezen esztendőben Damásdi János Curatot úr 
ismét adott October 13-ka a Sz. Ekklésiának 100 f.-kat s 
fizetődött az órában, mint meg fog tettszeni ezen eszten-
dőbéli számadásbul.

1810-dik Militaris esztendőre Helység Bírójának, mi-
nek utána Nagy János Catholikus ember az frantzia Háboru 
miatt igen terhes, bíróságát két esztendeig viselvén, le tette 
volna, választatott Nemes Csukás András úr, ki nagyon 
hibás állapotban találván a helységet, mind gazdálkodására, 
mind engedelmességére nézve felette törekedik azon, hogy 
minden köz társaság hibáit jora forditsa. Adjon Isten neki 
kegyelmet.

Az fellyebb valo Bírónak Nagy Jánosnak idejében, le 
dűlvén az parochiális Háznál az kotsi szin és az szalmás 
kamara october középén, az tsak abban hagyta, de Csukás 
András úr azonnal ezeknek fel épittesekről gondoskodott, a 
mint hogy a temérdek sok trauderma (?) miatt tsak ugyan 
tessen lasson épittett:

(itt pedig újra abba marad a jegyzőkönyv, majd 1868-
ban, két emberöltő múlva kerül újra valaki, aki folytatja... 
- N.Á, Protokollum II., 100-103.ol.) 

(közli: nagy Árpád)

Amint a sorok között kiolvasható, ekkorra már elér-
te egyházunkat az a mételyező szabados szemlélet, hogy 
leginkább csak az az említésre méltó a gyülekezeti élet 
éves eseményeiből, ha valaki valamit adományozott, s azt 
lehetőleg aranyba és márványba kell foglalni „az Úristen 
hasznára, s a magunk mérhetetlen dicsőségére...”. Talán 
kétszáz esztendő elégséges arra, hogy visszajózanodjunk az 
evangélium szelleméhez, hogy ti. „jobb és bal kéz esete...” 
meg „...Atyád, aki titkon lát...” - reménykedjünk. Örömmel 
fedezhető fel viszont e sorokban az ökumenikus, testvéri 
összefogás, segítségnyújtás szép példája is. 

Az adakozások és adományok sorából kiderül az is, 
hogy régente sem fenyegette az az állapot egyházunkat, hogy 
a beáramló sok pénzt vasvillával kell majd megforgatni, 
nehogy megpenészedjen. Másrészt, a viszonylag jelentősebb 
adományok bejegyzése arról is vall, hogy a „kisebb” felaján-
lások nem említésre méltók; vagy ami még rosszabb, kisebb 
adományok nem is igen jöttek, mert ez a tehetősebb pártfogók 
dolga volt. Pedig Jézus tanításából tudjuk, hogy mégiscsak 
az özvegyasszony két fillére „a valami”, mert az nem csak 
„némi morzsája a gazdagságnak”, hanem a „minden” ! Hova 
is jutottunk a Mester tanításától ? Harmadszor, kiviláglik 
az is, hogy az eklézsia látható falainak romlása esetén, a 
község vezetése tartozott a javításról gondoskodni. Ez vagy 
sikerült, vagy nem, s ha éppen jöttek a „frantziák” vagy a 
sógorok, vagy a muszka (hogy a többiekről már ne is tegyünk 
említést...) akkor amolyan „tessék-lássék módon” sikerültek 
a munkák. Arról nem is szólva, hogy ha állam bácsi valaha 
is megnyitotta a bőség kosarát, annak mindig ára volt és 
van... Az egyház népét is elkényelmesítette (-ti), s úgy járunk, 
mint a szolgálati autójától elszakított párttitkár, akit újra 
meg kellett tanítani, járni. Méghogy a régi, poros iratokból 
nem lehet tanulni...

(-na-)

Gyülekezeti hírek
- November 29-én, 13.30: istentisztelet Kisizsákon
- December 12-én, 1600: iskolások adventi hangversenye a gyülekezeti házban
- December 21-22-23.(hétfő, kedd, szerda), 18.00: bűnbánati, előkészítő istentiszteletek
- December 24-én(csütörtök), 15.00: gyermekek Karácsonya a templomban
- December 25-26-án, 10.00 és 16.00 óra: ünnepi istentiszteletek
- December 25-én, 13.30: Kisizsákon ünnepi istentisztelet
- December 31-én (csütörtök), 16.00: Óévi istentisztelet
- Január 1-én (péntek), 10.00: Újévi istentisztelet
- Január 1-én (péntek), 13.30: Kisizsákon újévi istentisztelet
Mindenkit szeretettel várunk !
Szeretettel kérjük egyháztagjainkat, hogy egyházfenntartó járulékaikat, sírhely-megváltásaikat ne 

mulasszák el rendezni. Csak azoknak tudunk díjainkból kedvezményt biztosítani, akik rendszeres egy-
háztagjaink, a közös teherviseléseinkből kiveszik részüket! Köszönjük !

Ha valaki sárga csekket szeretne igénybe venni befizetéseihez, kérjük, jelezze a Lelkészi Hivatalban: 374-154.
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ételed legyen egészséged
forrása (7. rész)

Könyvtári hírek – új könyvek

Rendőrségi hírek

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS IKEM
hírek

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak a rokonoknak,

ismerősöknek, akik 
ID. HEIbL JóZSEF 

temetésén részt vettek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek.

A gyászoló család

PErJéSI ISTvÁn, PErJéSI JóZSEF
éS KISFIA JóZSIKA évForDULóJÁrA

Mikor mindhárman meghaltatok ősz volt.
Úgy mentetek el, mint ősznek a virága.
Sírba szállt veletek szívünknek fájdalma.
nélkületek életünk üres és sivár,
hiába díszíti sírotokat virág.
Könnyezve gondolok rátok, 
veletek álmodni nem tudok.
Az élet megy tovább, 
fájó szívvel rátok emlékezünk.

édesanyátok és édesapátok

Az előző cikkben már elkezd-
tem olyan egészséges ételek leírá-
sát, amelyek segítik emésztésünk 
helyes irányba terelését. Most pe-
dig lássunk néhány egészségügyi 
problémát és hozzá a megoldást.

Egy általános emésztési prob-
lémával kezdeném: a puffadás-
sal. Bizonyára már tapasztalták, 
hogy egy „jó” vasárnapi menü 
után a jóllakottságon kívül ha-
sunk felpuffad. Mi ennek az oka? 
Nézzük csak meg, hogy mit is 
ettünk! Általában minden ilyen 
esetben az asztalra kerül egy jó 
kis húsleves a bele valóval, tehát 
hús. Ezt követi valamilyen húsos 
étel. Rosszabb esetben rántott 
hús sült krumplival. Az étkezést 
zárjuk egy kis édességgel, talán 
még kávét is iszunk mellé. Ha 
most mindezeket összekeverném, 
valószínűleg senki nem enné meg. 
Azonban a valóságban megesszük. 
Azt gondoljuk, hogy mindezek jót 
tesznek nekünk. Sajnos nem. Mi 
is a probléma benne? A túl sok 
fehérje: tehát a hús, valamint az 
édességben levő tejtermék (tej, 
tejszín).

Az idősebbek lehet, hogy még 
emlékeznek a következő mondás-
ra: „ A gazdagok betegsége a kösz-
vény.” Igen, de miért is? Mert csak 
az urak és gazdagok tehették meg, 
hogy húst fogyasszanak rendsze-
resen. Másrészről ki ne ismerné az 
izületi problémákat? Igen, a hús-
ban lévő húgysav okozza. Ezekről 
a későbbi cikkekben írok.

Íme egy gyümölcs, amely se-
gíthet az emésztésünkben:

„Naponta egy alma távol tart-
ja az orvost.”

„Mielőtt ágyba bújsz, egy alma, 
s az orvos koldulni megy ma.”

Számtalan hasonló régi mon-
dás igazolja, hogy a távoli múltban 
az almát is a gyógynövények közé 
sorolták. Egészen különleges 
tisztelet övezte, mint a gyógyászat 
egyik hajtóerejét. Az a hatalmas 
gyógyító erő, amit ennek a cso-
dálatos gyümölcsnek tulajdoní-
tottak az ősi gyógynövényekkel 
foglalkozó emberek, kiemelte a 
gyümölcsök sorából.

Az ősi egyiptomiak, görögök 
és rómaiak tisztelték és szerették 
az almát, több tucatnyi változatát 
nemesítették ki. India ajurvédi-
kus orvosai voltak az elsők, akik 
hasmenés gyógyítására írták fel 
betegeiknek. Kínai orvosok szá-
zadokon keresztül használták a 
fa kérgét cukorbetegség gyógyí-
tására. A német rendfőnöknő és 
herbalista, bingeni Hildegard is 

nyers almát ajánlott az egészséges 
embereknek, és főtt almát minden 
betegségre első kezelésként. A 
sápkóros kislányokat egynémely 
vidéken olyan almával etették, 
amelybe napokon át vasszögek 
voltak beszurkálva. 

A modern tudomány felfe-
dezte, hogy az almának rendkí-
vüli gyógyító értéke van, hála a 
gyümölcs húsának, ami gazdag 
pektinben (az érés során feloldódó 
rostok anyaga). A nyers, finoman 
reszelt alma a különböző eredetű 
hasmenéseknek, a vérhasnak és a 
paratifusznak gyakorlatban bevált 
gyógyszerre. Nyersen fogyasztva 
segíti az emésztést, vitamin-, fosz-
for- és almasav-tartalmánál fogva 
az agyra jótékonyan hat, a vese és 
a máj működését is szabályozza. 
A tapasztalat azt igazolja, hogy 
ott, ahol sok almát fogyasztanak, 
köszvényes beteg nemigen for-
dul elő. Az almalé frissen üdítő 
és kiválasztást fokozó ital, láz, 
gyulladás, rekedtség, álmatlanság, 
köszvény és emésztés körüli zavar 
esetén is ajánlott. 

Tanulmányok igazolják, segít 
enyhíteni a hasmenést. A bélben 
ugyanis olyan baktériumok mű-
ködnek, amelyek az almapektint a 
hurutos bélnyálkahártyák felületét 
védő réteggé alakítják. Továbbá a 
pektin salakképző anyagokat jut-
tat a székletbe, amivel egyaránt 
segít a székrekedés enyhítésében 
is. Székrekedés esetében rostok-
ban gazdag étrend javasolt, mivel 
így salakképző anyagok kerülnek 
a bélsárba. A salakképző anyag 
serkenti az összehúzódást és ezzel 
enyhíti a székrekedést. 

A pektin csökkentheti a vér 
koleszterinszintjét is, ami a szív-
betegségek és a szívrohamok fő 
rizikófaktora. A pektin jelenlét-
ében az elfogyasztott koleszterin 
mindaddig a bélcsatornában ma-
rad, amíg ki nem ürül. Egy alma 
elfogyasztása főétkezés előtt, így 
egyfajta védettséget nyújt a ko-
leszterin ellen. A pektin megköti 
a vastagbélben a rákkeltő anyago-
kat, ezért gátolhatja a bélrák ki-
alakulását. Az alma pektinanyaga 
segít a szervezetből kiüríteni az 
ólmot, a higanyt és más mérgező 
nehézfémeket. 

Másrészről egy-egy nehezebb 
menü után elfogyasztott alma se-
gít abban, hogy megelőzzük a puf-
fadást. (folytatása a következik)

nagy-Szalai Melinda
népi gyógyász

www.melinda-angel.hu

Október 21-én 16 óra körüli időben lakossági 
bejelentés érkezett az izsáki rendőrőrsre, miszerint 
R. Sándor budapesti lakos tulajdonát képező Izsák, 
Gedeon dűlőben található tanyaingatlan körüli gyümöl-
csösből ismeretlen tettesek 16 db kerítéstartó szögvas 
oszlopot törtek ki és kísérelik meg eltulajdonítani. 
A bűncselekménnyel okozott kár kb. 12.000 Ft. A 
bejelentést követően tetten érték és elfogták a három 
fülöpszállási elkövetőt, majd előállították őket. A nyo-
mozást lopás bűntett elkövetés megalapozott gyanúja 
miatt rendeltük el. Gyanúsítottkénti kihallgatásuk 
során az elkövetők a cselekményüket elismerték, azzal 
magyarázták, hogy az oszlopokat saját tanya ingatlanuk 
bekerítéséhez szerették volna felhasználni.

H. László budapesti lakos tett feljelentést is-
meretlen elkövető ellen, aki október 26-a és 27-e 
között Izsák külterületén a Szajor dűlőben található 
tanyájába ajtóbetörés módszerével behatolt és onnan 
mosógépet, gázrezsót, szegélyvágót, hosszabbítókat 
tulajdonított el, összesen kb. 50.000.-Ft értékben.

H. Katalin tett bejelentést, miszerint október 
29-e és 30-a közötti időben ismeretlen elkövető 

ablakbenyomás módszerével behatolt az általa üze-
meltetett Izsák külterületi vendéglátó egységbe és 
onnan egy HI-FI berendezést tulajdonított el, kb. 
30.000.-Ft kárt okozva.

Felhívás. Készüljön fel időben a téli közleke-
désre! A haladási sebesség megválasztásánál ne a 
KRESZ-ben meghatározott határértékeket vegyék 
alapul, hanem legyenek tekintettel arra, hogy a 
téli közlekedés több figyelmet igényel, így aránylag 
száraz úton is, számítani kell arra, hogy szélátfúvásos 
szakaszokon, illetve a délutáni felmelegedés után 
az esti hűvösebb időszakban az úttest több helyen 
is le van fagyva, még ott is, ahol ezt rövid idővel 
megelőzően csak nedves volt az úttest. Itt alacsony 
sebesség mellett is kormányozhatatlanná válhat a 
gépjármű. Gyakran van köd, ezért ügyeljenek foko-
zottan a világító és jelzőberendezések tisztaságára és 
működőképességére, hiszen ilyenkor ezek hiányában 
szinte bizonyosan csak késve válik észlelhetővé a 
többi közlekedő számára. Fordítson több figyelmet 
járműve szélvédőinek tisztán tartására is!

Kiskőrösi Rendőrkapitányság

McCathy: Nem vénnek való vidék; Javaskönyv; 
Vekerdy Tamás: Gyerekek, óvodák, iskolák; Vekerdy 
Tamás: Másféle iskolák: talán a Waldorf; Microsoft 
Office 2007; Gibbons: A hit és a vallás világa; Beatil: 
Ne függj senkitől; Woolfson: A boldog gyermek; 
Csillagászat; Vizi Péter: Csillagatlasz kis távcsö-
vekhez; Burger: Madarak; Carewicz: Soha többé 
dohányzás!; Lewis: Újra formában; Martin: Zen, 
kiút a depresszióból; Ram Dass: Az öregedés művé-
szete; Williems: Babaápolás lépésről lépésre; Clark: 
Csí-kung; Kashi: Rákmegelőző és gyógyító diéte; 
Lesch: Kineziológia; Papzian: 100 legendás vonat; 
Gondolatok és vélemények a magyar galambfajták 
kitenyésztéséről; Kutyák; Macskák; Radics Mária: 
Virágos húsvét; Rózsa Györgyné: Tojásfestés népi 
technikákkal; Jól tervezett kiskertek; Gravett: Várak; 
Birkenbihn: Játszunk együtt!; Huzsvai Dóra: Harry 
Potter tesztkönyv kezdőknek és haladóknak; Angol 
nyelvvizsga gyakorlófeladatok; Magyar-spanyol szó-
tár; Olasz utiszótár; Gintli Tibor: Az irodalom rövid 
története; Proust: Az eltűnt idő nyomában; Ortvay 
Tivadar: Pozsony város utcái és terei; Vandenberg: 
A fáraók átka; Alfonsi: A nagy arc; Awdry: Thomas a 
gőzmozdony; Benley: Miért esik le minden?; Brezina: 
Hogyan varázsoljunk szupersrácot?; Cabot: Locsife-
csi királynő; Caim: Mildred Pierce; Collins: Tengeri 
teadélután; Collins: Boldog Valentin-napot!; Csabai 
Márk: Rossz úton; Delinsky: Családi viszonyok; 
Dick: Várjuk a tavalyi évet; Fallow: A szigetasszony; 
Golding: Beavatás; Green: Hiúság városa; Greene: A 
vesztes mindent visz; Hódos Mátyás: A kék madár 
fészke; József Attila összes verse; Kanizsa József: 
Sánta lábú Vadkacsa lakodalma; Kata Mária: A ro-
mos ház titka; King: A nagy kerítő; Lnauss: De Sade 
Marki hitvese; Kökényesy György: Torta termett 
szülinapra; Mac: A karnevál királynője; Masson: A 
nyolcadik parancsolat: Ne lopj!; McNaught: Míg 
el nem jöttél; Nádudvari Anna: Párizsban ne légy 
szomorú!; Nemere István: Elveszettek; Norac: Alex, 

torkos kismalac; Potter: Kacsa Jolán kalandjai; Potter: 
Nyuszi Benjámin kalandjai; Preston: Sötétség kereke; 
Roberts: Délidő; Roberts: Határtalan vágy; Steel: A 
kettes lakosztály; Noddy, és a formák; Noddy, és 
a színek; Noddy, és az idő; Jace:  A kisvakond és a 
számok; Az origami varázsa; XIX-XX. századi ma-
gyar festészet; Agatha Christie: Poirot első esetei; 
Korszerű könyvtár; Schleinerné Szányel Erzsébet: 
Személyiségspecifikus vonások konfliktusos nevelési 
helyzetek megoldásában; Young: A pH csoda; Ter-
sánszky Józsi Jenő: Rekőttes; Raven: Angyalbiblia; 
Stelje: Spirituális gyógyítás; Steuthers: Az aura rejtett 
titkai; Varga Tamás: Barangolás az őslények világá-
ban; Bolygónk élővilága; Haraszti Ferenc: Barangolás 
a ragadozók világában; Devereux: 15 perc jóga; Hay: 
Az erő benned van; Schirner: Légzéstechnikák; Tanel: 
Vasúttörténet; Smith: Új növény a kertünkben; Varga 
Sándor: Díszmadarak; Clarke: 55 recept az eszményi 
alakért; Frank Júlia: Nem kell mindig libamáj; Klas-
szikus divat; Szeghalmyné: Gyöny-Világ: Különleges 
ékszerek; Castro: Barangolás Harry Potter világában; 
Agatha Christie: Tragédia három felvonásban; Clarke: 
Visszatérés Trójából; Cromwell: A Dél keresztje; Gár-
donyi Géza: Ábel és Eszter; Heller: A 13-ik apostol; 
Higgins: Nincs kegyelem; Victoria Holt: Rózsa tövis 
nélkül; Krentz: Tűz és víz; Nemere István: Maradj 
még, kedves!; Nemere István: Szerelem éjfélkor; 
Sandemo: Varázsjelek; Shau: Démonvilág; Seu: 
Párizs rejtelmei; Szabó Judit: Hárman a szekrény 
tetején; Trumbó: Johny háborúja; Fischer: Tíz kis-
kutya kalandjai; Claybourpe: Találmányok története; 
Nemere István: Titkos társaságok Magyarországon; 
Általános pszichológia; Vekerdy Tamás: Kicsikről 
nagyoknak; Finetti: Népek; Berend T. Iván: Európa 
gazdasága a 20. században; Gőbel Orsolya: Égig 
emelő légzés; Sunderland: Okosan nevelni tudni 
kell; Tóth Béla: Szájról szájra: Magyarság szállóigéi; 
Ökológia; Vermenlen: Fák és cserjék enciklopédiája; 
Hoerschelmann: Madarak.

MEGEMLÉKEZÉS

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazoknak
a rokonoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, 

akik 
ID. boDZA PéTErné

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot 
helyeztek, gyászunkban osztoztak.

A gyászoló család

-  N o v e m b e r  2 1 -
én(szombat), 16 órától Kun-
kovács László fotóművész úr 
tart előadást: „ Kunbabák, 
sztyeppei áldozószobrok” cím-
mel. Helyszín: Vino étterem 
pincéje. Mindenkit szeretettel 
várunk!

- Továbbra is várjuk a diá-
kok jelentkezését a Szózat- és 
Himnusz-éneklő versenyre. 
Jelentkezni a képújságban 
megadottak szerint: Bíró Já-
nosné tanárnőnél.
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Mi az élet? Fröccs (így is - úgy is)

December 3-án csütörtökön délelőtt 8-12 óráig
NőgyógyáSzATI 

RáKSzűRőVIzSgálATOT TARTuNK
az Egészségházban.

A vizsgálat díja 3000 Ft/fő.
A vizsgálatot dr. Csuka Ferenc orvos végzi.

bejelentkezés a 374-032-es,
vagy a 20-222-2012-es telefonszámon.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Illésné Király Mária és Vandlikné Ficsor Renáta körzeti védőnők

Árverési hirdetmény
Izsák város Önkormányzata árverést hirdet a tulajdonában lévő alábbi külterületi ingatlanokra:
  

Sorsz. Hrsz. Műv. ág. Ter. AK.érték induló ár
1. 018/5 Szántó 0,1063 1,66 21.000
2. 022/19 Szántó 0,1686 2,63 34.000
3. 0127/9 Gyep 0,2733 0,38 27.000 
4.  0425/10 Gyep 0,8632 1,21 86.000
5. 0425/11 Gyep 0,8632 1,21 86.000
6. 0425/15 Gyep 0,4298 0,60 43.000
7. 0425/16 Gyep 0,4226 0,59 42.000
8. 0425/18 Gyep 0,4620 0,65 46.000
9. 0425/19 Gyep 0,4406 0,62 44.000
10. 0425/27 Szántó 0,5755 1,78 58.000
11. 0433/12 Szántó 0,4971 1,54 50.000
12. 0433/16 Gyep 0,3006 0,42 42.000
13. 0433/22 Gyep 0,9679 1,36 97.000
14. 0434/2 Gyep 1,1056 1,55           111.000
15. 0434/5 Gyep 0,1216 0,17 12.000
16. 0434/6 Gyep 0,5793 0,81 58.000
17. 0434/7 Gyep 0,3210 0,45 32.000
18. 0434/9 Gyep 0,4253 0,60 43.000
19. 0434/10 Gyep 0,6656 0,93 67.000
20. 0434/17 Gyep 0,6135 0,86 61.000
21. 0434/18 Gyep 0,7062 0,99 71.000
22. 0434/19 Gyep 0,9276 1,30 93.000
23. 0434/22 Gyep 2,7015 3,78 270.000
24. 0434/27 Gyep 0,6381 0,89 64.000
25. 0460/6 Szőlő 0,0036 0,09 4.000

Árverés  helye: Városháza jegyzői iroda
Árverés időpontja: 2009. november 30. hétfő  9 óra
Az árveréssel kapcsolatosan a jegyzőtől lehet felvilágosítást kérni.

Dr. Hauzmann János 
  címzetes főjegyző

Kipróbált receptek

Az élet lélek. Mi a lélek? A 
lélek élet. Mózes első könyvének 
6. részéből a 3. vers: „És monda 
az Úr: Ne maradjon az én LEL-
KEM örökké az emberben, mivel 
hogy ő test; legyen életének ideje 
százhúsz esztendő.”

Szent-Györgyi Albert így 
ír az Anyag élő állapota című 
könyvében: „Az ’élet’ - egyfajta 
minőség, és a kérdés e minőség 
mibenlétében áll. (...) minthogy 
az ’élet’, mint olyan, nem létezik 
- még soha senki nem látta.” 

Persze, hogy nem látta és 
nem is fogja látni soha senki, 
mert az ÉLET TITKA a TEREM-
TŐ ISTENNÉL VAN. Elrejtve 
ugyan nincs, mert minden élő-
lényben „élő lélek van.” 

Nem azt mondja az Úr, hogy 
ne maradjon az én szellemem 
örökké az emberben, hanem: 
Ne maradjon az én LELKEM 

örökké az emberben, mivel, hogy 
ő test. Tehát maga az élet nem 
más, mint Isten átadott lehelete, 
LELKE. Mózes első könyvének 
2. rész, 7. verse így szól; „És for-
málta vala az Úr Isten az embert 
a földnek porából, és lehellett 
vala az ő orrába ÉLETNEK LE-
HELETÉT. Így lőn az ember élő 
lélekké.” Vagyis Istentől kapta a 
lelket, tehát az életet. 

Isten megbánta, hogy terem-
tette az embert a földön. Mózes 
első könyvéből a 6. rész, 12. verse 
így szól: „Tekinte azért Isten a 
földre, és ímé meg vala romolva, 
mert minden test megrontotta 
vala az ő útát a földön.” Miért? 
Az 5. versben kijelentette: „És 
látá az Úr, hogy megsokasult 
az ember gonoszsága a földön, 
és hogy szíve gondolatának 
minden alkotása szüntelen csak 
gonosz.” 

Persze, hogy nem lehet meg-
fogni, látni az életet (a levegőt 
sem lehet megfogni, sem pedig 
látni, mégis van! ); még akkor 
sem, ha „az ’élő állapot’ sajátos 
fizikai állapot. Feltehetjük a kér-
dést, hogy mi maga az a bizonyos 
„TULAJDONSÁG ?” A tulajdon-
ság magának Istennek a lelkéből 
kiáradó „adomány.” Mindennek 
annyi adatik ebből az adomány-
ból, amennyire éppen szüksége 
van a földi, fizikai világban való 
megjelenéséhez, létezéséhez. „ 
... régóta gyanítjuk - írja Szent-
Györgyi Albert. Az elektronspin-
rezonanciájával (ESR) foglalkozó 
szakemberek meglepő tapaszta-
latai alapján - minden élő?anyag 
ugyanis ... ESR jelet ad, vagyis 
paramágneses. Összefoglalva 
tehát: lélek nélkül ( élet nélkül) 
a test működésképtelen!

budai Kulcsár János

Fáradt testtel, ha hazaté-
rünk este, jól esik elővenni egy 
két decis poharat, megtölteni 
félig borral, majd kiegészíteni 
friss szódavízzel. Felüdít, jó 
közérzetet ad az embernek. 
Köztudott, hogy a szódavizet, 
a fröccsöt Jedlik Ányos magyar 
természettudós találta fel. Vé-
leményem szerint a dinamó és 
villanymotor után a leghaszno-
sabb találmánya volt.

Mégsem ez a fröccs jutott 
eszembe a közelmúlt esős napja-
in, mikor takarékosságból, meg 
kondícióm megtartása végett 
kerékpárral közlekedtem kicsiny 
városunk utcáin. Csillogott az út-
test, víz állt meg sok helyen. Egy 
autó haladt el mellettem, mond-
hatni nem kicsiny sebességgel, és 
alaposan beterített az úton rekedt 
vízzel. Ez a fröccs már nem esett 
jól. Talán az autós sem gondolta, 
hogy olyan nagy ott a víz. No 
persze figyelmetlen is volt.

Elgondolkodtam. Utcáink 
lassacskán felépülnek, a régiek 

is többé-kevésbé még járhatók, 
de a vízelvezetésről még sok he-
lyen nem sikerült gondoskodni. 
Hogy kinek lenne a dolga? Az 
önkormányzatnak, vagy az ott 
lakóknak? Nem tudom. Talán 
többségében az ott lakóknak. 
No, helyenként az önkormány-
zatnak is, ha nem árkot ásni is, 
de ásatni, ahol lehet. A lakosság, 
van ahol hanyagságból, van ahol 
az utcára ültetett növényekkel 
akadályoztatja a víz elfolyását. 
Nem kell szakembernek lenni 
ahhoz, hogy rájöjjünk milyen 
következményekkel, útrongá-
lódással jár, ha jönnek a téli 
fagyok. Egy kis gondosság híján 
komoly, nagyon komoly útron-
gálódásra (felfagyásra) lehet 
számítani.

Persze írtam én már sze-
métgyűjtő edények ügyében is, 
de erre sem lett reagálás. Lehet, 
hogy itt is áll a régi mondás, 
hogy „a kutyaugatás, szamáror-
dítás nem hallatszik az égig”.

varga László

Sonkás tésztafelfújt
Hozzávalók (4 főre): 30 dkg 

fodros kockatészta, 20 dkg főtt 
sonka (darabolt), 4 tojás, 10 
dkg puha vaj, 125 gr tejföl, 1 
ek petrezselyem, 10 dkg reszelt 
(emmentáli) sajt, só, bors, szere-
csendió, vaj és zsemlemorzsa a tál 
kikenéséhez.

Elkészítés: A tésztát főzzük 
meg előírás szerint sós vízben. 
Hideg vízzel leöblítjük, majd le-
csepegtetjük. A sütéshez használni 
kívánt tálat kenjük ki vajjal és szór-
juk meg zsemlemorzsával. A főtt 
sonkát vágjuk kockára, a tojásokat 
válasszuk ketté. A vajat keverjük 
egy nagyobb tálban habosra kézi 
vagy gépi habverővel, adjunk 
hozzá (bátran) sót, őrölt borsot és 
szerecsendiót. A sárgákat egyen-
ként dolgozzuk bele. Adjuk hozzá 
a kockára vágott sonkát, tejfölt, 
finomra vágott petrezselymet és 
a tésztát.  A fehérjéket csipetnyi 
sóval verjük krémes habbá és 
adjuk a tésztás masszához. Az 
egészet tegyük a tálba, simítsuk el 
a tetejét és szórjuk meg a reszelt 
sajttal. 190 fokos sütőben 45 per-
cig sütjük.

Sült csülök
Hozzávalók: 1 sertéscsülök 

(kb. 1,5 kg), 1 fej hagyma, 3-4 
gerezd fokhagyma, só, bors, kevés 
majoránna, egész köménymag.

Elkészítés: A csülköt ala-
posan megmossuk, letisztítjuk, 
papír kéztörlővel letöröljük és 
fűszerezzük. Az így előkészített 
csülköt megfelelő méretű, kevés 
olajjal kikent tepsibe tesszük, köré 
tesszük a kettévágott hagymát és a 
fokhagymákat. Aláöntünk kb. 1 dl 
vizet. Lefedve 200 fokos sütőben 
1,5 órát sütjük. Ha a hús a csont-
ról levált, fedő nélkül ízlés szerint 
megpirítjuk.

Kelkáposztás csirke
Hozzávalók: 4 csirkemell filé, 

1 hagyma, 5 dkg füstölt szalonna, 
1 közepes méretű kelkáposzta, 

1-2 alma, 1 dl alapleves (instant 
is jó), 1 doboz tejföl olaj, só, bors, 
pirospaprika.

Elkészítés: A hagymát és a 
szalonnát vágjuk kockára. A sza-
lonna zsírját süssük ki, és ebben 
pirítsuk a hagymát üvegesre. 
Vegyük le a tűzről. A kettévágott 
kelkáposzta torzsát vágjuk ki és 
szeleteljük fel kb. 5 cm-es csíkok-
ra, az almát vágjuk nyolc részbe. A 
kelkáposztát és az almát helyezzük 
be a tepsibe (vagy jénai tálba), 
osszuk el a rajta a szalonnás hagy-
mát. Kevés olajat keverjünk össze 
sóval, borssal és pirospaprikával. 
A csirkemellek mindkét oldalát 
kenjük be az olajos keverékkel 
(Tutitipp: használjunk szilikon 
ecsetet!). Öntsük alá a húslevest, 
tegyünk az ételre néhány kanál 
tejfölt, majd 200 fokos sütőben 
lefedve kb. 40 perc alatt pároljuk 
készre. A keletkező szaftot kana-
lazzuk ki, és főzzük fel erős tűzön. 
A tűzről levéve keverjük össze a 
maradék tejföllel. Tálaljuk az ételt 
ezzel a szósszal.

Császármorzsa
Hozzávalók: 4 dl tej, 4 tojás,1 

csomag vaníliacukor, 8 ek rétes-
liszt, 6 ek cukor, vaj.

Elkészítés: A tejet, a tojások 
sárgáját, a vaníliacukrot és a ré-
teslisztet kikeverjük, lehetőség 
szerint 1 órát állni hagyjuk. A 
tojásfehérjét a cukorral felverjük, 
a tejes masszához adjuk. Egy 
serpenyőben a vajat felolvasztjuk, 
a tésztát adagokban megsütjük a 
következők szerint: a forró serpe-
nyőbe öntünk egy adagnyi tésztát 
(töltse ki a serpenyőt kb. 1,5-2 cm 
vastagon, pár percig sütjük (amíg 
az alja színt kap), aztán a serpe-
nyőben lapáttal negyedeljük és 
átforgatjuk, majd a másik oldalán 
is megsütjük a tésztát. Közben 
fakanállal (lapáttal) aprítjuk is. 
A kész morzsát melegen tartjuk. 
A maradék adag tésztával hason-
lóan járunk el.
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Tisztelt Temetőlátogatók!
Bizonyára a sajtóból Önök előtt is ismert, hogy az utób-

bi időben a sírkövek szakszerűtlen rögzítéséből adódóan 
egyre több tragikus baleset történt. A kontárok munkáikkal 
nagyon sok kárt okoznak nem csak szakmánknak, hanem 
a hozzátartozóknak is. Rengeteg későbbi bosszúságtól 
kíméli meg magát az, aki MINŐSÉGET ÉS GARANCIÁT 
BIZTOSÍTÓ, telephellyel rendelkező legális vállalkozóktól 
rendeli meg a síremlékkel kapcsolatos munkáit. Akár egy 
látszólag egyszerű sírkőtisztításból is maradandó káro-
sodás érheti, a sok esetben több százezer forint értéket 
képviselő síremléket.

A 2008. január 1-től bevezetett szakmai szigorítások 
szerint sírkő felállítását, javítását, tisztítását csak a követ-
kező szakmai végzettségekkel lehet elvégezni: kőfaragó, 
műkőkészítő, szobrász, kőszobrász, épületszobrász, vagy 
szobrászművész.

A sírkövet állíttató, vagy azzal már rendelkező hoz-
zátartozó elemi érdeke, hogy a felállított, vagy javíttatott 
síremléket szakember készítse. A szakmai hozzáértés 
nélkül felállított sírkő baleset és életveszélyes lehet. MEG-
FELELŐ REFERENCIÁKÉRT FORDULJON SZAKMAI 
SZERVEZETEINKHEZ! A hozzátartozó (a sírhely felett 
rendelkező) felelőssége, hogy a sírkő állékonyságát a sír-
hely lejártáig figyelemmel kísérje, arról gondoskodjon. A 
szakszerűtlenül kialakított, elhanyagolt, nem karbantartott 
síremlékek súlyos balesetet okoznak, melynek jogi és 
anyagi következményei lehetnek.

A szép és jól elkészített síremlék méltó megemlékezés 
szeretteinkről. Tegyen Ön is azért. Hogy a családi síremlék 
ne jogi és anyagi bosszúságok forrása legyen, hanem a 
megnyugvásé és emlékezésé!

Kőfaragó és Műkőkészítő Vállalkozók Országos 
Ipartestülete

2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 93.
Telefon/fax: 34/316-319
Telefon: 06/20/399-2728

E-mail: stone@enternet.hu

Az Izsákért Közalapítvány
közleménye

Karácsonyi és Újévi tűzifa 
és keményfa-brikett akció

benyovszky Kft.  6070 Izsák, Gedeon d. 250.sz.
Ha november 15-e és december 15-e között megvásárolja, 

vagy megrendeli tűzifáját 10% árengedményt kap minden fafajtából, 
a keményfa-brikett árából is -10%!

Széldeszka tűzifa 1500 Ft/q helyett  1350 Ft/q
Vegyes tűzifa 1700 Ft/q helyett  1530 Ft/q
Akác tűzifa 2200 Ft/q helyett  1980 Ft/q 
Tölgy tűzifa 2000 Ft/q helyett  1800 Ft/q
Egyéb keményfa tűzifa 2000 Ft/q helyett  1800 Ft/q
Puhafa tűzifa  1500 Ft/q helyett  1350 Ft/q

Keményfa-brikett már 15 kg-os kiszerelésben 800 Ft/csomag 
helyett 720 Ft/csomag, 1 q-tól 4500 Ft/q helyett 4050 Ft/q.

Fenyő fűrészáru már 36.000 F/m3-től
INgyeNeS HázHOz SzállíTáS!

Kerti bútor, játék, virágláda, 
díszkő és falazó kő 50% árengedménnyel. 

Tel.: 06-20-9549-075, 06-30-4318-688, 06-20-4500-686, 
06-30-9352-130

Kedves Szülők!
Megnyitottam gyermekgyógyászati 

magánrendelésemet 
a korábbi magánrendelés helyén.

rendelés kedden és pénteken 
16-17 óráig.

Időpont egyeztetés a 06-30-928-1623 
telefonon. 

Dr. Tóth Gyula gyermekgyógyász

Az Izsákért Közalapítvány 
2009. szeptember 23-án tartott 
ülésén 30. 000 forint támogatást 
nyújtott az Izsáki Kertész Gaz-
dakörnek, a Sárfehér Napokon 
átadott díjak megvásárlásához.

Az Izsákért Közalapítvány 
2009. november 04-én tartott 
ülésén elfogadta az alapítvány 
2009. május 1. és október 31. 
közötti pénzforgalmi beszámo-
lóját, valamint a hozzá kérelmet 
benyújtó szervezetek támogatá-
sáról döntött.

A közalapítvány 50. 000 fo-
rinttal támogatta az általános 
iskola által megrendezésre kerülő 
költészet napi megemlékezést, 
60. 000 forint támogatást nyújtott 
az Izsáki Rendőrőrsnek, 60. 000 
forinttal támogatta Izsák Város 
Mazsorett Csoportját, 60. 000 
forinttal támogatta az Izsák és 
Környéke Erdélyi Magyarok Egye-
sületét, 40. 000 forinttal támogatta 
az Ezüst Gólya Nyugdíjas Klubot, 

100. 000 forint támogatást nyúj-
tott a szegregált eltérő tantervű 
tagozat és a sajátos nevelési igényű 
tanulókat fejlesztő munkaközös-
ségnek, 50. 000 forinttal támogat-
ta az alkotótábort, továbbá 30. 000 
forinttal támogatta Izsák Város 
Gyermekjóléti- és Családsegítő 
Szolgálatát.

Az Izsákért Közalapítvány 
Kuratóriuma köszönetét fejezi 
ki mindazoknak, akik jövede-
lemadójuk 1%-val támogatták 
az alapítvány céljait. 2009-ben 
325. 476 forint összeg érkezett 
az alapítvány számlájára az 
1% felajánlásokból, melyet a 
művészeti csoportok és sport- 
valamint tanulmányi tevékeny-
ség támogatására fordítottunk. 
Kérjük, hogy adójuk 1%-nak 
felajánlásával a későbbiekben 
is támogassák alapítványunkat! 
Köszönjük továbbá az egyéb 
pénzügyi támogatásokat is!

Kuratórium Karácsony
ne halassza az ajándékvásárlást az  utolsó napokra. 

Megérkezett  ünnepi szállítmányunk!
Műfenyő 180cm-es 8800 Ft-tól, izzósor 200 égős 1300 Ft

izzósor 100 égős 800 Ft.
ledes és napelemes izzósorok, fűzérek, díszek dekorációk. Minőségi 
egyedi játékok óriási választéka minden korosztálynak. Konyha és la-

kás-felszerelés, csillárok, éjjelilámpák műszaki cikkek.
Képeslapok és üdvözlőlapok nagy választékban.

várjuk kedves vásárlóinkat
Katibazár Izsák, Gábor á u. 1.  Tel:06204302587                   

Fejszés Autóalkatrész udvarában

Megjelent a Magyar Hírlap 2009. október 13-i számában

Fizetett hirdetés
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Vereségek a rangadókon
Az utóbbi hónapokban 

felemásan szerepeltünk a baj-
nokságban. Négy mérkőzésből 
kettőt nyertünk, viszont a két 
fontos rangadót elvesztettük, 
ezáltal az őszi dobogós helye-
zésünk is veszélybe került.

A 11. fordulóban Solt csa-
patát fogadtuk hazai pályán. 
Pár évvel ezelőtt ez a párosítás 
rangadónak számított, mos-
tanában azonban sajnos nem, 
mert a vendégek a táblázat 
alsó feléhez tartoznak. Így is 
indult a mérkőzés, ugyanis mi 
birtokoltuk többet a labdát, 
a soltiak csak a védekezésre 
koncentráltak. Félóra elteltével 
sikerült is fölényünket gólra 
váltani, sőt a félidő végén to-
vább növeltük előnyünket. A 
második félidő elején jött a 
hidegzuhany. Egy védelmi hi-
bánkat kihasználva szépítettek 
a vendégek. A gól után ismét 
mi játszottunk fölényben, de a 
vendégek is vezettek néhány 
veszélyes támadást. Negyedóra 
alatt újra megnyugtató előnyt 
szereztünk, és a csapat is úgy 
érezte, hogy ez elég, ennek az 
lett a következménye, hogy 
ismét tudott szépíteni a ven-
dégcsapat. Ezen a mérkőzésen 
csak annyit adtunk ki, amennyi 
a győzelemhez kellett.

A következő fordulóban 
Kalocsán léptünk pályára. Ezt 
a mérkőzést is jól kezdtük, 
mezőnyfölényt harcoltunk 
ki, többször a kapufát is elta-
láltuk. A hazaiak is vezettek 
néhány támadást, de gólt egyik 
csapat sem szerzett. Mind 
a két csapat igyekezett már 
a másik térfélen letámadni, 

ezért sok hiba csúszott be az 
összjátékba. A második félidőt 
nagyon jól kezdtük, mert öt 
perc elteltével szép támadás 
végén megszereztük a vezetést. 
A gól után kis mezőnyfölénybe 
kerültek a hazaiak, de igazán 
nem voltak veszélyesek a ka-
pura. A fölényük azt hozta, 
hogy hátul kinyíltak, és ezért 
a mi ellentámadásaink mindig 
veszélyt rejtettek magukba, 
de sajnos nem tudtuk tovább 
növelni az előnyünket. A mér-
kőzés vége felé két nagy hely-
zetet kialakítottak, de ők sem 
értek el találatot. Az utolsó 
percben Borsos megsértette a 
játékvezetőt, ezért egyből piros 
lappal kiállította, amiért egy 
mérkőzéses eltiltást kapott. 
Szerintem megérdemelten 
nyertünk, ami nagyobb arányú 
is lehetett volna, ha a hazai 
portás nem véd ilyen jól. 

A következő két forduló-
ban igazi rangadókra készülőd-
hettünk. Először a mérkőzés 
előtt még harmadik helyen tar-
tózkodó Orgovány látogatott 
hozzánk. Az eső miatt erősen 
felázott talajon nagy iramban 
kezdődött a találkozó. Némi 
mezőnyfölényünk volt, de a ka-
puk felváltva forogtak veszély-
ben. Az első félidő közepén egy 
szöglet után megszereztük a 
vezetést. A gól után beerősí-
tettek a vendégek, és ennek 
egyenlítés lett az eredménye, 
sőt a vezetést is meg tudták 
szerezni. A második félidő 
elején felváltva forogtak ve-
szélyben a kapuk és talán még 
nagyobb iramú lett a találkozó. 
Sajnos negyedóra elteltével 

egy fölösleges szabálytalanság 
miatt tíz főre fogyatkoztunk. 
A kiállítás után megpróbál-
tunk támadni, de ezáltal hátul 
fellazultunk és a vendégek ezt 
egyszer ki is használták. A 
gól után még nagyobb sebes-
ségbe kapcsoltunk, de sajnos 
a legnagyobb helyzeteket is 
elpuskáztuk. Az orgoványiak 
pedig betömörültek és ami-
kor alkalmuk nyílt rá, akkor 
ellentámadásba lendültek és 
többször is veszélyeztettek. 
Mi hiába támadtunk, szépíteni 
már nem sikerült, és ezáltal 
ebben a bajnokságban az első 
vereségünket szenvedtük el. 
Ennek a vereségnek az is lett 
a következménye, hogy a má-
sodik helyet is át kellett adni 
az orgoványi csapatnak. A 
következő fordulóban az első 
helyen tartózkodó Ladánybe-
néhez látogattunk. Szép őszi 
időben, jó iramban kezdődött a 
mérkőzés. Mindkét csapat a tá-
madást helyezte előtérbe. Saj-
nos már a 11. percben egy szép 
támadás végén megszerezték a 
vezetést a hazaiak. A gól után 
fölénybe kerültünk, a hazaiak 
beálltak védekezni és csak a 
kontrákra építettek. Sajnos mi 
a legnagyobb helyzeteket is el-
puskáztuk a beneiek pedig egy 
gyors ellentámadásból tovább 
növelték előnyüket. Kis túlzás-
sal a hazaiak az első félidőben 
kétszer jöttek el a kapunkig 
és abból két gólt szereztek. A 
második félidőt nagyszerűen 
kezdtük, ugyanis az első tá-
madásunknál szabadrúgásból 
nagy bombával szépíteni tud-
tunk. A gól után még nagyobb 

erőkkel támadtunk, aminek az 
lett az eredménye, hogy egy 
büntetővel ki tudtunk egyen-
líteni. A gól után feltámadt a 
hazai csapat és igazán élvezetes 
rangadó alakult ki. Egy feles-
leges szabálytalankodás miatt 
ellenünk is ítéltek egy bün-
tetőt, ezáltal ismét a beneiek 
szerezték meg a vezetést. A gól 
kicsit megfogott minket és a 
hazaiaknak voltak lehetőségei 
a gólszerzésre. Negyedórával a 
vége előtt kiállítottak egy hazai 
játékost. Ezután az egyenlítés 
érdekében mindent megtet-
tünk, de ez már nem sikerült, 
sőt az utolsó percben mi is tíz 
főre fogyatkoztunk. Ezen a 
mérkőzésen nem érdemeltünk 
vereséget, legalább a döntet-
lent megérdemeltük volna. Re-
mélem az utolsó fordulóban ki 
tudjuk köszörülni a csorbát, és 
legalább a dobogót meg tudjuk 
tartani, aztán a tavasszal újra 
kezdhetjük, ugyanis évek óta 
a tavaszi eredmények jobbak 
az őszinél.

Ifjúsági csapatunknak nem 
igazán sikerült a javítás. Az 
utolsó helyezett Solt csapatát 
ugyan nagyarányban elverte a 
csapatunk, de a többit sajnos 
elvesztette. A télen nagyon 
össze kell kapniuk magukat 
ahhoz, hogy a táblázat hátsó 
feléből előbbre tudjanak ke-
rülni. 

Nézzük a mérkőzések jegy-
zőkönyveit:

11. forduló:
Izsáki Sárfehér SE - Solti 

FC 4-2 (2-0) Góllövőnk: Balog 
(2), Barna Cs., Garaci.

Gréczi Gábor: Igazán csak a 

győzelemnek lehetett örülni.
If júsági eredmény: 8-1 

Góllövőink: Gyurik R.(3), Ko-
máromi Z.(2),Farkas L, Sinkó 
A., Cselei M.

12. forduló:
Kalocsai FC - Izsáki Sár-

fehér SE 0-1 (0-0) Góllövőnk: 
Hleba.

Gréczi Gábor: Küzdelmes 
mérkőzésen a helyzetek alap-
ján megérdemelten nyertünk.

Ifjúsági eredmény: 4-0.
13. forduló:
Izsáki Sárfehér SE - Orgo-

ványi KSK 1-3 (1-2) Góllövőnk: 
Márton.

Gréczi Gábor: A mély tala-
jú pályán egyik csapat  részéről 
sem alakult ki folyamatos já-
ték. Főleg a küzdelem dominált 
és ebben kiegyenlítődtek az 
erőviszonyok. A döntő szituá-
ciókban az Orgovány keveseb-
bet hibázott.

Ifjúsági eredmény: 1-2. 
Góllövőnk: Gyurik R.

1�. forduló: 
Ladánybene FC - Izsáki 

Sárfehér SE 3-2 (2-0) Góllö-
vőink: Riscutia, Balog (11-
esből).

Gréczi Gábor: Két hét alatt 
két vereség, 3-3 kapott gól, 
de mégis hatalmas különbség 
a két mérkőzés között. Nem 
érdemeltünk vereséget. 

Ifjúsági eredmény: 3-2.
Őszi utolsó mérkőzé-

sünk:
November 22. 13:00: Izsáki 

Sárfehér SE - Kiskunfélegyházi 
Honvéd TK

HAJRÁ IZSÁK!

Izsák László

Az augusztusi kecskeméti kettesfogathajtó világbajnokság után a Magyar Lovasszövetség 
támogatásával felújították a Széktói Stadion pályájának gyepét. A megújítást követõ elsõ 

mérkõzésre Mondok József, a lovasszövetség fogathajtó szakágának elnöke lovasfogaton vitte 
a pályára a labdát, így adva át az új gyepet a játékosoknak. Fotó: Banczik Róbert

Kecskeméti pályanyitó fogattal
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ÜGyELETEK

APRÓHIRDETÉSEK

Rendelési időn kívüli
ORVOSI elÉRHeTőSÉgeK

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

Az ügyelet igénybe vehető: hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön 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 zárójelben 

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

Kábeltévé ügyelet
November 09 - 15: Izsák László, tel.: 06-20/778-2504
November 16 - 22: Farkas Zsolt, tel.: 06-20/778-2503

November 23 - 29: Izsák László
November 30 - december 06: Farkas Zsolt

December 0� - 13: Izsák László
December 1� - 20: Farkas Zsolt.

rendõrség
06-20-384-9606, 06-20-384-7731

November 24. kedd
14:00: Közvetítés a képviselő-
            testület üléséről
16:00: Közvetítés a közmeg-
           hallgatásról

November 25. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Megyei Krónika
19:35: Közvetítés a képviselő-
           testület nov. 24-i 
           üléséről és a közmeg-
          hallgatásról (felvétel)

November 26. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Megyei Krónika
19:35: Izsák-Kiskunfélegyháza 
           labdarúgó mérk.

December 2. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Megyei Krónika
19:35: Idősek Világnapja megyei 
           programja Izsákon

December 3. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Megyei Krónika
19:35: Sárfehér Napok 2009. 4.
20:30: Biztonsági Zóna

December 9. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Megyei Krónika (ism.)
19:35: Református Krónika - 
          A reformáció emléknapja
20:30: Szivárvány Magazin

December 10. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Megyei Krónika
19:35: Sárfehér Napok 2009. 
           - Duplakávé koncert

December 16. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Megyei Krónika
19:35: Katolikus Krónika -  
           Terményáldás
2015: Biztonsági Zóna

December 17. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Megyei Krónika
19:35: Sárfehér Napok 2009. - 
           a Csík Zenekar koncertje

Eladó Izsákon, köz-
ponthoz közeli családi ház 
és 300 literes LEHEL fa-
gyasztó.

Érd.:06-20-4183-902 

200 kéve kukoricaszár 
eladó. Tel.:06-30-9135-
304

Szobai bordásfal eladó. 
Tel.: 06-20-540-2468

Akciókkal és újdonságokkal várjuk kedves
Vendégeinket Izsákon a GYROS BÜFÉBEN.

Szeptember 10-től minden kedves vendégünk azonnali sorsoláson 
vesz részt, ha szerencsés a számla teljes összegét a büfé állja.

Minden hónap utolsó csütörtök
TORKOS CSÜTÖRTÖK !

30% engedmény a számla végösszegéből.
Sciennet klubtagoknak 10% kedvezmény.

Újdonságaink: október 1-től bevezető áron - rántott szelet 
hasábburgonyával, salátával

- rántott csirkemell hasábburgonyával, salátával
Kedden és pénteken lángos!

Nyitva tartás: kedd  és péntek 7 órától 21 óráig
hétfő, szerda és csütörtök 8 órától 21 óráig

szombat és vasárnap 15 órától 21 óráig    
Rendelésfelvétel:06-20-2699-760

gránit - műkõ síremlékek 
Szabadszállásról!

3 féle ár és minőségi kategória gránitból!
Komplett  garnitúrák  felállítva:

- kínai már bruttó 190 000 Ft-tól. 
- indiai már bruttó 290 000 Ft-tól.
- olasz már  bruttó 390 000 Ft-tól.

Sír szétszedés összerakás, tisztítás, lefedés.
Gránit és mészkő ablakpárkányok, konyhapultok, gránit  burkoló-

anyagok több színben! 
Balluszter korlát készítés.

Kérésére otthonában számítógépes bemutatót tartok!
Bemutatósírkertek: Szabadszállás, Bajcsy-Zs. u. 12-13.  

Kecskemét, Békefasor 4. a  köztemető
bejáratánál.  Baja, Csupor u. 12. a temető bejáratával szemben.

Több síremlék rendelése esetén jelentős kedvezmény!! 
Müller Zoltán Szabadszállás, Bajcsy-Zs. u. 12

telefonon egyeztetett időpontban állok ren-
delkezésükre!

T: 70/457-0070

Gyarmati Sándornak
és nejének 

virág Etelkának
50. házassági évfordulójuk 
alkalmából sok szeretettel 
gratulál és hosszú boldog 

életet kíván
lánya Ildikó, veje Gyuszi, 
unokái Dániel és gergő 

Születtek: Cseh Krisztián an: Halasi Renáta, Ungor Bog-
lárka an.: Hegyi Anett, Fazekas Krisztián an: Rozin Rebeka, 
Csősz Dániel  an: Szabó Andrea, Garai András an: Csernák 
Beatrix.  

Házasságkötés: Pulai Gergely- Németh Tünde Rózsa.
Meghaltak: Farkas Pálné sz: Ádám Ilona 84 éves, volt 

izsáki lakos, Bodza Péterné sz: Fehér Rozália 90 éves, Jókai u. 
4., Heibl József 78 éves, Zlinszky u. 12., Bognár Pál 60 éves, 
Nefelejcs u. 8., Hajdú Imre 74 éves, Gödör u. 12.


