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Húsz éve Izsáki Hírek Forradalmi megemlékezés
Húsz éve, 1991. március 15-én jelent meg lapunk első száma. 

A rendszerváltás után létrejött képviselő-testület az azt megelőző 
hónapban határozott helyi újság létrehozásáról, melynek szer-
kesztésével engem, mint a művelődési ház bölcsész végzettségű 
igazgatóját bízott meg. Izgalmas, érdekes kaland volt a lapindítás. 
Az induló szerkesztőség tagjai Kovács Gyula, dr. Hauzmann János, 
Bálint Vilmos és jómagam voltunk. Ma is emlékszem az első szer-
kesztőségi ülésre, melyen az induló számot készítettük elő azzal 
a reménnyel, hogy az olvasók is magukénak fogják majd érezni az 
Izsáki Híreket. Ma, két évtizeddel később örömmel írhatom le, hogy 
ez a várakozásunk maradéktalanul beteljesült, hiszen mind a mai 
napig a kezdeti érdeklődéssel várják Önök az újságot. Jól látható ez 
a havonta ma is 1000 körül gazdára találó példányszámból, valamint 
a személyes megszólításokból és visszajelzésekből is. Rendkívül 
jólesik, amikor az árusító helyekről az aktuális lapszám pontos 
megjelenési idejéről érdeklődnek az eladók, mondván, az olvasók 
már nagyon keresik azt. Szintén örömteli tényként könyvelhetjük el, 
hogy több helyi újság indításakor az Izsáki Híreket vették mintául. 
Bennünket kerestek meg tanácsokért, segítségért mondván, hasonló 
lapot szeretnének maguk is.

A mögöttünk hagyott két évtizedben kétszáznegyvenszer jelent 
meg az Izsáki Hírek, közel kétezerötszáz oldalon nyújtva informá-
ciókat a helyi eseményekről. A szerkesztőség tagjain kívül külsős 
munkatársak is rendszeresen publikáltak, publikálnak lapunkban. 
A vallási rovatban a kezdetektől Podmainczki Imre és Bérces La-
jos, majd Nagy Árpád. Szerzőink között tudhattuk hosszú időn át 
Ázsóth Tamást, Édes Imrét, dr. Faragó Balázst, dr. Nagy Imrét, dr. 
Szántó Ágnest, Szekér Istvánt, Szrapkó Istvánt (aki néhány évig a 
szerkesztőség tagjaként dolgozott). Versekkel jelentkeztek, illetve 
jelentkeznek rendszeresen Buda Vladimír, Szekér Istvánné, Magyar 
Gyuláné, Békési Sándor, Budai Kulcsár János. K. Szabó József és 
Mondok József, mint polgármesterek osztották, illetve osztják meg 
gondolataikat az olvasókkal. Az anyakönyvi híreket Juhász Imréné, 
majd Sutus Jánosné gondozta, illetve gondozza. A sportrovatban 
Izsák László kíséri figyelemmel a helyi labdarúgás eseményeit, a 
tornászok eredményeiről Szabó József számol be, míg a TÉSZ híreket 
Oreskó Imre, az önkormányzati információkat dr. Hauzmann Jánost 
váltva Bagócsi Károly címzetes főjegyző (szerkesztőségünk új tagja) 
gondozza. Mellettük mások is jelentkeztek, illetve jelentkeznek 
időnként írással lapunk hasábjain, köztük a Kölyök TV. néhány tagja, 
akik közül néhányan akár a leendő utánpótlást is jelenthetik.

Az újság formátuma kezdetben A/4-es (egy géppapírnyi) méretű 
volt, majd a harmadik évfolyamtól (1993 januárjától) a mai A/3-
as méretben jelenünk meg. A nyomdai munkákat a kezdetektől 
a kiskunhalasi Kópia Kft-nél végeztettük, s végeztetjük mind a 
mai napig, mivel árban, minőségben és korrektségeben továbbra 
is verhetetlenek Kezdetben a begépelés is a nyomdában történt, 
majd a számítógépes technika és a nyomdatechnika szorosabb 
összekapcsolódásának köszönhetően már jó ideje idehaza gépeljük 
be az anyagokat, s csak a tördelés és a nyomás történik a Kópiánál. 
Szerkesztőségünk három könyvet is megjelentetett működése során, 
s további kötetetek kiadását is tervezzük.

Húsz év nagy idő. Hogy mennyire nagy azt jól mutatja az is, hogy 
az első szám anyakönyvi rovatában szereplő egykori újszülöttek  - 
Vida Gergő, Czira Lilla, Varga Tímea, J. Kovács Zsanett, Borka Márk, 
Petrányi Csaba, Muráncsik Norbert, Szabó Ádám, Radics Alexandra, 
Törteli Milán, Balogh Zsuzsanna, Takács Gyula, Apró Attila, Csépe 
Dorina, Tóth Dorina, Szénási Anett, Sándor Judit - immár 20 éves 
felnőttek ( vajon hogyan alakult az életük, szívesen helyt adnánk 
beszámolóiknak), míg ifjú szüleik mára a középkorosztály képvise-
lői. (Engedtessék meg itt egy személyes vonatkozás is. E húsz éves 
időszak alatt nőtt fel az én fiam is, aki nagy örömömre, egy évtizede 
a szerkesztőség tagjaként a munkatársam is.) 

Az idő múlását mutatja az is, hogy az egykori szerkesztőség tagjai 
közül Kovács Gyula tanár úrtól örökre búcsúznunk kellett, ahogy 
külsős szerzőink közül K. Szabó Józseftől, Ázsóth Tamástól, Rózsa 
Bélától és Buda Vladimírtól is. Emlékezetünk mellett lapunkban 
megjelent írásaik is őrzik emléküket.

Szép időszak volt ez a húsz esztendő. Írhatnám azt is, hogy tör-
ténelmi, de hát valójában minden idő az, hiszen az események sora 
napról napra építi azt a valamit, amit aztán utóbb történelemnek 
nevezünk. Az Izsáki Híreknek is megvan a maga történelme, melyet 
e sorokban próbáltam összefoglalni. Összegzésem nem kívánt több 
lenni, mint köszönet mindazoknak, akik írták és olvasták, s ezzel 
éltették az Izsáki Híreket két évtizedes története során.

Tetézi Lajos

Március 15-én 10 órakor 
a Kossuth téri centenáriumi 
emlékmű előtt tartotta az 
önkormányzat az 1848-as 
forradalom 163. évfordulójára 
emlékező ünnepségét  Műsort 
az iskola tanulói adtak, beszé-
det Mondok József polgármes-
ter mondott.

Tisztelt Ünneplők, Hölgyeim és 
Uraim, kedves fiatalok!

A mai nap minden magyar 
ünnepe, mert március 15-ét az 
egész magyar nemzet ünnepli, 
határon innen és túl. E napot 
joggal tartja a nemzet valamen-
nyi tagja a saját magyarsága 
szimbólumának, és joggal tűz-
hette nemzedékek sora zászla-
jára üzenetét a szabadságról, a 
függetlenségről. Erőt adott ez 
az üzenet a magyarságnak min-
denkor, de különösen azokban 
az időkben, amikor az elnyomás 
a legerősebb volt. Március 15-e 
összeforrt a tavasszal, a népek 
tavaszával, benne a magyar 
nemzet tavaszával, amely egész 

volna. A magyarság azonban 
mindig talpra állt. Felemelte 
fejét a rákényszerített vesztes 
háborúk után és a példátlan 
trianoni országcsonkítás után is. 
Hogy ezt meg tudta tenni, ahhoz 
kellett 1848 élő üzenete, erőt 
adó példája, amely minden igaz 
magyar szívében összekapcsolta 
a haza és a szabadság fogalmát. 
Ahogy Petőfi megfogalmazta A 
magyar nép című, 1848-ban írt 

mészetesen el kell fogadni, de 
azokat a támadásokat, amelyek 
nemzeti önállóságunkat, érdeke-
inket igyekeznek aláásni vissza 
kell utasítani. Megnyugtató és 
reményt keltő, hogy az elmúlt 
hónapok eseményei azt mutat-
ják, jó irányba halad az ország 
ez ügyben.

Reménykedhetünk abban 
is, hogy a gazdasági helyze-
tünk is javul, amire igen nagy 
szüksége van az országnak és 
benne valamennyi település-
nek. Mint tudjuk a magyar 
költségvetés sajátossága miatt 
az önkormányzatok gazdálko-
dásában igen nagy jelentősége 
van a központi költségvetés-
ből juttatott forrásoknak. Egy 
felelősséggel gondolkodó és 
gazdálkodó képviselő-testület az 
így juttatott pénzekből tud tenni 
településéért. Az ősszel felállt új 
testületünk valódi felelősséggel 
dolgozik. Az eddigi döntésekben 
való együttgondolkodás és a 
2011-es költségvetés megalko-
tása jól mutatja ezt. 

Tisztelt ünneplők!
Minden emlékezés arra int 

valamennyiünket, hogy vessünk 
számot, mennyire vagyunk 
méltó örökösei az előttünk já-
róknak. Azt hiszem, csak akkor 
mondhatjuk el, hogy valóban 
méltó örökösök vagyunk, ha 
megőrizzük az elődök mun-
kájának eredményeit, és mellé 
tesszük a magunk képességei, 
tehetsége szerinti saját értéke-
inket, alkotásainkat, és mindig 
merünk emlékezni, és fejet 
hajtani mindazok előtt, akik ezt 
megérdemlik. Érvényes ez úgy 
országosan, mint itt helyben.

Tisztelt Ünneplők, Hölgyeim és 
Uraim, kedves fiatalok!

1848-49 olyan példát állított 
elénk, amelyből ma is meríte-
nünk kell, ha nemzetünknek, 
településünknek méltó jövőt 
szánunk. Kívánom valamennyi-
ünknek, hogy legyen elég erőnk, 
és bölcsességünk e nemes örök-
ség továbbvitelére és a ránk sza-
bott feladatok elvégzésére.

Köszönöm figyelmüket!
Fotók: Bálint Vilmos

Európa példájává vált 1848-ban, 
amikor Kossuth okkal írhatta: 
„Európa népei a szabadság által 
egybeolvadtak.” És hogy ez az 
egybeolvadás megtörténhetett, 
azért a magyarság igen sokat 
tett. Így minden egyes március 
15-én olyan esemény évforduló-
jára emlékezünk, amely minden 
kornak üzen, és mindenkor 
ugyanazt üzeni, hogy a haza, a 
szabadság és a haladás minde-
nek előtt. Ezek az örök értékek, 
eszmék nemcsak egy népet, 
hanem nemzeteket is testvérré 
tehetnek. 

Tudjuk, tudhatjuk, gyakran 
voltak politikai szándékok arra, 
hogy félremagyarázzák, sőt még 
el is hallgassák mindazt, amit 
1848-49 üzenete mindig is jelen-
tett a magyar nép számára. De 
az, hogy ma is itt ünnepelünk jól 
mutatja, hogy ezek a törekvések 
rendre elhaltak, mert a magyar 
nép mindig tudta, hogy mivel 
tartozik a ’48-as elődöknek.

Az egykori forradalmi tavasz 
óta eltelt 163 év alatt sok vihar 
tépázta ezt a hazát és nemzetet. 
Annyi, amennyibe más nemze-
tek talán végleg belerokkantak 

vesében:
 „Haza és szabadság, ez a két szó, 
melyet / Először tanuljon dajkától a 
gyermek, / És ha a csatában a halál 
eléri, / Utószor e két szót mondja 
ki a férfi!”

E két szó táplálta elszánás és 
elszántság sokakban megvolt, 
s meg kell, hogy legyen ma is. 
Ma nem a csatamezőn, hanem 
a politikai csatározásokban van 
erre szükség, hiszen mint azt a 
napi eseményekből láthatjuk, 
napjainkban is vannak olyan 
nézetek, erők melyek rossz 
szemmel nézik némely nemzeti 
törekvésünket. Találkozhatunk 
ilyenekkel itthon és az Unióban 
egyaránt. A jogos kritikát ter-
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A hagyományoknak megfelelően 
március 15-én az IKEM rendezésében 
megemlékezésre és koszorúzásra 
került sor a Bocskai emlékkopjafánál, 
ahol Nagy Árpád református lelkész, 
a szervezet elnöke mondott beszédet, 
melyben egyebek mellett arról szólt, 
hogy a tavalyi országgyűlési választá-
sok után olyan változások indultak el 
hazánkban, melyek reményt keltők, 
de az úgynevezett „fülkeforradalom” 
önmagában kevés, hiszen hol lenne 
az ország, ha az egykori forradalmá-
rok is megálltak volna a kezdeteknél. 
Tettekre van szükség ma is, sokkal 
többre annál, minthogy néhány cédu-

lát beikszelve és urnába dobva hátradőlhessünk, hogy megtettük a magunkét.  Fotó Bálint Vilmos

Az Izsáki Karitászról A Royalsekt Zrt. közleménye

Izsáki pezsgők újabb sikere

Koszorúzás a Bocskai kopjafánál

Az Izsáki Karitász-csoport ez 
évben is farsangi mulatságot 
szervezett, a Vino étterem pin-
céjében. Az idei, immáron 13. 
bál is nagyon jó hangulatban és 
vidámságban telt el. 

A rövid köszöntő és tájékoz-
tatás után finom marhapörkölt 
vacsora következett, desszert-
ként pedig az otthonról hozott 
sütemények szolgáltak. Ezután 
kezdődött a fiatalok és a há-
zas közösség vidám műsora, 
amellyel jól megnevettettetek 
bennünket. Az ifjúság még egy 
nagyszerű nyitó tánccal is ked-
veskedett, amely megadta az 
alaphangulatot a táncos mulat-
sághoz, egészen reggelig. Éjfél 
körül azért volt egy kis pihenő, 
mert a tombola ajándékokat 
is kisorsoltuk. Rengeteg szép 
tombola ajándék gyűlt össze, 
amelyek hasznos és kedves 
nyereményekkel gazdagították 
leendő tulajdonosaikat.

A jelenlévő vendégek nemcsak 
jól érezték magukat, hanem az 
adományaikkal a karitász mun-
káját is elősegítették. Fontos 
kiemelni azt is, hogy nem csak 
a jelenlévők segítettek, hanem 
sokan, akik a bálba nem tudtak 
eljönni ugyan, de ajándékkal 
vagy pénzbeli adománnyal tá-
mogatták ezt a jó szolgálatot. 
Mi, karitász tagok elsődleges 
feladatunknak tartjuk, hogy a 
szerényebb anyagiak között élő-
ket a bálból is származó bevétel-
ből csomagokkal vagy pénzbeli 
juttatással támogassuk. 

A karitász munkájának bemu-
tatása röviden:

Karácsonykor és húsvétkor 
tartós vegyes élelmiszercsoma-
got osztunk szét (pl. 2010-ben 
85-85 csomagot). Ezek összeál-
lításakor nagyon nagy segítséget 
jelent a bálon összegyűjtött 
adomány. Van ezen kívül EU-s 
forrásunk is. Évi két alkalommal 
kapjuk és adjuk tovább. Ezt 
a Megyei Katolikus Karitász 
juttatja el a helyi Karitász-
csoportnak és a Gyermekjóléti 
Szolgálatnak. A karitász ebből 
az adományból pl. 2010. július 
elején 62 helyre, majd október-
ben már 82 háztartásba tudott 
adni lisztet, tésztát, C-vitamint 
és italport. Igyekszünk a váro-
sunkban leginkább rászorulók-
nak eljuttatni az élelmiszereket. 
Ennek felderítésében a karitász 
tagoknak nagyon fontos a mun-
kájuk, mert tapasztalataink sze-
rint sok igazán rászoruló kérni 
nem mer. Lehetőségünkhöz 
mérten, ha valaki nem tudja a 
számlát fizetni, vagy gyógyszerét 
kiváltani, közös megbeszélés 
alapján esetenként segítünk. 
Persze ez a lehetőségünk nagyon 
korlátozott. 

A múlt évben, nehezebb anya-
gi helyzetben lévő 10 középisko-
lás fiatalnak tudtunk adni havi 
3000 Ft-os támogatást fél éven 
keresztül. Ezt a kezdeménye-
zést az idei évben is szeretnénk 
folytatni. Betegeket látoga-
tunk és az Idősek Otthonába 
is gyakran elmegyünk. Jelenleg 
népdalcsokorral készülünk a 
számukra, szeretnénk Őket a 

farsang alkalmából egy kis vi-
dámsággal megajándékozni. A 
karitász tagjai igazán aktívak. 
Sok Egyházi ünnepen jelen va-
gyunk és segítünk, legfőképpen 
a vendéglátás terén, így történt 
ez tavaly is virágvasárnapon, 
anyák napján, elsőáldozáskor, 
templomunk búcsúján, Krisztus 
Király napján és az ökumenikus 
imahéten.

Más módon is gondolunk az 
idősekre, egyedülállókra. Bete-
gek kenete kiosztásakor, illetve 
Szent Anna napkor, (azaz nagy-
szülők ünnepén) a nagymamá-
kat és a nagypapákat vendégül 
látjuk, ebédet készítünk és mű-
sorral kedveskedünk. Egyszerű 
jó hangulatú alkalmak ezek, 
ahol tudunk egymásra figyelve 
beszélgetni, mert másnak örö-
met okozni igazán jó. Minden 
évben szervezünk autóbuszos 
zarándoklatokat, kegytárgyakat 
és lelki feltöltődést elősegítő 
könyveket árusítunk (vasár-
naponként a 9 órai Szentmise 
után). Az adventi időszakban a 
hajnali misék után a közösségi 
házban egyszerű reggelivel vár-
tuk a roráték után betérőket. 
2010-ben bekapcsolódtunk 
az „Egymillió Csillag a szegé-
nyekért” segélyakcióba, ennek 
keretében árusítottuk decem-
berben a gyertyákat. Fontosnak 
tartjuk a templomunk tisztán-
tartását is, ezért a takarítását 
is megszervezett csoportokban 
végezzük rendszeresen.

Isten segítségével mindezeket 
a felsorolt tevékenységeinket 
2011-ben is szeretnénk foly-
tatni, és mindig legalább egy 
kicsit jobbá tenni, amit tudunk. 
Ezekben a szolgálatainkban 
segít minden jólelkű adomá-
nyozó, akik tárgyi vagy pénzbeli 
segítséget nyújtottak. Végül, de 
nem utolsó sorban, köszönjük 
mindazoknak imáit, akik így is 
segítenek bennünket. 

A 2011. január 29.-i Karitász-
bál támogatói: Lantos ABC, Kiss 
Éva Odett Bútorszalon, Izsáki 
Házi tészta Kft, Juhász Istvánné, 
Varga Birtok Kft, Ungor Erik, 
Vincze Zoltán, Mondok Kft, Pán-
di ABC, Otthon ABC, Magyar Já-
nos Gazda Bolt, Oreskó Nándor 
és családja, Kovács András Kerti 
Kisgép, Farkas János, Rábaközi 
Zoltán, Izsák Károlyné, Kovács 
Butik, Gyallai Éva, Somogyi 
Lajosné, Nagy László Trafik, 
Csabanyi Istvánné Jolika, Szi-
várvány Papír Írószer, Konkoly 
Rózsa, Rácz Sándor és családja, 
Heti Böngészde, Laguna ABC, 
Bajusz és Fiai, Saci Virág, Tuli-
pán Cukrászda, Volf ABC, Klári 
méterárú, Csomi Zöldségbolt, 
Holsza Trafik, Benyovszki lászló, 
Bognár Gábor, Lehotai Ilona, Kis 
Bálintné, Beke Gyuláné, Miklo-
vicsné Mózes Márta, Majoros 
Ferenc, Grinovics Anikó, Hajma 
Zoltán, Áfész Coop Bolt, Bognár 
József, Szaniszló Jánosné.

Külön köszönjük Prikkel Lász-
lónak a helyet, és az ott dolgo-
zóknak a kedves és figyelmes 
kiszolgálást! 

Nagy Ferencné
Karitász csoportvezető

Az Izsáki Hírek januári szá-
mában a Sárfehér TÉSZ ro-
vatában arról tájékoztatták 
a termelőket, hogy cégünk 
felmondta a szövetkezettel 
kötött integrációs szerződést, 
s ezzel gyakorlatilag kiszáll a 
helyi szőlőfelvásárlásból. Ezzel 
szemben a valóság az, hogy 
csak a TÉSZ-szel szakítottuk 
meg a kapcsolatot, mivel sze-
rintük az nem látja el feladatát. 
Nem érzékeljük, hogy bármi-
féle előnyt is nyújtanának a 
termelőknek, csupán ígérnek. 
Az ugyanis nem előny és nem 
segítség, ha olyankor, amikor 
kevés a szőlő idegen felvásár-
lót idehozva a termés néhány 
százalékát emelt áron felvásá-
rolják, komoly zavart okozva 
ezzel, majd a többit hagyják, 
például ránk. Oldjuk meg mi. 
Mikor pedig sok termés van 
akkor széttárják a kezüket, 
hogy ennyivel nem tudnak a 
partnereik mit kezdeni. Ismét 
oldjuk meg mi. Úgy gondoljuk, 
hogy az a tisztességes eljárás, 
amit mi követünk: mindig, 
minden körülmények között 

felvásároljuk a szőlőt, s mindig 
mindenkinek ki is fizetjük az 
ígért árat maradéktalanul.

A most felmondott szerző-
désből nekünk semmi előnyünk 
nem származott, csupán a TÉSZ-
nek, mivel a rajtuk keresztül, 
általunk felvásárolt szőlő után 
állami támogatást kaptak. Nekik 
ezért semmi egyebet nem kel-
lett tenniük, mint egy emberük 
könyvelte a tranzakciókat, majd 
felvették a nem kevés támogatá-
si pénzt. Ezért „cserébe” a TÉSZ 
vezetői folyamatosan támadták 
cégünket, annak üzletpolitiká-
ját. Ilyen körülmények között 
nem látjuk értelmét az együtt-
működésnek, ezért bontottunk 
szerződést. Hangsúlyozzuk, ez 
a termelőkre nem vonatkozik. 
Továbbra is felvásároljuk a sző-
lőt, ahogy ezt másfél évtizede 
tesszük. Sőt, mivel nekünk 
nagyon is érdekünk, hogy minél 
több szőlő teremjen, saját integ-
rációt hozunk létre, melynek ke-
retében nem ígéretekkel, hanem 
konkrét anyagi támogatással 
segítjük a termelőket már az 
idei évtől. Első körben azokat, 

akik legalább három éve már 
nálunk adják le szőlőjüket. 
Ennek formája jelenleg áll 
kidolgozás alatt, amely lehet 
kedvezményes növényvédő 
szer biztosítása, vagy hektá-
ronkénti meghatározott összeg 
a művelésre, melyek végelszá-
molása a termés leadáskor tör-
ténik. Ezzel a lépéssel a további 
szőlőkivágásokat is szeretnénk 
megelőzni, hiszen már így is 
tragikus a helyzet.

A felvázoltak nem ígére-
tek, hanem idén megvalósuló 
lépések. Közös az érdekünk 
termelőnek, feldolgozónak, 
ezért fontos, hogy biztonság-
gal számíthassunk egymásra. 
Integrációnk éppen ezt kívánja 
szolgálni, melyről bővebb in-
formációkat a rendszer teljes 
kidolgozása után nyújtunk az 
újságban, illetve személyesen.

Az Országos Syngenta bor-
verseny idén X. alkalommal 
került megrendezésre. Márci-
us 9-én Siófokon ünnepélyes 
keretek között hirdette ki a 
verseny eredményeit a Syn-
genta Kft. 

A rangos borversenyre idén 
391 nevezés érkezett, az or-
szág valamennyi borvidéke 
képviseltette magát. Az izsáki  
Royalsekt Zrt. három min-
tával nevezett, s mindhárom 

tétel éremmel térhetett haza. 
A Szent István Extra Dry 
pezsgő kiváló minősítéssel 
aranyérmet nyert.  A Szent 
István félszáraz Rose pezsgőt 
és a már Franciaországban 
bizonyított Szent István mus-
kotályos édes pezsgőt pedig 
ezüstéremmel jutalmazta a 
szakértő zsűri.

Fotónkon az egyik izsáki 
„versenyzõ” vár bírálatra a zsûri 
asztalán.

Tisztelt 
Adózók!

Kérjük, adójuk 1 %-ával 
támogassák az Izsákért Köz-
alapítványt. Felajánlásukkal 
a helyi kulturális-, sport- és 

közösségi élet színvonalasab-
bá tételéhez járulnak hozzá. 

Adószám: 
18351851-1-03.

Köszönettel: Kuratórium

Tisztelt 
Adózók! 

Kérjük támogassák személyi 
jövedelemadójuk 1%-val  a 
„Kovács Gyula Kimûvelt 

Emberfõkért„
alapítványt 
Adószám: 

18350180-1-03
 Támogatásukat köszönjük! 

Kuratórium

Kérjük támogassák adójuk 
1 %-ával egyesületünket, 
hogy mi is támogathassuk 
a Kolon-tavi madárvédelmi 

munkát!
Kiskunsági Madárvédelmi 

Egyesület
Adószám:18360701-1-03 

Köszönettel: Kuratórium

Tisztelt 
Adózók! 
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Egyházkerületi lelki nap A világ magyarságának találkozója Balatonlellén

Anekdoták az 1848-as szabadságharc idejéből

Pályázati felhívás

Sikeres szűrővizsgálat Izsákon

Február 19-én Izsákon tartot-
ták a solti esperesi kerület kato-
likus egyházközségi képviselő-
testületei közös lelki napjukat. 
A tizenhárom településről ér-
kezett nyolcvan képviselő egész 
napos programja szentmisével 
kezdődött, ahol Podmaniczki 
Imre izsáki plébános, a kerület 
esperese köszöntötte a részt-
vevőket és mutatta be a lelki 
nap előadóját, dr. Fintha József 
érseki helynök, kiskunhalasi 
plébánost, aki szentbeszédében 
arról szólt, hogy a vallásosság, a 
hit nem magánügy -mint azt so-
kan sokszor hangoztatják, külö-
nösen egyes politikai körökben 
- hanem nagyon is közösségi, 
hiszen csakis közösségekben 
adható tovább, lehet sokaké 
mindaz a tanítás, melyet Krisz-
tus hagyott híveire. Ezért fontos, 
hogy egy-egy egyházközséget élő 
közösségek alkossanak. Olya-
nok, melyek példájukkal sokakat 
maguk közé tudnak vonzani. A 

misét követő előadásában az 
egyházközségi képviselő-tes-
tületek és vallási közösségek 
legfőbb feladataként az Istennel 
való élő kapcsolat építését, a Jé-
zusi tanítás közvetítését jelölte 
meg. Mindennek fórumai az 
egyházközségi lelki közösségek 
lehetnek együttműködve az 
egyházközségi képviselő-testü-
letekkel.                       -tetézi-

Négy napon át, nyolc helyszínen több mint száz 
programra kerül sor az I. Magyar Világtalálkozón, 
- június 30-a és július 3-a között - Balatonlellén. 
A világ számos országából, az összmagyarság va-
lamennyi korosztályából várják a résztvevőket. A 
fesztiválon a kultúra, a tudomány, a művészet, a 
gazdasági élet és a sport világának jeles képviselői 
mutatkoznak be.

Nyolc helyszínen több mint száz program várja 
az érkezőket. A kulturális rendezvényeken fellép 
többek között Demjén Ferenc, Pataki Attila, a Biki-
ni, a Kormorán, Tamás Gábor, Keresztes Ildikó, va-
lamint a Megasztár és az X-Faktor énekesei. Az ér-
deklődők rengeteg hagyományőrző program közül 
válogathatnak, de rendeznek egy igazi falusi lagzit 
is, ahol 30-40 pár erősíti majd meg korábban kötött 
házasságát. Lesz lovagi torna, lovas bemutató és 
borkóstoló, valamint a város szabadtéri színpadán 
bemutatják a Csárdáskirálynőt is. Megválasztják a 
világtalálkozó királynőjét is a magyarok világszépe 
szépségversenyen. A szórakoztató programok mel-
lett kiemelten foglalkoznak a magyarság ügyével, 
elismert szakemberek részvételével több konferen-
ciát is rendeznek. Ezek közül az egyiket a Balaton 
közepén. A Világtalálkozó tíz nemzeti standján 
találkozhatnak majd az érdeklődők a különböző 
országokból érkező magyarokkal, ahol a szemé-
lyes kapcsolatok kialakítására nyílik lehetőség. 
A Világtalálkozó alkalmából, tölgyfából faragott, 
több mint két méter magas, „Megmaradásunkért” 

emlékművet avatnak, amelynek a talapzatába a 
találkozó résztvevőinek „Üzenet az utókornak” 
elnevezésű egy mondatos üzeneteit helyezik el, 
amelyet csak ötven év múlva lehet majd kibontani. 
A rendezvény kabalaállata a magyar puli. 

A MÁV-Start Zrt. a találkozó résztvevői számára 
ötvenszázalékos kedvezményt biztosít a teljes árú 
menetjegyből. A fesztivál műsoraira a jegyek és 
bérletek 3000, illetve 10 500 forintos áron már 
kaphatók, egyebek mellett a www.vilagtalalkozo.
hu honlapon, de érdemes sietni, mert az első né-
hány ezer vásárló jelentős kedvezményt kap. 

Tanka László ötletgazda, a rendezvény meg-
álmodója és a szervezőbizottság elnöke a prog-
ramot bemutató sajtótájékoztatón elmondta: 
egy sok lépésből álló, közel másfél évtizedes 
építkezés eredménye a világtalálkozó létrejötte, 
melyre már tíz hónapja készülnek, hiszen nagy 
felelősség összehívni a világ különböző pontjain 
élő magyarokat. Szervezőbizottságok alakultak a 
világ magyarok lakta országaiban, valamint itthon 
szinte minden megyében. Hozzátette: a teljesen 
civilalapú rendezvény nemcsak a találkozásra, 
hanem a kapcsolatépítésre is komoly lehetőséget 
teremt, segíti a nemzet értékeinek megőrzését. 
Nélkülözhetetlen Magyarország sikeres jövőjének 
felépítéséhez, hogy a világ legkülönbözőbb pont-
jain élő magyarok összetartsanak, összefogjanak 
-  a rendezvény a maga eszközeivel ehhez kíván 
hozzájárulni.

Nagyon sok feljegyzés maradt 
fenn a szabadságharc idejéből, 
de az apróbb, megmosolyog-
tató dolgokról már kevesebb. 
Ilyeneket idéz ez a kis anekdo-
tagyűjtemény.

1./ Mivel nagyon sok fiatal állt 
be katonának, a felszereléssel 
való ellátásuk gondot jelentett. 
A hirtelen jött helyzetben nem 
volt elég ruha és fegyver sem. 
Az egyik csapategységnél, ahol a 
huszárokat szerelték fel, regru-
tánként csak egy egy sarkantyút 
tudtak adni. Hiába panaszolták 

ezt a katonák, a panaszra azt a 
választ kapták, ha a lónak az 
egyik oldalát sarkantyúzzák, 
akkor megy a másik fele is.

2./ Az egyik regruta gyors 
kiképzését egy idősebb katona 
végezte. Megmutatta miként 
kell megközelíteni az ellenséget, 
hogyan kell megtámadni, kicse-
lezni, lekaszabolni. Az újonc vé-
gül megkérte, hogy tanítsa meg 
arra is, miként kell védekezni. 
Erre az oktató azt válaszolta, 
hogy a védekezésre Jellasicsnál 
tanítanak.

3./ Egy öreg huszár már elfá-
radt a sok lovaglásban és kivette 
a lábát a kengyelből. A követ-
kező pillanatban egy ellenséges 
ágyúgolyó a kengyelt eltalálta, 
sőt le is tépte. Erre az öreg hu-
szár iszonyatos káromkodásba 
kezdett. A többiek csillapítot-
ták, vigasztalták, milyen nagy 
szerencse, hogy kivette a lábát 
és így épségben megmaradt. Az 
öreg azonban vigasztalhatatla-
nul csak azt mondogatta, mit ér 
a lába, ha nincs kengyel.

Közli: Varga László

Március 7-re hívta az izsáki 
férfiakat ingyenes prosztataszű-
résre dr. Bíró Sándor háziorvos 
és dr. Járomi Péter urológus. A 
szűrésre a Magyar Urológusok 
Társasága által útjára indított 
„Prosztata-kampány” keretében 
került sor, mely arra kívánja a fi-
gyelmet felhívni, hogy a proszta-
tavizsgálattól nem kell tartani. Az 
ilyenkor szokásos fizikális vizs-
gálat, valamint az ujjhegyből vett 
vérből végzett úgynevezett PSA 
(prosztata-specifikus-antigén) 
vizsgálat adhat esélyt a hosszú 

életre. A PSA-nak köszönhető, 
hogy a prosztatarák átlagosan 5 
évvel korábban felismerhető nem 
beszélve arról, hogy a diagnózis 
idején a daganat még többnyire 
gyógyítható stádiumban van.

A komoly baj csak úgy előz-
hető meg, ha az 50 év feletti 
férfi lakosság ismeri ezt az ös-
szefüggést és évente szűrővizs-
gálatra jelentkezik. Így időben 
lehet diagnosztizálni a kórt és a 
végleges gyógyulás is elérhető. 
Magyarországon a statisztikai 
adatok szerint évente a proszta-

ta megnagyobbodás tüneteivel 
mintegy 400 ezer férfi szorul 
kezelésre. A probléma nagyságát 
jelzi, hogy a 30-40 éves férfiak 
10-25 százalékát, az 50 év feletti 
férfiak 50 százalékát, a 70 év 
felettiek 75 százalékát, a 80 év 
felettiek 90 százalékát érinti az 
elváltozás.

Az izsáki szűrésen több mint 
nyolcvanan jelentek meg, mely 
arány a szervező orvosok elmon-
dása szerint kimagaslónak szá-
mít a kampányban érintett más 
településekhez képest.        -te–

A Tanítók Alapítványa az Izsáki Erdei Iskoláért pályázatot hirdet
3. osztályos tanulócsoportok részére.

A pályázat célja a gyermekek környezeti nevelésének fejlesztése és
az egészséges életmódra nevelés erdei iskola keretében.

A pályázat leadási határideje: 2011. április 15. péntek
Egy tanulócsoport csak egy pályázatot adhat be.

Pályázati feltételek:
• szakmailag megfelelő és ellenőrizhető program,
• kirándulási terv
• 2010/2011-es tanévben történő megvalósítása
• pályázati munka kiadási költségkalkulációja (részletes költségvetés).

Pályázati cím: Tanítók Alapítványa az Izsáki Erdei Iskoláért Kuratóriuma, 
6070 Izsák, Kossuth Lajos u. 39.

TETÉZI LAJOS

Gondolom...
... néhányan találkoztak a sajtóban nemrég 

megjelent következő információval. „A Magyar 
Pékszövetség és a Magyar Pékek Fejedelmi 
Rendje az Agrármarketing Centrum támogatá-
sának köszönhetően határozott lépéseket tett a 

hagyományok és az egészség irányába és afelé, hogy szakítsa-
nak a korparészektől megtisztított gabonából készült, hófehér 
belű, nagyon laza, hatalmas térfogatú, „felfújt” termékekkel. 
Az együttműködés fő célja, hogy változtassanak a fogyasztók 
megítélésén a kenyér mint legfőbb hungarikumunk érdekében, 
a szakma közösen oldja meg a gazdasági problémákat, illetve 
hogy koncepciókat és megoldási javaslatokat fogalmazzanak 
meg a kormány részére.”

Gondolom, az idősebb korosztály tagjai szívesen emlékeznek 
vissza fiatalkoruk kenyerének ízére, illatára. A náluk is idő-
sebbek pedig még az otthon sütött igazi kemencés házikenyér 
ízét is a szájukban érzik. Azok a kenyerek nem voltak olyan 
habosak, foszlósak mint a maiak. Inkább tömörek, rugalmasak, 
ám finomak és egészségesek. Akkoriban egy kétkilós kenyér 
volt akkora mint ma az egykilósok. Ám szeleteléskor egyben 
maradtak. Trükkös szeletelőgépek nélkül is kanyaríthattunk 
belőlük egy-egy karéjt anélkül, hogy a közepük kiesett, vagy 
szétmorzsálódott volna. S akkor az ízükről még nem is szól-
tam! Semmi titok nem volt ezekben a kenyerekben. Ősi mód-
szerrel, valódi kovásszal, huszonnégy-harminchat órás kelesz-
téssel készültek, s akár egy hét múlva is fogyaszthatók voltak. 
Ma, jó esetben, tizenkét óra alatt kel meg a kenyér különböző 
adalékanyagoknak köszönhetően. Ezek az adalékok puffasztják 
fel, teszik kalácslazaságúvá a tésztát. Vagyis kettős „hasznuk” 
van lerövidül a kelesztési idő és a látvány is csábítóbb lesz, 
hiszen szép, magas bucik kelletik magukat a polcokon. Hogy 
ma ilyenek a kenyerek, arról a fogyasztók is tehetnek, állítják 
a pékek. Amikor megjelentek a felfújt kalácsszerű veknik azt 
kezdték keresni a vásárlók, s a hagyományos technológiával 
készülő, némileg drágább termékek fokozatosan kiszorultak 
a kínálatból. A folyamat izsáki példával is illusztrálható. Jó 
másfél évtizede néhányan rábeszéltük Lakatos Jenőt, az izsáki 
pékség akkori üzemeltetőjét, hogy gyártsanak hagyományos 
kenyeret is. Heti kétszer sütöttek igen kiváló ízű, ám formára 
némileg laposabb kenyereket az akkorra már megszokottaktól. 
Nem lett vele sikerük, kellő igény hiányában rövid időn belül 
kénytelenek voltak feladni.

Gondolom, vannak akik még emlékeznek azokra az időkre 
(bár sajnos egyre kevesebben), amikor több helyi pékdinasztia 
- a Kelló, Ferencsik, Rácz, Máté - tagjai sütötték az izsákiak 
mindennapi kenyerét. (Közülük Máté Ernő sütödéje zárt 
be utoljára, 1998-ban.) Az általuk sütött kenyerek ma már 
legendának számítanak. Ám nem törvényszerű, hogy így le-
gyen, hiszen a mai pékek is tudják a régi mesterséget, de hogy 
alkalmazzák is, ahhoz nekünk fogyasztóknak is partnernek kell 
lennünk. Az írás elején idézett hírből kitűnik, a pékszakma 
megtette az első lépést, most rajtunk a sor...

Tisztelt 
Adózók!

A Tanítók Alapítványa az Izsáki 
Erdei Iskoláért nagymértékben 
hozzájárul ahhoz, hogy az alsó 
tagozatosok Erdei Iskolában 
tanulhassanak minden évben. 

Kérjük, támogassa adója 
1 %-val az alapítványt!

Adószám: 18354311-1-03
Köszönettel: Kuratórium
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Az Arany sárfehér Szőlő- és Bortermelők 
Szövetkezetének  tájékoztatója

„a gyengék erőssége az egység”

LABDARúGÁS
Kezdés némi nehézséggel

DAF típusú,
6 tonna raksúlyú tehergépkocsival

TEHERFUVAROZÁST
ÁRUSZÁLLÍTÁST
KÖLTÖZTETÉST

VÁLLALOK
Elérhetőség: Bencze Sándor, 

Izsák, Pacsirta u. 20.
Tel.: 06-30-22-99-285

A tavalyi szőlőmérleg ismeret-
ében az országban nyilvántartott 
71 ezer hektár szőlőültetvény-
ből, mindössze 63 ezer hek-
tárról jelentettek betakarított 
termést. 

Az átlagos évjáratokban (3 
millió hl.) a szokásosnak alig 
több mint fele, 1,645 millió 
hektoliter bor készült 2010-ben. 
Ezt a mennyiséget növelheti az 
illegálisan, dokumentálatlanul 
a szlovák, román és cseh felvá-
sárolók által kiszállított szőlő-
mennyiség. 

A fentiek alapján az is látha-
tó, hogy az EU-csatlakozásunk 
után a szőlőültetvények felülete 
a veszteséges termelés miatt 
drasztikusan csökkent. Mi a 
helyzet más ágazatokban? „Két 
hét alatt csaknem duplájára 
emelkedett hazánkban a cukor 
ára. Kilóját már alig lehet 300 
forint alatt kapni. A várható 
árrobbanásról már egy ideje 
beszéltek, így sokan időben fel-
töltötték a kamrát. Kaposvárott 
szinte az összes olcsóbb cukrot 
felvásárolták, sok üzletben pedig 
csak megemelt áron lehet hoz-
zájutni, az ellátás is akadozik. 
Az egyetlen működő magyar 
cukorgyár, az osztrák Agrana ér-
dekeltségébe tartozó kaposvári 
üzem a régi partnerek igényeit 
is csak részben tudja kielégíteni, 
új vásárlókat pedig a cukorhiány 
miatt nem tudnak kiszolgál-
ni. Ugyanakkor a szomszédos 
Ausztriában a cukor kilójához 
akár 100 forinttal olcsóbban 
és könnyen hozzá lehet jutni. 
További hír, hogy nem elég csak 
a nemzeti színre figyelni. Hazai 
termékként feltüntetve és ál-
cázva piros-fehér-zöld szalaggal 
díszített csomagolású kínai és 
etiópiai babot, szlovákiai hántolt 
árpát kínál a Spar a vásárlóknak. 
A számos egyéb terméket is 
érintő megtévesztő csomagolás-
sal a hazai gazdáknak milliárdos 
nagyságrendű kárt okoznak az 
áruházláncok.”

Hogyan tovább szőlő-bor 
ágazat? A borvidékünkön a 
szőlőtermelésnek évezredes 
hagyománya van. Adottságaink-
hoz igazodva a szőlőtermesztés 
egyik leggazdaságosabban ter-
meszthető kúturához tartozott. 
A tatár, török, orosz megszál-
lások se tudták ezt a kultúrát 
tönkretenni. Sőt az utóbbi eset-
ben nosztalgiával gondolunk 
az „átkosnak” nevezett időszak 
kielégíthetetlen piaci lehető-
ségeire. Akkor ez a pusztítás 
majd az EU-nak sikerülni fog? 
Átmenetileg igen, de hosszú-
távon nem. Ennek jelei már 
mutatkoznak. Ahol az ültetvény 
rekonstrukciók a fajta, művelés-
mód váltással megtörténtek, ott 
még a legrosszabb évjáratban 
is lehet eredményt felmutatni. 
(Pl. tényadatok 2010-ből, 200 
q Cserszegi, 95 Ft/kg, Bianka 
250q, 70 Ft/kg felvásárlási 
árral).

Az elmúlt hónapokban borvi-

dékünk a „hamisítások” miatt 
a sajtó érdeklődésének közép-
pontjába került. Ez a megkü-
lönböztetett negatív érdeklődés 
nem volt alaptalan. Viszont ezek 
a híradások jó néhány esetben 
nélkülözték a tárgyilagosságot 
és az ártatlanság vélelmezését 
legalább addig, amíg ennek az 
ellenkezője be nem bizonyoso-
dik. Reméljük, az új médiatör-
vény e területen is rendet fog 
tenni! Borvidékünk mindig ki 
volt téve néha jó, többször rossz 
szándékú kritikának, vagy egye-
nesen támadásnak. Anélkül, 
hogy bárkit vádolnánk, vagy 
elítélnénk, be kell látnunk, hogy 
a sajtóban is tárgyalt esetek nem 
mindegyikében ért bennünket 
alaptalanul a vád. De ennek 
kiderítése vagy megítélése nem 
a mi feladatunk. Különösen 
azért nem, mert nem vagyunk 
birtokában azoknak az ismere-
teknek, amelyek alapján ítéletet 
mondhatnánk. Sokan szeretné-
nek végre biztos információk 
birtokába jutni a sajtóhírekkel 
kapcsolatban. Nem eshetünk 
abba a hibába, amelybe néhány 
sajtóorgánum esett az elmúlt 
időszakban, amikor tényszerű 
ismeretek hiányában, nem-
csak feltételezésekbe, hanem 
állításokba is bocsátkoztak. Ez 
súlyos hiba, mert a vizsgálatok 
befejezése, vagyis az igazság 
megismerése előtt mindenkinek 
jár az ártatlanság vélelme. Ta-
pasztalható, hogy a termelők és 
tisztességes borászatok jelentős 
része szenved, ezen súlyos vádak 
miatt. 

A rügyvizsgálatok, hajtatások 
eredményei alapján javasoljuk 
tagjainknak, hogy a szőlőültet-
vények metszésénél ügyeljünk 
a gyengébb beérésből adódóan 
a várható rügytermékenységre, 
mivel az átlagos évjáratban 
megszokott rügyenként 2-3 fürt 
helyett mindössze 1,3 fürt vár-
ható. Kötődés után, zöldmun-
kával még mindig egyszerűbb 
a terhelés beállítása, mint a kis 
termés mellett a vegetációs túl-
súly kezelése. 

„Az eddiginél ötször több, 25 
százalék nemzeti támogatást 
kapnak idén a zöldség-gyümölcs 
termelői csoportok. A szaktárca 
így akarja ösztönözni a termelő-
ket, hogy tömörüljenek termelői 
értékesítő szervezetekbe”,- je-

lentette ki a VM miniszter. 
Ezzel szemben Termelői Cso-
portunknak a 2010. szeptember 
óta ígért, az állami minősítés 
óta időszerű, de ki nem fizetett 
több mint 9 millió Ft. állami 
támogatás még a mai napig nem 
került átutalásra. 7 millió Ft. 
boreladás ellenértékének kint-
lévősége, a nagy felvásárlók Áfa-
terhinek előre történt kifizetése 
is, komoly nehézségeket okoz 
integrációt felvállaló szerveze-
tünknek. Ezért már az elmúlt 
hónapokban szükségszerű intéz-
kedést kellett tennünk a hiányok 
mérséklése érdekében. Bízunk 
benne, hogy ezen intézkedések 
és a további takarékossági lépé-
sek megtételével úrrá tudunk 
lenni a nehézségeken.

Köszönet azon tagjainknak, 
akik az elmaradt 1% működési 
költség hozzájárulását a szövet-
kezeti irodán befizették.

A Kecskeméti Főiskola Ker-
tészeti Főiskolai Karának akk-
reditált vizsgalaboratóriuma 
a következő kedvezményes 
vizsgálati tevékenységgel áll 
továbbra is termelői csoportunk 
rendelkezésére. Levélanalízis, 
talajminták szűkített, bővített 
körű vizsgálata AKG támoga-
tott területekre. Talajvédelmi, 
tápanyag-utánpótlási terv készí-
tése, toxikus- illetve mikroelem, 
makroelem tartalmának megha-
tározása. Igény esetén a minták 
beszállítását a szövetkezeti 
irodából leszervezzük.

Ajándékozásra, igényes fo-
gyasztóknak, akik szakmai él-
ményre vágynak, továbbra is 
ajánljuk az eredetvédett 2009-
es Arany sárfehér palackozott 
tételeket, melyek a szövetkezeti 
irodán 750 Ft+Áfa/palack áron 
megvásárolhatók. 6 palack vá-
sárlása esetén 25% kedvezményt 
biztosítunk. Ugyanott, ebből a 
tételből 5 literes kiszerelésben 
250 Ft/liter áron vásárolható a 
minőségi Arany sárfehér bor. A 
szövetkezet tagjai továbbra is 
kedvezményes áron (500 Ft/kg) 
vásárolhatnak törzskötözőt a 
szövetkezeti irodán. Kérdése-
ikkel telefonon kívül interne-
ten is (aranysarfeher@sv-net.
hu) kereshetnek bennünket. A 
weblapon is igyekszünk friss 
információkkal segíteni tagjaink 
tájékozódását. 

Vezetőség

Az előző hónapban írtam, lehet, 
hogy nem tud időben elkezdődni 
a bajnokság, és sajnos igazam is 
lett, mert a tavaszi 1. fordulót el 
kellett halasztani az időjárás mi-
att. Aztán nemzeti ünnepünkön le 
tudták játszani a mérkőzést, mert 
akkorra megérkezett a tavasz.

Az átigazolási szezon végén 
még két játékos érkezett hozzánk. 
Jenei Ottó Törtelről, Bálint Kornél 
pedig a Kiskunfélegyházi Vas-
utastól igazolt Izsákra. Ezzel ki is 
alakult a keret a tavaszi idényre. 
A bajnokságban tavaszra csök-
kent a csapatok száma, ugyanis 
Kerekegyháza csapata visszalé-
pett a további küzdelmektől. Az 
eredményeik megmaradtak és a 
tavaszi fordulókban a soros el-
lenfélnek 3-0-s eredménnyel írják 
jóvá a mérkőzéseket. 

A 16. (tavaszi 1.) fordulóban 
elmaradt a Bácsalmás elleni mér-
kőzésünk, de másfél hét múlva 
szerencsére meg tudtuk rendezni 
a találkozót. Az őszi mérkőzésen 
hiába támadtunk többet, meg kel-
lett elégednünk a döntetlennel, 
ezért jó lett volna a tavaszi első 
hazai mérkőzésünket jó ered-
ménnyel zárni. Az első félidőben 
nagy küzdelem alakult ki a pályán, 
a kapuk csak ritkán forogtak 
veszélyben. Mind a két csapatnál 
sérülés miatt nagyon hamar cse-
rélni kellett. A második játékrész 
viszont igen változatosra sikerült. 
A félidő elején két perc alatt két 
gólt szereztünk, ezáltal kicsit ma-
gabiztosabban is tudtunk játszani. 
A vendégek próbálkoztak, de 
sokáig eredménytelenül. A félidő 
közepén egy nagyon jól eltalált 
szabadrúgásból tudtak szépíteni, 
és utána mindent egy lapra tettek 
fel és nagy erőkkel kezdtek tá-
madni, de ezáltal nekünk is voltak 
gólszerzési lehetőségeink. A hát-
ralévő időben már nem sikerült 
egyik csapatnak sem szaporítania 
góljai számát, ezáltal megszerez-
tük a tavaszi első góljainkat és 
győzelmünket.

A 17. fordulóban Kunszállásra 
látogattunk. Az őszi mérkőzésen 
győzelmet arattunk hazai pályán, 
reméltük, hogy megismételjük 
azt az eredményt. Az egész mér-
kőzésen sok volt a hiba mindkét 
csapatnál. Nagyon idény eleji 
formát mutattak. Nagy volt a 
küzdelem, némi hazai fölénnyel, 
szerencsére gólt nem sikerült 
szerezniük, és mivel nekünk sem 
így maradt a gól nélküli döntetlen, 
pedig az utolsó percekben nekünk 
volt meccslabdánk, de az is ki-
maradt. A következő fordulóban 
remélem javulni fog a játékunk 
és akkor még eredményesebbek 
lehetünk.

Ifjúsági csapatunk felemásan 
kezdte az idényt. Kunszálláson 
győztek, hazai pályán viszont 
kikaptak, igaz a vendégek a do-
bogón helyezkednek el. 

Ezek után tekintsük át a mér-
kőzések jegyzőkönyveit:
16. forduló:
Izsáki Sárfehér SE - Bácsalmási 
PVSE 2-1 (0-0)
Góllövőink: Balog (2).
Ifjúsági eredmény: 0-2.
17. forduló:
Kunszállás SE - Izsáki Sárfehér 
SE 0-0
Ifjúsági eredmény: 1-3 Góllövő-
ink: Szűcs P., Farkas L., Pálinkás 
B.
További mérkőzéseink:
Március 20. 15:00: Izsáki Sárfehér 
SE - Akasztó FC
Március 26. 16:00: Ladánybene 
FC - Izsáki Sárfehér SE
Április 03. 16:30: Izsáki Sárfehér 
SE - Soltvadkerti TE
Április 06. 16:30: Harta SE - Izsá-
ki Sárfehér SE (Bács megyei kupa 
4. forduló)
Április 09. 16:30: Híd SC - Izsáki 
Sárfehér SE
Április 17. 17:00: Izsáki Sárfehér 
SE - Harta SE
Április 24. 17:00: Bajai LSE II 
- Izsáki Sárfehér SE
HAJRÁ IZSÁK!

Izsák László
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Egyházközségi közlemények

- Nagyböjtben minden pénteken este fél 6-kor /ápr. 1-től fél 
7-kor/ keresztúti ájtatosságot tartunk. Utána a szentmisében 
nagyböjti elmélkedések vannak.

- Nagyböjt péntekjei hústilalmi napok.
- Nagyböjti megtakarításainkat az erre szánt perselybe tehetjük. 

Böjte Csaba atya árváinak küldjük el.
- A húsvéti csomagokhoz szívesen vesszük testvéreink tartós 

élelmiszer adományait. Szintén a templomba lehet elhozni.
- Április 2-án lesz a bérmálandók vizsgája Kecskeméten.
- Április 16-án Baján rendezik meg az egyházmegyei hittan-

versenyt. 
- Ne feledkezzünk meg egyházközségünk fenntartásáról! Hoz-

zájárulásainkat a plébánián, sekrestyében vagy a Takarékszövet-
kezet számlájára is befizethetjük.

- Árprilis 17-én, Virágvasárnap du. 2-kor Iváncsits Tamásék 
szolgálnak nagyböjti zenés áhítattal a templomban.

„Akkor a pusztába vitte őt 
a Lélek, s ott megkísértette a 
Sátán.” Ezzel a kihívással kez-
dődött Urunk Jézus nagyböjtje, 
melynek befejező csatáját kiüté-
ses győzelemmel nyerte meg. 
Valódi kihívás: az emberek zajos 
forgatagából a puszta magányá-
ba, Názáret védett hajlékából 
az ellenséges világba, barátai 
társaságából a lelkek csataterére. 
Bár nincs egyedül, mert az Atya 
boldogító jelenlétében él, de a 
harcot neki kell megharcolnia, 
egészen az utolsó, győzelmet je-
lentő szóig: „Takarodj, Sátán!”.

Előbb kezdődött már ez a ki-
hívás, még ott, az Atya keblén, 
amikor elérkezett az idő, hogy 
Isten elküldte egyszülött Fiát, 
aki Mária igen - szavára emberré 
lett. Nagy kihívás. A végtelen 
Isten nagyságát, magát kiüre-
sítve, szűkös teremtményi létre 
váltani, lakozni az emberek fiai 
között, készen arra, hogy vére 
legyen a váltságdíj, mellyel vis-
szaszerez minket, bűn rabságába 
veszett embereket az Atyának. 

Ezernyi kihívást tartogat ne-
künk is az élet. Nagyon so-
kan elmondhatjuk a költővel. 
„Vágyaimnak sólyom szárnya 
támadt, - odahagytam kis la-
kom s anyámat!”, mert mindig 
újra és újra kihív minket az 
Isten, hogy több legyünk „kis 
mái magunknál”, ne rekedjünk 
meg a földnél, a testnél, hanem 
mennyei vágyak lángoljanak 
bennünk, s lelki értékek igéze-
tei vonzzanak minket. Ó, de jó 
lenne a tömeg lomha, ösztönös 
életében megragadni, tétlenül 
asszimilálni, úgy, mint a földhöz 
kötött növények, de az embert 
kihívja az Úr. Maradhatnánk az 
állatok szintjén, csupán magunk 
és testi életünk fenntartásáért 
harcolva, de kevés ez nekünk. 
Porból vétettünk, vagyis ki-
vett minket a Teremtő Isten a 
porból, nagyobb terveket szőtt 
számunkra, nagyobb feladatokat 
bízott ránk: felül kell múlnunk 
mindazt, ami szokásos. Magunk 
fölé kell nőnünk, emberfeletti, 
Istenhez sóvárgó életet kell 

élnünk. Nagy kihívás, szentek 
születnek e kihívás nyomán.

Régi, őszi-téli kocsmai vagány-
kodásokban sokszor elhangzott 
a veszedelmes: „Gyere ki!” Ami 
harcot, sokszor szomorú véget 
ért harcot jelentett, így vezetvén 
le a fölös energiákat, mivel a 
nyári munka tikkasztó és szik-
kasztó próbái nem szívták ki a 
feltolult erő-többletet a kakas-
kodásra kész fiatalokból. Majd 
jön a nyár, embert próbáló mun-
káival. Akkor ez a haszontalanul 
pukkasztó kivagyiság kenyeret, 
életet teremtő harccá szelídül. 
Kihívás. Az oktalan pazarlásból, 
motorbőgetésből az értelmes 
haladásba és érték-teremtésbe. 
Igen, ki kell jönnünk haszonta-
lan idő- pénz- és tehetség-po-
csékolásunkból, s mindent Isten 
dicsőségére, embertársaink, csa-
ládunk javára kell fordítanunk. 
Értelmesen és értékesen élnünk. 
Kihívás. Mekkora nagy kincsek 
teremtője!

„Engedd el a népet a pusztába, 
három napi járásra, hogy áldo-
zatot mutasson be Jahvénak, 
a mi Istenünknek!” - hangzik 
az Úr szava a fáraóhoz Mózes 
és Áron ajkáról. Kihívás. Szol-
gaságból, beütemezett etnikai 
tisztogatásból a teljesen kiszol-
gáltatott pusztai magányba, de 
ott az Isten oltalmazó felhője, 
világosságot és reményt jelen-
tő tűzoszlopa, égből hullott 
kenyér és sziklából ömlő víz 
jelzi, hogy kietlenség ide vagy 
oda, Istennél soha semmi se 
kietlen és reménytelen. A nép, 
az istenadta nép - szabadságra 
és Kánaánra lel, ahogy nagyot 
merészel. Kiszakadni a fáraó 
kezéből és hatalmából. Mai ki-
hívás. Szabadulni és szabadon 
a magunk országát, majdan 
örökül Isten Országát akarni 
minden erőnkkel. 

Nagyböjt van hát. Isteni kihí-
vások ideje. Hallgassunk Isten 
szavára, kövessük hívását, Kö-
vessük Megváltónkat, s merjünk 
nagyot, szent és megváltozott 
embert álmodni magunkból!

Podmaniczki Imre

Gyülekezeti hírek
- Március 27-én, 14.30 (nyári időszámítás!)-tól tartunk istentiszteletet.
- Április 16 (szombat), 9 órától egyházkerületi ifjúsági találkozó Izsákon.
- Április 21.és 23-án, 18 órától bűnbánati istentiszteleteket tartunk a gyülekezeti házban.
- Április 22-én, Nagypénteken zenés passióval emlékezünk a templomban, 18 órától.
A Húsvét ünnep rendje:
- Április 24-én (vasárnap), 10 órától ünnepi istentiszteletet tartunk, úrvacsorával.
- 14.30-tól Kisizsákon tartunk ünnepi, úrvacsorás istentiszteletet.
- 17 órától délutáni istentiszteletet.
- Április 25-én (hétfő), 10 órától ünnepi istentiszteletet tartunk és megterítjük az úr szent asz-

talát.
- 17 órától ünnepzáró istentiszteletre hívjuk kedves Mindnyájukat.
- Szeretettel várjuk az ifjúság jelentkezését a nyári hitmélyítő táborba, amelyre augusztus 8-13.kö-

zött kerül sor Keszőhidegkúton (Tolna megye). A táborozást támogató adományokat is elfogadunk 
a rászorulógyerekek részére. Köszönjük!

- Adója 1%-val támogassa a Magyarországi Református egyházat, technikai szám: 0066. Másik 
1%-val pedig az izsáki egyházközség alapítványát: Feltámadunk Alapítvány, adószám: 18351545-
1-03. Köszönjük!

IKEM rendezvények
- Március 19. (szombat), 16.00 óra: Dr. Tábori László: „Egy ókori világbirodalom: Párthia, és a pár-

tusok” címmel tart előadást, helyszín: református gyülekezeti ház. Szeretettel várunk mindenkit!
- Április 2-án (szombat), 16.00 óra: Dr. Botlik József: „Nyugat-Magyarország és Sopron sorsa 

1918-1921” címmel tart előadást. Helyszín: református gyülekezeti ház.
- Április 30. (szombat), 16.00 óra: Bácsfainé dr. Hévizi Józsa : „Arányosított önkormányzatoktól 

a teljes autonómiáig” című előadását tartja. Helyszín: református gyülekezeti ház.
A rendezvényeinkre a belépés ingyenes.
- Adója 1%-val támogathatja az erdélyi kultúra ügyét: Izsák és Környéke Erdélyi Magyarok Köz-

hasznú Egyesülete, adószám: 18364107-1-03. Köszönjük! 

„Ekklésiai Gyűllés végezése 
die 9. Maii 1813.” Egy beszúrás 
a jegyzőkönyvben Tekes István 
tiszteletes úr özvegye és az egy-
házközség presbitériuma közötti 
elszámolásról. ( P.IV/15.ol.)

„Régtől fogva, tsak holmi hánt 
vetett papirosokon lévén fel je-
gyezve az Eklésiai Gyülések vég-
zései; azokat esztendőről esz-
tendőre a mint rendbe szehette 
emlékezetnek és jó rendnek okáért 
feljegyzette a Pr. (-édikátor - N.Á.) 
1813dik esztendőben. Kezdvén az 
1803dik esztendőn.

1803. d.11.Apr. Tartatott Ekkl. 
Gyülésben, lett proiectumok s 
határozatok: 

1.) Méltó tekintetbe vétetvén 
Érdemes Előljáró Damásdi János 
és Kedves élete párja Szijjártó 
Katalin Szép és betses ajándékjok 
9 v. kilentz másás, és 45 fontos 
harangnak, ezen Izsáki Ref. Ekla. 
Számára tulajdon költségeken, 
önként valo vásárlása. - Határozta-
tott hogy az Érdemes Elöljáróság 
in facie loci (a helyszínen - N.Á.), 
az egész Ekla részéről, a nevezett 
Kegyes Jóltévőnknek ezen nagy 
jótéteményt köszönnye meg. Mely 
egész megelégedéssel tökélletes-
ségre is vitetett.

2.) Rendes Cons. Assessornak, s 
egyszersmind Cons. Notáriusnak 
Nzetes. Baros András úr ki nevez-
tetett, s confirmaltatott.

3.) Szó lévén Harang lábakk. 
Alkalmatos tölgyfa oszlopokról, a 
most nevzett Érdemes úr, az elég-
ségig valokat igérni méltóztatott.

4.) Kérdésbe jövén az új ha-
rangnak Pestről való haza szál-
lításának modalitása, önként az 
elmenetelre ajánlották mindjárt 
magokat Curator Gáspár János és 
Mészáros István, s magok mellé 

vévén Szegedi Mihályt és Hagyma 
Jánost, haza is szállították 19.apr. 
tökélletes épségben.

5.) A szivessen ajánlott tölgyfa 
oszlopokk. A Szentgyörgyi erdőről 
való haza szállítása is elő fordul-
ván. Idős Czirkos János és Gudits 
István ajánlották szekeröket s haza 
is szállították.

6.) Proiectáltatott a Harangnak 
a Toronyba való okos szállítása és 
alkalmatos haranglábakk. készí-
tése. E tekintetben a végeztetett, 
hogy Ketskeméten keresnénk oly 
alkalmatos és próbált értelmes 
embert, mellyet fel is találtunk, 
egy emberséges és próbált ács 
mester Király István úrban, véle 
együtt dolgozván e munkában 
testvérje Király András és Cső 
András uraimék, minekutána 
Ns. Csukás Ferentz kotsiján ide 
Izsákra szállíttattak.

A. 1803.24.Apr. tartatott Eklai. 
Gyűlésünkben: 

1.) Ezen Szent Eklesiában 22 
esztendőktől fogva harangozósá-
got hűségesen és a leg nagyobb 
szorgalmatossággal folytatott és 
már az új haranggal való rendes 
harangozásra özvegysége miatt 
elégtelen Ör. Járó István emlé-
kezetbe jövén, megjobbittatott 
fizetéssel a fia Járó Mihály, az alatt 
a feltétel és reménység mellett, 
hogy mint az attya hűséges és 
szorgalmatos lejénd insinualtat-
ván, confirmáltatott attya helyébe 
rendes harangozónak; de azomban 
az attya is mennyire tőle telhetik 
szolgál a fiával.

2.) Ketskeméti próbált ács mes-
ter és véle együtt a haranglábak 
készítésében, és majd felvonásá-
ban együtt dolgozokk. 40 forint 
rendeltetik ex bene placito.

3.) Az új harangnak tsak in-

nep napokon és Vasárnapokon 
valo meghuzatása rendeltetett. 
Kivévén:

4.) Hogyha valakinek halotja 
lészen s tetszik meghuzatni, egy 
Rft. Taxa határoztatott, az Ekla. 
Tsekély jövedelmének valamen-
nyire lehető potolására.

NB.27.Apr. - A tsak most emli-
tett és szoban forgo új harang em-
litett Ketskemeti áts mester Király 
István által, egy Legény és sokak-
nak segitségekkel, számossan ide 
gyölekeztekk. láttokra felvonatott, 
és az ő helyére alkalmaztattatván a 
többi harangokkal együtt felséges 
Jó Királyunk a Méltóságos Ttes. 
Földes Uraság, nem külömben a 
benefactorokk. s Elöljárokk tiszte-
letekre megvonatott, és akképpen 
megpróbáltatván contentumok 
szerént való áldomás adatott a 
mellen fáradozóknak, más nap 
pedig Csukás János kotsiján Kets-
kemétre küldettek.”

 folytatjuk (P.IV.: 16-17.ol.)
 közli: Nagy Árpád

A templomépítés legfontosabb ese-
ményeiről tehát még „holmi hánt vetett 
papirosok” sem maradhattak fenn, 
melyek érdemi részét Mocsay József 
tiszteletes úr egybefoglalhatta volna az 
1813-ból visszatekintő emlékezésében. 
De legalább az ezt követő esztendők 
pillanatképei fennmaradtak: a gyüle-
kezet gondnoka továbbra is Damásdi 
János volt; az adakozás és az eklézsia 
„tsekély anyagi jövedelmü”mivolta 
pedig -mint minden időben- a hit ará-
nyában állott...

Ha nem is vagyunk jobbak atyáink-
nál, az Úristen állhatatos szeretettel 
műveli azt a csodát, hogy támaszt 
fiakat, s emberi gyarlóságaink dacára 
megtartja az Anyaszentegyházat. 
Azért ne bízzuk el magunkat!

 -na-
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Előtanulmány egy 
emlékműhöz

Tisztelt Izsákiak, Kisizsákiak!

Meseországban jártunk

Tisztelt Izsákiak!

Meseország lakói voltak feb-
ruárban az izsáki iskola alsó 
tagozatos diákjai, akik próbát 
tettek a királyi koronáért. 
Először a drámaszakkör tagjai 
elevenítették fel az Egyszer 
egy királyfi történetét, majd 
kezdetét vette a ceremónia. 
Muzslai Kati néni kézmíves 
mester tarka pillangói és az 
1.a osztály által festett mesefa 
csodás környezetet teremtett a 
kis mesemondóknak és az ér-
deklődő szülőknek. A Bölcsek 

Tanácsa döntése alapján az 1-2. 
osztályosok közül Meseország 
királya Boczka Brendon lett, 
hercegnője Lévai Bernadett, 
udvarhölgye: Bárány Csilla. 
A 3-4. osztályosoknál  Mese-
ország királynője Miskovicz 
Alexa, a hercegnő: Ö. Kovács 
Petra, az apród Prikidánovics 
Márk lett. A végén játékkal és 
farsangi fánkevéssel zárult az 
esemény. 

Penczné Oláh Ibolya 
tanító                                                        

Megkezdődik a régi hulladék-
lerakó rekultivációja

Az utóbbi időben több al-
kalommal kaptam írásban és 
szóban jelzést, hogy a közterü-
leteken egyre nagyobb számban 
jelennek meg a gazdátlan ebek 
és veszélyeztetik a lakosok testi 
épségét és félelmet váltanak ki 
a gyerekekben. 

A jelenlegi állapot megszün-
tetése érdekében szeretném 
felhívni az ebtulajdonosok fi-
gyelmét  az alábbi szabályok 
megtartására:

- az állattartó gondoskodni 
köteles az állat megfelelő és 
biztonságos elhelyezéséről, 
szakszerű gondozásáról, szöké-
sének megakadályozásáról,

- a megkötve tartott vagy moz-
gásában egyéb módon korláto-
zott állat számára is biztosítani 
kell a zavartalan pihenés és a 
sérülésmentes mozgás lehető-
ségét,

- a szabadon tartott állat szá-
mára - azok természetes viselke-
dését is figyelembe véve- bizto-

sítani kell olyan területet, illetve 
létesítményt, ahol azok veszély 
esetén, valamint az időjárás ká-
ros hatásaival és az egészségre 
ártalmas hatásokkal szemben 
védelmet találnak,

- az állandóan zárt körülmé-
nyek között tartott állat számára 
az állattartó köteles az állat 
szükségleteihez igazodó megfe-
lelő mozgásteret biztosítani,

- a kedvtelésből tartott állat 
ürülékét az állattartó a közterü-
letről köteles eltávolítani.

A szankciókkal nem szívesen 
foglalkozom, de tudni kell a 
következőket is.

Aki a felügyelete alatt álló 
kutyát:

- a település belterületén 
felügyelet nélkül bocsátja köz-
területre, illetőleg kóborolni 
hagyja,

- természeti vagy védett ter-
mészeti területen, illetőleg va-
dászterületen - a vadászkutya 
kivételével- póráz nélkül elenge-

di vagy kóborolni hagyja,
- élelmiszer - elárusító üz-

letbe, közfürdő területére vagy 
játszótérre - vakvezető, illetve 
mozgáskorlátozottakat segítő 
kutya kivételével - beenged, 
illetőleg bevisz,

- aki a harapós kutyáját nem 
zárt helyen tartja, vagy nem 
helyez el a ház(lakás) bejára-
tán a harapós kutyára utaló 
megfelelő figyelmeztető táblát 
harmincezer forintig terjedő 
pénzbírsággal sújtható.

Ha a fentiekben meghatáro-
zott magatartással másnak nyolc 
napon belül gyógyuló sérülését 
okozza ötvenezer forintig terje-
dő pénzbírsággal sújtható.

Mivel hiszek az együttmű-
ködés eredményességében így 
kérem Önöket, hogy legyünk 
figyelemmel a tartási szabályok 
megtartására.

Köszönöm segítségüket.
 Bagócsi Károly s.k. 

címzetes főjegyző 

Mint arról korábban már 
beszámoltunk, ez év nyará-
ra felszámolásra kerül a régi, 
Vadas dűlői hulladéklerakó. 
A felszámolási munkálatok 

Izsákon kívül még nyolc kör-
nyező települést - Fülöpszállás, 
Harta, Kaskantyú, Kunadacs, 
Orgovány, Solt, Újsolt, Sza-
badszállás - érintenek. A közös 
beruházás, az Izsák és Térsége 
Rekultivációs Önkormányzati 
Társulás által, az EU Kohéziós 
Alapjából 2009-ben nyert, száz 
százalékban vissza nem téríten-
dő támogatásból valósul meg. 
A beruházás az érintett kilenc 
településen összesen 210 ezer 
tonna hulladék ártalmatlanítását 
jelenti, mintegy 200 ezer négy-
zetméternyi területen.

A munka kivitelezésével az 
önkormányzati társulás, a febru-
árban lefojtatott közbeszerzési 
eljárás során a debreceni székhe-

lyű A.K.S.D Városgazdálkodási 
Kft-t választotta ki. A cég az 
elmúlt években három hasonló 
rekultivációs programot végzett 
el sikeresen, összesen tizenöt 
helyszínen. A kivitelezőt izsáki 
sajtótájékoztatón mutatták be az 
érintett települések képviselői-
nek. A cég vezetője kérdésünkre 
elmondta, hogy legkésőbb július 
27-éig befejezik a munkákat, 
melyek során fokozottan ügyel-
nek a környezetre, hiszen az 
érintett telepek egy része, köz-
tük az izsáki, természetvédelmi 
területek mellett fekszik. Az 
ilyen jellegű munkákban már 
komoly tapasztalatokat szerez-
tek Aggtelek környékén.

-tetézi-

1918. november 3.-án Pado-
vában megpecsételődött az I. 
világháború elvesztése. A tria-
noni békeszerződést és az akkori 
történéseket politikai okokból 
agyonhallgatták, vagy a rendszer 
szájíze szerint kiollózták.

A különböző frontokról közel 
egymillió katona tért haza Ma-
gyarországra. A hatalmon lévők 
(Károlyi Mihály) vakon hittek 
a békeszerződés számunkra 
kedvező kimenetelében, ezért 
fojtottak el csírájában minden, a 
területrevízióra irányuló fegyve-
res, illetve civil mozgalmat. 

A békeszerződés osztozkodá-
sában mindenki részt vett; nem 
csak a győztesek, hanem veszte-
sek is (Románia, Ausztria), vagy 
amelyik új államként nem is 
viselt hadat (Csehszlovákia).

Ausztria 4000 négyzetkilo-
méternyit követelt magának a 
történelmi Magyarországból. 
Bár a felháborodás igen nagy 
volt, ennek ellenére országosan 
csupán tiltakozásokra és tünte-
tésekre futotta. Elérkezett 1921. 
augusztus 28. amikor alá kellett 
volna írni Nyugat- Magyarország 
átadásának jegyzőkönyvét, majd 
kiüríteni a kijelölt területet. Bé-
nult csend és tétlenség lett úrrá 
mindenkin; csak az a Héjjas Iván 
és néhány társa mert lépni - aki-
ket egyébként más cselekedetei-
kért méltán elmarasztaltak.

Itt azonban példamutató ön-
feláldozással, fegyverrel a kéz-
ben mintegy 120 emberrel állták 
útját a magyar földre bevonuló 
osztrák csendőralakulatoknak és 
az azokat követő agitátoroknak. 
Ágfalvánál, Lépesfalvánál és 
Kismartonnál került sor az első 
fegyveres összecsapásokra. A 
felkelők, obsitos és szabadságos 

katonák, (főleg a Duna-Tisza kö-
zéből) egyetemisták, bányászok, 
vasutasok, bosnyákok, horvátok 
és albánok vettek részt az ősi 
kuruc harcmodort újjáélesztő 
éjjel-nappal tartó harcokban.

Bár a felkelők hivatalos és 
állandó segítségre nem számít-
hattak, ennek ellenére szeptem-
ber végére ellenség nem volt a 
történelmi határokon belül. 

Október 4.-én Felsőőrön al-
kotmányozó nemzetgyűlés után 
kikiáltották a Lajta-bánságot, 
melynek vezetésére Prónay Pált 
kérték fel. Ez a kis állam - bár 
rövid életű volt - az önrendel-
kezés igényét és jogát fordítot-
ta szembe Trianonnal. Ennek 
köszönhető az a népszavazás 
is 192.-ben és 1922-ben mely-
nek eredményeként Sopronnal 
együtt húsz település szavazha-
tott arról, hogy Magyarország-
hoz tartozzon.

A harcolók elnevezése sem 
volt kezdetben egységes. Az 
osztrákok „banditáknak, rablók-
nak” nevezték őket. A magyar 
kormány kezdetben „felelőtlen 
elemekként”, majd sikereik 
után „hazafiakként” emlegette 
őket. Ők saját magukat” fel-
kelőknek, szabadcsapatoknak, 
rongyosoknak” (Rákóczi kuru-
caira emlékezve) hívták. Innen 
a későbbi és egységes Rongyos 
Gárda elnevezés.

A felkelőket 1921. november 
10.-re leszerelték és későbbi 
próbálkozásaikat is karhatalmi 
eszközökkel megakadályozták.

Nyugat-Magyarország hőse-
inek emlékére; a hitvallóknak 
hálával, a vértanúknak kegye-
lettel.

A hősi halottak névsorát és az 
egyéb névsorokat külön mellék-
let tartalmazza.

Szűts Tamás szobrász

Ha valaki rendelkezik olyan 
tárgyakkal, amelyek a soproni 
harcokhoz köthetők, mint kordo-
kumentumok, szívesen kiállítjuk a 
nemzetközi konferencia alkalmával, 
október 13-án.

Akik támogatni szeretnék az izsá-
ki emlékmű megvalósulását, mely-
nek helyéről még márciusban dönt az 
önkormányzat, az IKEM számlájára 
fizethetnek be: Orgovány és Vidéke 
Takarékszövetkezet 52400054-
10014183. A befizetésre kérjük 
megjegyezni: „emlékműre”. Köszö-
nettel: az IKEM elnöksége

Itt a tavasz, eljött az ilyenkor 
szokásos és illő nagytakarítás, 
környezetünk rendbetételének 
ideje. Önkormányzatunk a maga 
területeit folyamatosan rendezi, 
takarítja, szépíti. Hasonlót kérünk 
Önöktől is. Takarítsák, tisztítsák 
ki a vízelvezető, vízgyűjtő árkokat, 
vezessék le a felgyülemlett vizeket. 
Ezek a munkák most a megszo-
kottól is fontosabbak, hiszen az 
elmúlt év rengeteg csapadéka 
megmutatta, hogy komoly baj 
támadhat abból, ha nem megfele-

lően kezeljük az ilyen helyzeteket. 
A biztonság mellett az is fontos, 
hogy szépek legyenek a porták 
és azok utcai szakaszai is, hiszen 
valamennyiünk öröme, ha szép, 
rendezett formát mutat városunk. 
Kérek ezért mindenkit, hogy le-
hetősége szerint ápolja, szépítse 
környezetét. Kevés odafigyeléssel 
és munkával igen nagyot javíthat-
nak városképünkön, s városunk 
pozitív megítéléséhez is sokban 
hozzájárulhatnak ezzel.
Mondok József polgármester

lapunkat rendszeresen 
szemlézi

Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje az
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Francia Kiss MihályrólA vörös-, majd az azt követő 
fehérterror vérgőzös időszaka nem 
tartozik a magyar történelem dicső-
séges lapjaihoz. Kun Béla bolsevik-
jainak, a Szamuely Tibor és Cserny 
József által irányított Lenin-fiúknak 
országszerte sok száz ártatlan civil 
esett áldozatául, de a mindezt meg-
torlók, Prónay Pál, Héjjas Iván és 
Francia Kiss Mihály által vezetett 
különítményesek sem válogattak 
az eszközökben. A leszármazottak 
még most sem beszélnek szívesen 
a történtekről. Felvetődik a kérdés: 
meddig kell vezekelniük apáik 
bűneiért?

Francia Kiss Mihály tiszthelyet-
test, hírszerzőt tettének elkövetése 
után harmincnyolc évvel, 1957. 
június 13-án halálra ítélte a buda-
pesti Fővárosi Bíróság több ember 
meggyilkolásának vádjával, és egy 
hónapra rá, augusztus 13-án vég-
rehajtatta az ítéletet. A népbíróság 
igyekezett összemosni a fehérter-
ror időszakát, a horthysta tisztek 
megtorló hadjáratát az 1956-os 
„ellenforradalmi fehérterror” atro-
citásaival. Ebben a perben szerepet 
szántak Francia Kiss Mihálynak is, 
aki nem harcolt a forradalom ideje 
alatt, végig egy Orgovány és Szabad-
szállás melletti dinnyeföldön élt egy 
csőszkunyhóban álnéven. 

De mi történt valójában? Ki volt 
Francia Kiss Mihály, aki a Prónay-
különítmény kötelékében mint 
csoportparancsnok vett részt a le-
számolási akciók mellett 1921-ben 
a nyugat-magyarországi felkelésben, 
a népszavazás kierőszakolásában, 
Sopron és nyolc falu visszaszer-
zésében. 

Nemrég úgy hozta a véletlen, hogy 
Kecskeméten megismerkedtem 
Francia Kiss Mihály két lányával, Ka-
rolinnal és Erzsébettel. A nyolcvan 
év körüli asszonyok 1945-től 1957-
ig, azaz tizenkét éven át álnéven, ha-
mis igazolványokkal bujkáltak, hogy 
a rendőrség, az ávósok ne találjanak 
rá rejtőzködő édesapjukra. Bár már 
nincs mitől tartaniuk, a megfélemlí-
tés olyan tökéletesen sikerült, hogy 
jelenleg is titkolják lánykori nevüket, 
férjük nevén élnek. 

Karolin nem akart nyilatkozni a 
múltról, a testvérétől is meszsze 
költözött, a Dunántúlon él. Erzsébet 
és férje, Gyula hosszas rábeszélés 
után végül hajlandók voltak fogadni 
alföldi kertes házukban, a homok és 
a puszta világában. Megkértek, hogy 
nevüket, lakóhelyüket tartsam titok-
ban, ne készítsek róluk fényképeket, 
mert még mindig vannak bosszúálló 
emberek. 

Érkezésemkor a konyhaasztalon 
már ki voltak terítve a dokumentu-
mok, a könyvek, a katonai bíróság 
felmentése 1922-ből, az 1945-ös 
és az 1957-es népbírósági halálos 
ítéletek, a fényképek. 

- Hogyan fogták el Francia Kiss 
Mihályt? 

- Végül is nem volt nehéz - mondja 
Gyula. - Apósomnak be nem állt a 
szája, Szabadszálláson, Orgoványban 
és környékén nagyon sok ember tud-
ta, hogy kicsoda. Egyszerűen senki 
sem dobta fel. Pedig állítólag ezen 
a környéken volt a kommün után a 
megtorlás. Tisztelték az erejét, maga 
is földdel dolgozott, gazdálkodott, 
közéjük tartozott, kicsit tartottak 
tőle. De aztán ötvenhatban nagyon 
sok embert összeszedtek a karhatal-
misták, főként kulákokat, és bevitték 
őket a rendőrségre. Addig senki sem 
köpött. Hanem az orgoványi körzeti 
rendőr bajba került valami disznósá-
gért, és hogy mentse a bőrét, feladta 
Francia Kiss Mihályt. 

- Ön tudott erről? 
- Megsúgták nekem. Fel akartam 

pattanni a biciklimre, hogy értesít-
sem a bodakúti szőlőkben. De ekkor 
már megérkeztek a karhatalmisták 
egy teherautóval. Elkéstem. Persze 
apósom számított erre, várta őket. 
Megunta a tizenkét évig tartó buj-
kálást. 

- Nekünk is bujkálnunk kellett 
- fűzi hozzá Francia Kiss Erzsébet. - 
Apám akkor Kovács József néven élt, 
én szereztem neki az igazolványokat. 
Egy plébános segítette. A Kovács 
József álnév mellett az édesanyja ne-
vét a félrevezetés érdekében átírták. 
Nekem is több nevem volt. Hívtak 
Ivanics Ágnesnek is, voltam délvi-
déki menekült a negyvenes évek 
végén, majd voltam Kiss Erzsébet is. 
A nővérem, Karolin Gulyás Piroska 
néven szerepelt. 

- Engem faggattak a tanyáról - 
mondja a férj. - Bár közülük már volt, 
aki megleste a helyszínt. Ismertem 
őket, szabadszállási karhatalmisták 
voltak. Apósomra rátörték a csősz-
kunyhó ajtaját. Csőre töltött pus-
káját már nem volt ideje használni. 
Dunavecsére vitték a rendőrségre. 
Elkezdték ütni, verni, de az öregnek 
olyan ereje volt, hogy a vállával a 
földre lökte őket. 

- Francia Kiss Mihály háromszor is 
bíróság elé került gyilkosságok és kín-
zások vádjával. Erről mi a véleménye a 
lányának? 

- Apám a 38-as Mollinary-ba-
káknál szolgált mint tiszthelyettes. 
Előbb a szerb, majd 1915-től az 
orosz fronton harcolt, megsebesült, 
aztán felgyógyulása után az olasz 
frontra küldték, az Isonzóhoz, ahol 
tíz csatát végigharcolt. Nagyon jó 
katonának tartották, megkapta a 
legmagasabb kitüntetéseket. Nem 
véletlen, hogy az első világháború 
után a Nemzeti Hadsereg tagja 
lett, Szegeden szervezkedtek a Ta-
nácsköztársaság ellen. Hamarosan 
Horthy Miklós személyes hírszer-
zőjévé lépett elő. Egészen 1924-ig 
hírszerzőként szerepelt. A dolga az 
volt, hogy felmérje a vöröskatonák 
mozgását, valamint hogy a vörösura-
lom idején álruhában járja a falvakat, 
és feljegyezze, kiknek a javaslatára 
hajtották végre a polgári lakosság 
megbüntetését, a vérengzést. Így 
ott volt, amikor Szamuely Tibor 
Dunapatajon tizenöt gazdálkodót 
végeztetett ki úgy, hogy az ártatlan 
embereket a fára akasztották, és 
kigurult alóluk a teherautó, majd 
Hartán és Kecelen is akasztófán 
lógó embereket hagytak maguk 
után a Lenin-fiúk. Dunaföldváron a 
vörösök elleni zendülés résztvevőin 
álltak bosszút a szekszárdi vörös 
vezetők, ahol hatvannyolc embert 
gyilkoltak le. Kecskeméten Szamu-
ely nyolcvanhat embert fogatott ös-
sze, közöttük voltak papok, jegyzők, 

ügyvédek, tanítók, jómódú gazdák 
és nagyapám is, idősebb Francia Kiss 
Mihály, valamint Héjjas Iván bátyja, 
Héjjas Aurél. Szamuely rögtönzött 
statáriális bíróságot hozott létre, 
ahol kimondták, hogy másnapra 
mind fel kell őket akasztani. Ez ellen 
szervezkedtek a volt katonatársak, 
Héjjasék, apuka és a többiek. Vé-
gül is nem kellett kiszabadítani a 
fogvatartottakat, mert Szamuely 
táviratot kapott, hogy azonnal men-
jen Siófokra, mert ott gyülekeznek 
Horthy katonái. Szamuely az em-
bereivel felszállt a magának rekvirált 
különvonatra, de parancsot adott a 
kecskeméti börtönparancsnoknak a 
másnap reggeli kivégzésre. Az meg 
olyan rendes volt, hogy másnap 
inkább mindenkit kiengedett a 
börtönből. Apám mesélte később, 
hogy Héjjas Aurél megőszült azon az 
éjszakán, pedig fiatal ember volt. 

- Az apja kémkedett a vörösök alatt. 
Miért nem tudták leleplezni? 

- A legjobb kém volt, ezt még a vö-
rösök is elismerték. Földművesnek 
öltözött, ami számára nem okozott 
nehézséget. Szegedről a fővárosba 
vezető utakon többször járt gyalog, 
kapával a vállán. És amikor a kom-
munisták vonalain megállították, 
csak annyit mondott: ide megyek a 
szőlőmbe kapálni. Közben megje-
gyezte, hogy kik szervezték a békés 
emberek ellen a megtorlást. Héjjas 
Iván volt a parancsnoka. Amikor a 
különítményesek elindultak Sze-
gedről az Alföldön át Budapestre, 
apámnak csak az volt a feladata, 
hogy megmondja, kiket kell elő-
állítani, kik voltak a kommunista 
felbujtók, kik voltak a végrehajtók. 
Ezt a vallomásaiban is leírta: katona 
volt, parancsot hajtott végre, a vé-
rengzésekben nem vett részt, senkit 
ki nem végzett, csak előállította, át-
adta a gyilkosokat. Sőt Orgoványban 
azok az emberek álltak bosszút a 
gyilkosokon, akiknek hozzátartozóit 
kivégezték a kommunisták. 

- A népbírósági ítéletek másról szól-
nak. A háború után azzal a váddal 
ítélték halálra távollétében, hogy több-
rendbeli gyilkosságot követett el. Majd 
1957-ben azzal vádolta a bíróság, hogy 
a Héjjas Iván-féle terrorkülönítmény 
egyik parancsnokaként hatvanhat ál-
dozat elhurcolásában, megkínozásában 
és megölésében vett részt. Erről otthon 
sohasem esett szó? 

- Minket, a nővéremet és engem 
mindig kiküldtek a szobából, amikor 
apám politizált a barátaival, a Héjjas 
testvérekkel. Mi a megtorlásról csak 
felnőtt fejjel hallottunk. Főként a 
rongyosgárda tetteiről értesültünk, 
ahogyan felszabadította Nyugat-
Magyarországot, és megszervezte a 
népszavazást. De ezt megírta vitéz 
Somogyváry Gyula is. Egyébként a 
rongyosgárda 1938-ban ismét hal-
latott magáról, amikor a felvidéki 
bevonuláskor apám és Héjjas Iván 
tevékenyen részt vett a magyar 
közigazgatás megszervezésében. 
De Erdélyben is ott voltak a szer-
vezkedésben. A Francia előnevet 
is a bátorsága miatt kapta a család. 
A Kecskemétről származó Kiss Mi-
hály nevű ükapám katonáskodott 
a Mária Teréziát szolgáló magyar 
huszároknál, és hősiesen harcolt 
a franciák ellen, sőt belopódzott a 
francia vonalak mögé. Ügyességéért, 
bátorságáért Mária Terézia nemesi 
rangra emelte apám ősét, azóta 
viselte a család a Francia előnevet. 
Azért mondom, hogy viselte, mert 

1945 után a család minden tagja 
igyekezett megszabadulni ettől a 
vérrel szerzett és kiérdemelt előnév-
től. Nemcsak mi éltünk álnéven, de 
a rokonság is elhagyta az előnevet, 
sőt a Kiss vezetéknevet is lerövidí-
tette egy s-re. 

- Térjünk vissza az ítéletekre. Francia 
Kiss Mihály bűnösségét még a Horthy-
rendszer bírósága is firtatta. 

- Ez volt a megnyugtató - véleke-
dik Francia Kiss Erzsébet. - Doku-
mentumok is igazolják, hogy amikor 
apámat 1922-ben katonai bíróság 
elé állították, sem a rekvirálásokban, 
sem az önkényes bosszúállásokban 
nem tartották bűnösnek. Győrffy 
bíró még a pulpitusról is lejött, ke-
zet fogott apámmal, és azt mondta: 
„Senkit ilyen tisztának, erkölcsileg 
kifogástalannak nem találtam, mint 
maga.” A vádak alól felmentették, és 
a bíró így búcsúzott: „Isten veled, 
Mihály!” Apám ezután nemsokára 
leszerelt, és ismét elkezdett gazdál-
kodni saját és bérelt birtokain, vagy 
kétszáz holdon. 

- Az igazsághoz hozzátartozik, 
hogy az a bíróság sem lehetett füg-
getlen a kormányától, sem elfogulat-
lan, hiszen ekkor már túl vagyunk 
a Tanácsköztársaság összeomlásán, 
a trianoni békediktátumon. Abban 
a válsághangulatban egyetlen bíró 
sem mondta volna ki bűnösnek 
Héjjast vagy Francia Kiss Mihályt, 
akiknek szerepük volt a nyugat-
magyarországi magyar területek si-
keres visszaszerzésében. A második 
világháború után szintén nem volt 
független a két népbíróság, amely 
halálra ítélte az édesapját. 

- A második világháború után 
mindenki azt hitte, hogy Francia 
Kiss Mihály nyugatra menekült 
- emlékezik a férj. - Ezért 1947-ben 
a távollétében halálra ítélték, de 
úgy, hogy a tanúk a kínzásoktól 
való félelmükben mind Franciára 
vallottak. 

- Az 1957-es népbírósági tárgyalá-
son ott voltam, ahol az 1919-es or-
goványi rémtettekkel kapcsolatban 
Kardos János védőügyvéd arra hivat-
kozott, hogy a vádak nagy része nem 
lehet igaz. Ugyanis időben teljes 
képtelenség volt, hogy a sok kom-
munista meggyilkolásánál Francia 
mind jelen lett volna egyszerre a 
szétszórt tanyavilágban vagy az 
alföldi települések mindegyikében. 
Hiszen ő nem páncélvonaton meg 
automobilon közlekedett. A tanúk 
abban a tudatban voltak, hogy apám 
kint van Ausztráliában. Aztán 1957-
ben, amikor szembesítették őket a 
tárgyaláson, ezek a parasztemberek 
mind visszavonták a vallomásukat, 
de ezt a bíróság már nem vette figye-
lembe. Anyámat, Zombory Karoli-
nát is háborús bűnösnek tartották 
Kecskeméten, pedig 1924-ben ment 
férjhez apámhoz, tehát 1919-ben 
még semmi köze sem volt hozzá. 
De ez akkor nem számított. 

- Hogyan élte meg az ítélkezést? 
- A nővéremmel együtt 1945 után 

félbehagytuk a kereskedelmi iskolát. 
Nagyon sokat köszönhettünk a 
kecskeméti, szabadszállási, izsáki 
református és a katolikus egyház-
nak, hogy nem kerültünk az utcára, 
meg a rokonoknak, mert segítettek 
nevet változtatni, családoknál elhe-
lyezkedni, házimunkát vállalni. Az 
új nevemet, az Ivanics Ágnest úgy 
megszoktam, hogy az Ágira még 
ma is hallgatok. Rokonoknál húz-
tuk meg magunkat Kiskunhalason, 

Kecskeméten, anyuka Nagykőrös-
re menekült a nővéréhez. Végül 
Szabadszálláson megismertem 
a férjemet az unokanővéremnél. 
Kinyomoztam, hogy kicsoda. Meg-
tudtam, hogy csendőr volt a papája, 
tehát kommunista nem lehet. Aztán 
kiderült, hogy református, mint én, 
öt évvel idősebb, jóképű, a vasútnál 
dolgozik, szorgalmas ember, gon-
doltam, összeillünk. 

- Ön tudta, hogy ki az apja leendő 
feleségének? 

- Tudtam, de nem zavart - mondja 
Gyula. - Én is harcoltam a máso-
dik világháborúban az oroszok, a 
kommunisták ellen. Hadifogoly is 
voltam. 

- Milyen embernek ismerte meg Francia 
Kiss Mihályt? 

- Kemény kisbirtokos gazdaem-
ber volt. Százkilencven centiméter 
magas. Arról volt híres, hogy ha fel-
dobtak egy krajcárt, kapásból lelőtte. 
Egy hosszú belga vontcsövű fegyvere 
volt, mindig magánál hordta. 

- Hiába volt felesben tulajdonos 
az édesanyám, semmit sem kapott 
vissza a rendszerváltás után kárpót-
lásként. Nyugdíjat sem kapott. Mi 
tartottuk el. Apám tárgyalásán végig 
ott voltam a Markó utcában 1957-
ben, pedig már kisbabám is volt. 
Ott láttam és hallottam a folyóson, 
amint megbeszélték a tanúkkal, 
hogy ki mit mondjon apám ellen. 
Például egy szolnoki embernek 
negyven ember meggyilkolását 
mondták, de ő bent a bíróságon már 
négyszáz emberről beszélt. Volt egy 
nő, Bözske - ismerem -, aki 1919-
ben nyolcéves volt, és 1957-ben 
határozottan felismerte apámat. 
Sőt azt is mondta, hogy az nem 
büntetés, ha egy hetvenéves em-
bert kivégeznek, a gyerekeit kellene 
széttépni előtte. Egyszóval hamis 
tanúkat hoztak a tárgyalásra. Apá-
mat mindenképpen halálra akarták 
ítélni. A másik védőügyvéd, Schirilla 
György hiába hivatkozott az európai 
jogra, hogy nem lehet senkit sem 
elítélni, felelősségre vonni a tetteiért 
harmincnyolc év után. Mert ha volt 
is bűntény, az már elévült, majd azt 
tette hozzá Schirilla ügyvéd, hogy az 
európai normák szerint hetven éven 
felüli embert nem szokás kivégezni. 
Tutsek bírói tanácsa kivégeztette. 

- Háborús bűnösként végezték ki, ami 
nem évül el. Még a rendszerváltás utáni 
magyar bíróság is 1994 őszén elutasítot-
ta az ön kérelmét apja rehabilitálására. 

- Igen, de 1919 végén, 1920-ban 
nem volt háború Magyarországon. 
Bizonyítani sem tudták apám bűnös-
ségét. Hősnek tartom apukát, sokat 
tett a hazáért. Mégis felakasztották, 
huszonkét percig hagyták szenvedni 
a kötélen. Úgy látszik, csak egy jobb-
oldali lehet nálunk háborús bűnös. 
Az 1956-os sortüzekért, háborús 
bűnökért vagy az azutáni megtorlá-
sokért egyetlen ávós, pufajkás vagy a 
kivégzéseket jóváhagyó kommunista 
politikus sem bűnhődött a rendszer-
váltás után. Milyen igazság ez? 

Stefka István 

Megjelent a Magyar Nemzet Online 
2006. szeptember 2-ai kiadásában, 
közli Nagy Áprád. Az adja ennek a 
riportnak az időszerűségét, hogy az 
1918-1921 között történt magyar-
országi események sok vonatkozásban 
máig vitatottak és tisztázatlanok. 
Másrészt vidékünk, városunk és 
benne egyházaink is érintettek, emlí-
tésre is kerülnek. Talán egy fontos és 
elgondolkodtató adalék, mozaikkocka 
a teljes kép összeállásához mindazok-
nak, akik szerint a jelent értéséhez, a 
jövőnk látásához fontos a múltunk 
helyes ismerete... (-na-)
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Csak egy tollvonás...
...a kudarcról....
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Kudarc. Ma mindenki mindig 
kudarcot vall. Akadályokba 
ütközünk és nem tudjuk meg-
oldani őket. Ilyenkor általában 
mindig mindenki feladja. Itt a 
vége, gondoljuk mi. Ezen már 
nem lehet segíteni, ezt már nem 
lehet megoldani. Milyen nagyot 
tévedünk!

Kudarc. Amikor egy 12 éves 
kisfiúnak gondot okoz meg-
írni egy fogalmazást, kineve-
ted. Nemcsak azért neveted 
ki, mert nem tud fogalmazást 
írni, ráadásul egy látszólag 
könnyű témáról, hanem mert 
nem érted, hogy ez neki miért 
probléma? Legyintesz egyet és 
úgy gondolod, hogy neked ez 
legyen a legkisebb problémád, 
hogy megírj egy fogalmazást. 
Ez nem is probléma. De igen. A 
12 éves kisfiúnak az. Neki még 
nincsenek olyan gondjai, mint 
lakás hitel, fűtés számla. Neki, 
az ő életében a fő probléma az, 
hogy nem tudja megírni a fogal-
mazását. Ebből láthatjuk, hogy 
mindenkinek más és más prob-
lémái vannak. Az életed, hogy 
ne legyen olyan monoton és 
unalmas, tele van akadályokkal, 
kihívásokkal, kockázatokkal és 
egy csomó olyan dologgal, ami 
valójában, ha mélyebben meg-
nézed, érdekessé teszi az életed. 
Az akadályok azért vannak, 
hogy leküzdd őket, nem azért, 
hogy kikerüld kis mellékutakon. 
Sokan mondták már neked biz-
tos. De valóban meghallottad? 
Elgondolkoztál rajta? Vagy csak 
miután beleütköztél az első 
eléd kerülő akadályba, feladtad. 
Lehet, hogy meg sem próbáltad 
legyőzni. Lehet, hogy igen, de 
mégsem volt elég akaraterőd és 
kitartásod, hogy végigcsináld, 
hogy elmerülj a lehetséges meg-
oldásokban. Depressziósan, ide-
gesen, feszülten és nyomorultan 
érzed magad, neked már megint 
nem jön össze semmi, egyszerű-
en kudarcot vallottál. Ezt érzed 
TE! Pedig valójában nem így van. 
Akkor vallasz teljesen kudarcot, 
ha VÉGLEG FELADTAD a küz-
delmet és VÉGLEG LEMOND-
TÁL A GYŐZELEMRŐL! Ha a 
szívedre teszed a kezed, nyugodt 
lelkiismerettel mondod azt: 
„De én mindent megtettem!” ? 
Gondolj bele, mennyi energiát 
fektetsz abba, hogy állandóan 
másokat okolj a veszteségeid 
miatt, a fájdalmak miatt amit 
kapsz életed során! Rengeteget. 
Felhasználod a tartalékaidat 
is azért, hogy bebizonyítsd, 
elsősorban magadnak, hogy Te 
megtettél MINDENT, TE nem 

tehetsz róla, hogy ez így alakult, 
Te teljesen ártatlan vagy (mint 
mindig), mások szúrták el. Más 
miatt nem vagy boldog, más 
miatt nem lehetsz győztes! Ez 
teljes mértékben önámítás. Igen, 
ebben élünk. Áltatjuk magunkat 
és másokat, s a legszomorúbb, 
hogy a végén még tényleg el 
is hiszed, hogy mindig mások 
határozzák meg, veled éppen mi 
fog történni. Pedig nem! Magad 
irányítod a sorsod! Ha vesztes 
vagy az rajtad múlik! Ha győztes 
vagy, az is! Rajtad múlik, hogy 
melyik szeretnél lenni. Persze, 
most kinevetsz és azt mondod: 
„Hiszen mindenki győztes akar 
lenni!” Igen, valóban, de nem 
mindenki mozgat meg mindent 
céljai, álmai elérése érdekében. 
Nem mindenkiben van elég 
akaraterő és kitartás ahhoz, 
hogy végig csinálja, amibe bele-
kezdett. Tegyük fel, egy sport-
versenyen ötven futó nevezett 
be. Amikor a rajthoz állnak, a 
létszám már csak negyvenöt. 
Az öt hiányzó futó el sem jött, 
különböző okok miatt- itt van 
az első akadály: győztes akar 
lenni, de már maga a verseny 
is akadály számára. Elindul a 
verseny, menet közben az utolsó 
métereknél az ötven főből csak 
tíz fő küzd. Harmincöten úgy 
gondolták ők ezt nem bírják 
tovább, s mindenféle indokkal: 
rosszullét, baleset, stb., feladják. 
Beleütköztek egy akadályba: 
Futni kellett, s ők inkább nem 
erőlködtek, nem feszültek meg, 
csak éppen megizzadtak, hogy 
ámítani tudják tovább magu-
kat és társaikat: ők mindent 
megtettek. Tévedés, mert nem. 
Az utolsó 1 km-en hajt tovább 
a tíz versenyző. Fél kilométer 
után már csak öt fő fut tovább. 
Az előbbi szindróma, csak ők 
tovább bírták. A legeslegutolsó 
méteren múlik minden. Végül 
egyetlen ember, aki a leggyor-
sabb és legedzettebb volt, ő lett 
a győztes. Nézd meg. Hányan 
indultak? Ötvenen. Hányan 
nyertek? Egy fő. Miért? Mert ő 
volt a legkitartóbb. Megállhatott 
volna 100 méter után, feladhatta 
volna ő is, mint a többiek. De 
nem! Ő nem adta fel, mert tudta, 
hogy ha elég kitartó, sikerülni 
fog. Nem hátrált meg különböző 
körülményektől, mint például, 
egy kavics belement a cipőjébe, 
netán elkezdett esni az eső, be-
görcsölt a lába. Nem! Ő volt az 
egyetlen, aki az utolsó pillanatig 
küzdött. Kérdezed most, hogy a 
másik 4 futó aki szintén ott volt 
az utolsó méteren, hogyan lehet 

ez? Úgy, hogy a másik 4 futónak 
valahol megakadt a koncent-
rációja. Valahol beleütköztek 
az akadályba, s nem akartak 
megoldást találni, hogyan és 
hol húzzák meg a lépéseiket az 
utolsó méternél, hogy a másik 
elé kerüljenek. Mosolyogsz 
rajta, minek jövök ilyen bo-
londsággal, te lehet, hogy nem 
is vagy sportoló. Csak gondold 
át az életedet, a cselekedeteidet, 
gondold végig, vajon tényleg 
mindent megtettél? Vezesd át: 
mintha életed a sportverseny 
lenne. Biztosan találnál párhu-
zamot. 

Kudarc. Sokáig én is úgy gon-
doltam, hogy mások felelnek 
a kudarcaimért, vagyis amit 
én kudarcnak ítéltem, pedig 
valójában csak veszteségek és 
vesztett csaták voltak. Évek 
óta táncolok, s ez nem csupán 
hobbi az életemben, számomra 
szenvedély és saját korlátaim 
feszegetése. Minden bánatomra 
jó gyógyír a tánc. Ám amikor 
a táncban merültek fel prob-
lémák... Egy igen emlékezetes 
versenyt szeretnék elmesélni. 
Táncpartneremmel az egyik 
verseny alkalmával kiestünk az 
első körben, holott szinte min-
dig a dobogó elején végeztünk. 
Az edzőm jól összeszidott, ami 
nagyon rosszulesett. Mindenkit 
hibáztattam. A táncpáromat, 
az edzőimet, a pontozóbírókat, 
ráfogtam arra mindent, hogy 
rossz napom volt. De amikor az 
edzőm azt mondta, hogy tegyem 
a szívemre a kezem: „Mindent 
megtettél, Timi?” A válasz 
sajnos elszomorított. Nem! Én 
voltam a hibás, mert az előtte 
való edzéseken nem voltam elég 
intenzív, volt, hogy különböző 
okok miatt kihagytam őket, 
nem volt jó a hozzáállásom, nem 
volt elég kitartásom, egyszerűen 
feladtam. Természetesen azóta 
tanultam az esetből, ezért is 
írtam most ezt a cikket, eszembe 
jutott valamelyik nap ez a régi 
történet. Sokszor van úgy, hogy 
tényleg nem tehetsz valamiről, 
de ha beleadtál mindent, és 
tényleg legyőzted becsületesen 
az akadályokat, s nem fulladtál 
kudarcba, akkor a legrosszabb 
esetben is 2-dik lehetsz a futó-
versenyen. Tanuld meg: a ku-
darc, mint olyan nem létezik, 
az már a végkifejlet. Vesztett 
csaták és háborúk vannak. Ha 
feladod és letérdelsz az akadály 
előtt, na az a teljes végkifejlet, 
a kudarc. 

Józsa Tímea

 Zöldséges rakott krumpli
 Hozzávalók 4 személyre: 4-6 

közepes burgonya, 2 cukkini, 
3-4 paprika, 3-4 paradicsom, 1 
fej vöröshagyma, só, bors, piros-
paprika, oregánó, fokhagyma 

 Elkészítés: A burgonyát há-
mozzuk meg, kockázzuk fel, 
ezután tegyük fel főni, majd ha 
megfőtt, borítsuk egy tepsibe. 
Eközben egy serpenyőben süs-
sük meg a felkarikázott cukkinit, 
ha kész, préseljünk rá fokhagy-
mát, szórjunk rá oregánót, és 
borítsuk rá a már tepsiben lévő 
burgonyára. Utána süssük meg 
a szintén karikára vágott papri-
kát, és ezt is pakoljuk a tepsibe. 
Kockázzuk fel a vöröshagymát, 
a serpenyőben maradt olajon 
dinszteljük meg, préseljünk rá 
még egy kis fokhagymát, szór-
junk rá pirospaprikát, és öntsük 
föl egy kis vízzel. Lényegében 
ez egy fokhagymás pörköltalap. 
Ebbe tegyük a felezett paradi-
csomokat, fűszerezzük sóval, 
borssal, oregánóval, és főzzük 
addig, míg szósz sűrűségű lesz. 
Ezt a szószt öntsük a zöldségek-
re, majd a sütőben kicsit süssük 
át az egészet. Természetesen 
bármilyen zöldséggel fel lehet 
még dobni, pl. padlizsánnal, 
vagy  mexikói zöldségkeverék-
kel.

Csirkés rakott krumpli
 Hozzávalók: 1 kg krumpli, 

1 üveg lecsó /vagy frissen ké-
szített/, 3-4 gerezd fokhagyma 
/lehet kevesebb/, 1 fej hagyma, 
2-3 csirkecomb, ételízesítő, só, 
bors pirospaprika /lehet csípős/, 
pici kakukkfű vagy rozmaring 
/nem muszáj/. 

 Elkészítés: A krumplit meg-
hámozzuk, kb. 8 mm vastag 
karikákat vágunk, és teljesen 

ropogósra megsütjük olajban 
/papírtörlőre tesszük/. A csir-
kecombokat kifilézzük /lehet 
melle is/ fűszerezzük. A lecsóba 
belenyomjuk a fokhagymákat, 
összefőzzük, végül hozzáadjuk 
a pirospaprikát.

Egy közepes jénai aljára te-
szünk két sor krumplit, ráfek-
tetjük a húsokat, erre ráterítjük 
a cérnavékonyra szeletelt hagy-
mát, befedjük a maradék krump-
lival, végül a lecsóval befedjük az 
egészet. Előmelegített sütőben, 
lefedve kb. 20-25 percig párol-
juk, levesszük a fóliát, és 15-20 
percig 200 fokon pirítjuk /köz-
ben meg lehet nézni, hogy nem 
lett-e túl ropogós, nem sült-e 
el teljesen a lecsó leve/. Akkor 
finom, ha a krumplik evésnél 
ropognak. Aki szereti, a végén 
tehet rá tejfölt vagy sajtot /akár 
mindkettőt süthet rá/.

Almás-gombás  rakot t 
krumpli

Hozzávalók: 1 kg héjában főtt 
krumpli, 2 alma, 2 hagyma, 20 
dkg gomba, 3 dl zöldségleves, 
2 dl tejföl, 15 dkg erősebb ízű 
sajt (pl. gouda vagy ementáli), 
1 csokor petrezselyem, pici 
rozmaring, bors, só. 

 Elkészítés: Az egyik hagymát 
lereszeljük, kevés vajon, kevés 
liszttel megpirítjuk. Felöntjük 
a levessel, belekeverjük a tejfölt, 
és felforraljuk. Megborsozzuk, 
beleszórjuk a reszelt sajtot és a 
petrezselymet. A másik hagymát 
megdinszteljük a gombával, 
majd fűszerezzük borssal, roz-
maringgal. Egy tálba rétegez-
zük a felkarikázott krumplit, a 
gombát és a felszeletelt almát, a 
tetejére krumpli kerül. Leöntjük 
a mártással, és forró sütőben 1 
órát sütjük.

Mindenki ismeri a régi új-
ságírói viccet, hogy az nem 
hír, ha egy kutya megharap 
egy postást, ám ha fordítva 
történik mindez, az már hír. 
Mi most mégis az eredeti 
verzióról írunk, amikor a „ha-
gyományoknak megfelelően” 
a kutyák harapják meg a pos-
tásokat.

Némethné Szilvia posta-
mester kérte, hogy hívjuk fel 
a figyelmet arra, hogy a ku-
tyatulajdonosok gondosabban 
ügyeljenek állataikra, mert 
szinte naponta történnek pos-
tások elleni kutyatámadások. 
Az utcára kicsapott ebek mel-
lett a kerítésen belüli jószágok 
is gyakran rájuk támadnak, 
amikor a postaládába próbál-
nak küldeményt betenni. Sok-
szor csak a szerencsén múlik, 
hogy a kerítés, vagy a kapu mö-
gül orvul támadó kutya nem 
okoz komolyabb kézsérülést. 
Nem ritkán azonban nincs sze-
rencséjük levélhordóinknak, s 
megtörténik a baj, ahogy nem-
régiben is. Komolyan kellene 
vennie mindenkinek az állat-
tartói felelősséget, hiszen a jog 
szerint az okozott sérülésekért 

az állat tulajdonosa tartozik 
felelősséggel. Amennyiben 
nem tett meg mindent a baj 
elkerüléséért, kártérítési köte-
lezettsége van. A sérült orvosi 
ellátásának költségei mellett, 
a munkából kieső időre járó 
bére is őt terheli a törvény 
szerint. Mint a posta vezetője 
elmondta, számos esetben 
élhettek volna már ezzel a 
jogukkal, de a megharapott 
postások inkább szabadságra 
mentek gyógyulásukig. Ám 
nem ez a megoldás. Amen-
nyiben továbbra is történnek 
felelőtlen tartói magatartás 
miatti kutyatámadások, élni 
fognak a jog adta lehetőségek-
kel. De mint őszintén reméli 
e felhívás kapcsán és a józan 
gondolkodás alapján talán 
belátják az állattulajdonosok 
is, hogy kevés odafigyeléssel 
mindez megelőzhető lenne. 
Kéri, gondolja át mindenki, 
hogy miként vélekedne, ha ő 
maga volna kitéve nap mint 
nap néhány felelőtlen ember 
gondatlansága, nemtörődöm-
sége miatt veszélynek, s ő sem 
végezhetné nyugodtan, bizton-
ságban a munkáját.



2011. március 18. �. oldalIZSÁKI Hírek

1. osztályosok beíratkozása
Ideje: 2011. április 18. hétfő    8-12 óráig és 14-16 óráig

2011. április 19. kedd    8-12 óráig
Helye: központi iskola titkári iroda
Szükséges iratok:
* óvodai szakvélemény,
* orvosi igazolás,
* szülő személyi igazolványa,
* gyermek születési anyakönyvi kivonata,
* lakcímkártya,
* gyermek TAJ - kártyája,
* 1 db igazolványkép a diákigazolványba,
* 550.- Ft diákigazolványra, 
* 850.- Ft iskolai emblémával ellátott tornapóló,
* A tankönyvpiac rendjéről szóló törvényben meghatározott ingyenesség igénybevételére 

vonatkozó igazolás.
Kérjük, szíveskedjék gyermekét magával hozni a beiratkozásra.
 Izsák, 2011. március 17.

Hambalkó Ferenc igazgató                                                                                            

Barátommal történtMély kút

MAGYAR árut vásároljon!
MAGYAR szakemberek készítik MAGYAR műhelyben!
SÍREMLÉKEK, ÚRNASÍROK, ÉPÜLETEK külső és 
belső burkolatai, KŐFELDOLGOZÁS vágás, csi-

szolás, faragás. 
GRÁNIT, MÁRVÁNY, MÉSZKŐ, MŰKŐ.

Temetői munkák, sírszétszedés, összerakás 
tisztítás, betűírás, emlékművek restaurálása.

Keressék fel műhelyünket, nézzék meg és 
válasszák ki az önöknek 

legmegfelelőbb terméket.
Ne higgyenek a hangzatos kijelentéseknek 
a komolytalan vevőcsalogató ígéreteknek. 

Bízzanak a több évtizedes szakmai múltban, a 
MAGYAR minőségben.

Borsos István kőfaragó, 
6070 Izsák, Thaly köz 1.

Tel.: 76-374- 798 vagy 06-30-903-2677
borsosirko@citromail.hu

Amit most leírok, minden bi-
zonnyal R. A. Moody „Élet az élet 
után” című könyvéhez szorosan 
kapcsolódik. Nem az én kitaláci-
óm hanem annak az embernek 
személyes átélése, aki nekem 
többször is elmondta, ami vele 
történt. Ez az ember középkorú 
férfi, aki közvetlen munkatársam 
és baráti viszonyban vagyunk. 
Családos ember. Nem dohányzik, 
nem alkoholista és nem idegbe-
teg. Nyugodtan állíthatom, hogy 
kiegyensúlyozott, szavahihető 
ember. Meg kell jegyeznem, hogy 
ateista, és nem hisz semmiféle 
misztikumban, túlvilági életben, 
sem feltámadásban. Egy sajnálatos 
orvosi baklövés, műhiba miatt az 
egyik veséjét el kellett távolítani.

Engem sokszor műtöttek bal-
esetből kifolyólag, s tudom mi az, 
hogy operáció, meg amputáció. 
Ennek ellenére nem szívesen 
vetném alá magamat olyan mű-
tétnek, amelyben a vesémet kel-
lene eltávolítani. Ez a sajnálatos 
esemény 1974-bent örtént. A 
kollégám így mondta el nekem 
amit átélt, amit megtapasztalt: 
„Nem tudom, álmodtam-e, vagy 
önkívületi állapotban voltam. A 
lázam, a testhőmérsékletem 41-42 
fok között lehetett. Közel álltam a 
halához. Arra emlékszem, hogy 
egy mély kútban álltam és fényt 
láttam. A fény olyan volt, mint 
amikor a kútból felfele nézünk és a 
kút kávájának megfelelő méretben 
látjuk az eget. A kút alján két kis-
gyerekkel találkoztam, akik hun-
cutul egymásra néztek, és közölték 
velem, hogy nem mehetek tovább. 
Én azt feleltem nekik, hogyha nem 
mehetek tovább, akkor legalább 
mondjátok meg, hogy mi a bajom. 
A két kisgyerek azt válaszolta, 
hogy mi tudjuk, hogy mi a bajod, 
de nem mondhatjuk meg”.

R. A. Moody könyvéről - ha 
emlékezetem nem csal - 1978-79-
ben hallottam először. A könyvet 
1988-ban tudtam megvenni és 
elolvasni. S. E. barátomnak is meg-
mutattam a könyvet. Az mondta, 
hogy megszerzi és elolvassa. Én 
még sürgettem is, hogy mielőbb 
vegye meg, mert hamarosan elfogy 
az üzletekből. Ez a”téma” nagyon 
sok embert érdekel.

A kollégám átélt „élménye” 
nagyon hasonlít a halál-közeli 

élményhez A sötét kút (alagút) 
mint egy átjáró az élők elől elrejtett 
világba, az élet utáni életbe. Fényt 
is látott (R.A. Moody: Fénylény), 
„élő” emberekkel (két kisgyerek-
kel) is találkozott, sőt beszélt is 
velük, tehát hangokat „hallott”. A 
kollégám kissé belekóstolt egy más 
„életformába”, illetőleg a”túlvilág” 
(más dimenziók!) kapujában állt. 
Ő azt mondja, hogy álmodta, illet-
ve önkívületi állapotban lehetett. 
Ez természetes reagálás.

Amikor valaki közel áll a halál-
hoz (átváltozáshoz), nem tudja föl-
fogni, megítélni, hogy mi történik 
vele. Nem lehet olyan állapotban 
mint egy egészséges, erőteles 
ember. A halál átmenet valamiből 
(talán a földi életből) valamibe, 
amit nem ismerünk, csupán sej-
téseinkre hagyatkozhatunk.

Az ilyen és ehhez hasonló je-
lenségekkel szemben a tudomány 
is szkeptikusan, értetlenül áll. 
Miért? Szerintem a tudomány bár-
mennyire is csillogó, sok területen 
még sötétben tapogatózik, keresi 
azt a fonalat, amely elvezetheti az 
ilyen különös (csodás?) jelenségek 
megismeréséhez, felismeréséhez. 
Felvetődik a kérdés: a halál-közeli 
jelenségekhez vajon tudományo-
san kell-e közelíteni vagy pedig 
hittel?

R.A. Moody könyvének olvasása 
közben bennem is felmerültek

kételyek és kérdések egyaránt. 
Kérdéseimre igen-nel és nem-mel 
válaszolhatok, mert nem vagyok 
sem orvos, sem pszichológus, sem 
teológus, sem tudós.

Kérdéseim a következők:
Az emberi test romlandó? - 
IGEN!
Az emberi test megsemmisül? 
- IGEN!
Az ember rendelkezik az anyagtól 
független képességekkel? IGEN!
A halál lelki zavar? - NEM!
A halált lehet gyógyítani? - NEM!
A halál az ember megsemmisülé-
se? - NEM!

Ennek ellenére számomra - úgy 
érzem - megvan a pontos válasz: 
Pál I. levele a Korinthusbeliekhez 
2. rész, 9. verse: ’’Hanem amint 
meg van írva: Amiket szem nem 
látott, fül nem hallott és embernek 
szíve meg sose gondolt, amiket Is-
ten készített az őt szeretőknek.”

Budai Kulcsár János

Barátság. Többféle van. A 
borivó ember azt mondja. ba-
rátod vagyok az utolsó

kisfröccsödig. Az üzletem-
ber azt mondja: (ha az üzleti 
életben egyáltalán van, de 
ha mégis) Barátod vagyok az 
utolsó fillérig. Aztán ha meg-
szűnik a barátságból eredő 
haszon, megszűnik a barátság 
is. Volt barátok találkoznak 
az utcán köszönés nélkül 
elmennek egymás mellett, 
mintha sohasem ismerték 
volna egymást.

A fenti címben szereplő 
barátommal nem ilyen jellegű 
a kapcsolatom. Barátságunk 
több mint hét (7) évtizede az 
iskolapadban kezdődött. Egy-
más mellett ültünk.

Kapcsolatunk kialakulásá-
hoz bizonyára az is hozzájá-
rult, hogy mindketten sokat 
betegeskedtünk, tehát nem 
mi voltunk az osztályban a fő 
csínytevők, vagyis nem mi tet-
tük a tanár székére a ragasztót. 
De hamar, már ott, rájöttünk 
arra,  hogy sok mindenről 
egyforma a véleményünk, 
gondolkodásunk, hogy nagy 
szavakat használjak a világról, 
a világ dolgairól, az életről. 
Ez a gondolkozásbeli közös 
hullámhossz volt, és van most 
is több mint hét évtized után 
köztünk barátságunk alapján. 

Pedig ez az idő már történe-
lem. Barátságunk ideje alatt 
három, de ha jól utána számo-
lok négy politikai rendszer is 
váltotta egymást.

Levélben és telefonon ke-
resztül tartottuk a kapcsolatot. 
Soha nem gondoltunk arra, 
hogy barátságunkat megsza-
kítsuk. Pedig barátságunkból 
sohasem származott egyetlen 
fillér anyagi haszna egyikünk-
nek sem.

Barátom most megírta for-
dulatokban és történetekben 
szokatlanul gazdag életrajzát. 
Kaptam tőle egy példányt. 
Engedélyével most szeretnék 
az olvasókkal egy nem éppen 
mai kis történetét megosztani. 
Íme.

Idő: 1945. Második világ-
háború. Front. Helyszín: Pest 
egyik peremkerülete.

Utcájukból a németeket már 
kiszorították az oroszok. Pár 
nap múlva, amikor a fegyverek 
zaja már messzebbről hallat-
szott, egy reggel korgó gyo-
morral (front alatt mindenki 
éhezett) kimerészkedett az 
utcára. Ám alig haladt el pár 
ház előtt egy nyitott kiskapu-
ból kinyúló erélyes kar berán-
totta. A kar egy orosz tiszthez 
tartozott. A tiszt betessékelte 
barátomat a lakásba, ahol a 
csicskás már megterített a 
tisztnek a reggelihez. A tiszt 
mondta a barátomnak, hogy 
űljön mellé és reggelizzen 
vele.

Mondanom sem kell, hogy 
a menü olyan finom falatok 
sorozatából állt, amiket a civil 
lakosság már régen nem látott. 
Barátom szót fogadott, de arra 
gondolt hogy csak hallucinál 
és csak az éhségéből fakadó 
álom-kívánság az egész, és 
hogy ennek felébredés lesz a 
vége. De amikor a nem kis po-
hár vodkát magába öntötte és 
az végigfutott az erein, akkor 
rádöbbent, hogy ez nem álom, 
hanem a valóság.

Jól bereggelizett. Megkö-
szönte és távozni akart, de a 
tiszt visszanyomta a székre 
és azt kérdezte, hogy ráér-e? 
Mivel csak egy válasz volt a 
lehetséges, barátom is igennel 
válaszolt. És akkor elmondta 
neki a tiszt, hogy miért hívta 
be. A front alatt a szoba orvosi 
rendelő volt, de az alakulat 
tovább vonult pokoli rendet-
lenséget, felfordulást hagyva 
maguk után. 

Ám rendet kell csinálni, mert 
itt estére a tábornok fogadást, 
díszvacsorát ad tisztjeinek. 
Nekiálltak hát a takarításnak. 
Helyrerakták a bútorokat ki-
hordták a rengeteg szemetet, 
eltakarították az ottmaradt 
orvosi berendezéseket. Dél 
is elmúlt (ebéd, kockakenyér 
vodkával) amikor megjelent a 
generál ellenőrizni az előké-
születeket. Mindent megszem-
lélt és mindent rendben talált. 
,,Haraso továrissi’’ (nagyon jó 
elvtársak) hangzott el a dicsé-
ret. Aztán még adott néhány 
utasítást, hogy este mi hogyan 

legyen, barátomat pedig kine-
vezte felszolgálónak.

Már távozni készült, a kilin-
cset fogta amikor visszanézve 
megakadt a szeme az asztalon 
lévő (ottfelejtett) milliliteres 
beosztású rovátkákkal ellátott 
egészségügyi poháron. Vissza-
lépett, kézbe vette a poharat, 
forgatta, nagyon megtetszett 
neki és utasította barátomat, 
hogy ő estére ebben a pohár-
ban kéri a vodkát.

Barátom meghökkent a vá-
ratlan kívánság hallatán, és 
(akkor még) kevés orosz szó-
kincsével próbálta elmagya-
rázni, hogy ebből a pohárból 
nem inni szoktak, hanem az a 
beteg emberi szervezet folyé-
kony melléktermékének rész-
ben a mérésére, részben pedig 
abból bizonyos betegségek 
meghatározására szolgál. De a 
tábornok hajthatatlan maradt, 
ragaszkodott a pohárhoz. A 
magyarázatot vagy nem is ér-
tette, vagy talán nem is akarta. 
Ne törődj vele, mondta bará-
tomnak és távozott. Így aztán 
a továbbiakban a barátom sem 
törődött vele.

Minden rendben is volt az 
esti fogadáson. A tábornok 
annak rendje és módja szerint 
fogadta előkelő vendégeit. 
Ettek és ittak, barátom pedig 
nagy szakértelemmel szolgált 
fel nekik. A generál különösen 
büszke volt amikor a „dísz-
pohár”-ból ivott és mindig 
megnézte a vonalakat, hogy 
mennyi vodkát sikerült egy-
szerre lenyelnie.

Ahogy barátom írja, a dísz-
vacsora kitűnően sikerült. 
Végeredményben neki is jó 
napja volt. A nap folyamán 
elfogyasztott finom falatokkal 
némileg sikerült pótolnia azt 
a kalóriaveszteséget, amit az 
ostrom és a front alatt szen-
vedett el. De szintén amint 
írja: rettenetes erőfeszítésébe 
került nevetés nélkül kibírni 
nevezetesen azt, amikor a 
generál a dísz (egészségügyi) 
poharat a szájához emelte.

Hát ezzel valószínűleg vala-
mennyien így lettünk volna!?

Ennyi a régi történet.
Leitem Henrik
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Hulladékszállító

db. Nettó ár (Ft)
ÁFA értéke

(25 %) Bruttó ár (Ft) Kerekítve (Ft)
1 297 74 371 370
2 594 149 743 745
3 891 223 1114 1115
4 1188 297 1485 1485
5 1485 371 1856 1855
6 1782 446 2228 2230
7 2079 520 2599 2600
8 2376 594 2970 2970
9 2673 668 3341 3340
10 2970 743 3713 3715
15 4455 1114 5569 5570
20 5940 1485 7425 7425
30 8910 2228 11138 11140
40 11880 2970 14850 14850
50 14850 3713 18563 18565
100 29700 7425 37125 37125
150 44550 11138 55688 55690
200 59400 14850 74250 74250

GYŰJTŐZSÁKOK DÍJSZABÁSA
2011. március 16-tól

Saubermacher Kft.

Március 23. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Megyei Krónika (ism.)
19:35: Március 15-ei 
           városi ünnepség
20:10: ITV Híradó (ism.)

Március 24. csütörtök
18:00: Kölyök Tv.
19:05: Megyei Krónika
19:35: Izsáki Sárfehér SE-
           Akasztói FC 
           labdarúgó mérkőzés

Március 29. kedd 
14:00: Közvetítés a képviselő-
           testület üléséről

Március 30. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Megyei Krónika (ism.)
19:35: Képviselő-testületi 
           ülés felvételről

Március 31. csütörtök
18:00: Kölyök Tv.
19:05: Megyei Krónika
19:35: Ezüst Gólya farsang

Április 6. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Megyei Krónika (ism.)
19:35: Ezüst Gólya 
           farsang (ism.)

Április 7. csütörtök
18:00: Kölyök Tv.
19:05: Megyei Krónika
19:35: Izsáki Sárfehér SE-
           Soltvadkert TE 
           labdarúgó mérkőzés

Április 13. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Megyei Krónika (ism.)
19:35: IKEM előadás - 
           Párthia és a pártusok

Április 14. csütörtök
18:00: Kölyök Tv.
19:05: Megyei Krónika
19:35: Esti vendég

Hulladékszállító
GYÛJTÕZSÁKOK DÍJSZABÁSA

2011. március 16-tól

Saubermacher Kft.

V É R A D Á S 
Értesítjük 

a segítőszándékú 
lakosságot, hogy

2011. április 7.-én 
(csütörtök)  

9 órától 13 óráig
a Művelődési Házban

véradás lesz.
Magyar Vöröskereszt

APRÓHIRDETÉSEK

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
 térkövezés
 tervezés, költségvetés készítés
             Vegye igénybe építési szakember tanácsát!

Egyedi betonelemek készítése megrendelhetõ:

Anyakönyvi Hírek

Felhasználhatók: Utaknál, kapubejáróknál, különböző 
átereszeknél, belvizek elvezetésénél, egyéb vízelvezetésnél.

Beton csatornaelem 

Az elemek elkészítése,
elhelyezése megrendelhető.

CSÍK IMRE  KÕMÛVES MESTER
IZSÁK, BOCSÁNYI U. 11.

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

Felszedhető tetejű 
vízelvezető beton 

csatornaelem

Kútgyűrű, betonkád, vízmérő akna

ÜGYELETEK
ORVOSI ELÉRHETŐSÉGEK

8-12-ig rendelési időn kívül ÜGYELET NAPONTA
hétfő,  kedd, szerda, csütörtök: 16 órától másnap 08 óráig

péntek: 13-08 óráig, szombat-vasárnap, ünnepnap: 24 órában
Szabadszállás, Mindszenti tér 5. Telefon: 76/353-324

IZSÁKI ORVOSOK DÉLUTÁNI ELÉRHETŐSÉGE
hétfő: 12-16 óráig Dr. Szántó Ágnes 76/374-375
kedd: 12-13 óráig Dr. Bíró Sándor 76/374-844
 13-16 óráig Dr. Szántó Ágnes 76/374-375
szerda: 12-13,30 óráig Dr. Rigó József Zsolt 76/374-190
 13,30-16 óráig Dr. Bíró Sándor 76/374-844
csütörtök: 12-16 óráig Dr. Rigó József Zsolt 76/374-190
péntek:     12-13 óráig Dr. Bíró Sándor 76/374-844
Délutáni telefonelérhetőség 12 - 16 óráig: 06/20/9/624-594 

Kábeltévé ügyelet
24 órán át hívható ügyeleti telefonszám 1231

Rendõrség: 06-20-384-9606, 06-20-384-7731
Vízmû: 0630/908-1799

Polgárőrség: 06-20-973-5818

Szőnyeg és autókárpit takarí-
tógép kölcsönözhető

Tel.: 06-76-374-274
Whirlpool mosógép és szá-

rítógép, forgószék (bőr) eladó. 
Érd.:06-70-4567-531

Magasművelésű szőlőt vásá-
rolnék! Bránya György  T.:06-
30-4500-053

MÜLLER SÍRKŐ
SZABADSZÁLLÁS 

újonnan nyílt telephelyünkön Bács-Kiskun Megye egyik 
legnagyobb gránitsíremlék lerakatával várjuk. 

- Rövid határidő, kedvezőárak, ötven év garancia. 
- Gyönyörű új színek és formák.

- Szobrok, szökőkutak, ablakpárkányok gránitból. 
- Kérésére otthonában számítógépes bemutatót tartok. 

- Régi sírok tisztítása lefedése szét- és összerakása rendkívül 
kedvező áron. 

- Árajánlat készítés ingyenesen.
Udvarias kiszolgálással várjuk önt is telefonon

egyeztetett időpontban. 

Megnyitottuk izsáki sírkőbemutató-kertünket!!!
Megtekinthető a volt Fujkó-birtok 

előtti keresztnél.

Tel: +36 70 4570070, vagy: 76 353 092 
MÜLLER ZOLTÁN KŐFARAGÓ, 

ÉPÜLETSZOBRÁSZ

GYROS BÜFÉ
Kossuth tér 1.

2010-es árakkal, újdonságokkal, akciókkal várjuk 
kedves vendégeinket! Frissen sültek, gyros, 

hamburgerek, és melegszendvicsek széles választéka!

Minden hónap utolsó csütörtök 
TORKOS CSÜTÖRTÖK

TÉLI AKCIÓNK január 1-től hétfőtől csütörtökig, 
9 - 12 óráig és 14 - 17 óráig minden kedves vendé-

günk 10% kedvezményt kap a számla végösszegéből. 
JANUÁR 1-jétől ÉTKEZÉSI UTALVÁNY  ELFOGADÁS.
- SODEXO ENNI KÉK, TICKET RESTAURANT, COOP

Rendelésfelvétel: +36-20-2699-760
Téli nyitva tartás: hétfőtől  - csütörtökig 8.00 -20.30-ig

Péntek 7.00 -20.30-ig (lángos)
Szombat 15.00 -20.30-ig

Vasárnap 15.00 - 20 óráig
Jó étvágyat kívánunk!

Születtek: Patai Lajos Ronaldó an: Hegedűs Ilona, Sebők Fanni an: 
Tóth Mónika, Maráczi Maja an: Sörös Ágnes, Perjés Zétény an: Kiss 
Etelka, Rádóczi András Martin an: Erdős Szilvia, Nagy Noémi an: 
Török Zita, Látó Nikolász Zsolt an: Csányi Erika. 
Házasságkötés: Brettner András-Haász Katalin.
Meghaltak: Király Erika 43 éves, Dankó u. 10., C. Tóth Sándor 80 
éves, Ady Endre u. 29., Izsák Lászlóné sz: Végh Mária 84 éves, Rá-
kóczi u. 15, Dubecz Sándorné sz: Plattner Erzsébet 86 éves, Tavasz 
u. 2., Kállai Kálmánné sz: Csernák Julianna 94 éves, Széktói u. 22., 
Mikus Sándor 62 éves, Kossuth L. u. 124., László Miklós 49 éves 
Hunyadi u. 84., Horváth Jenő 56 éves Gödör u. 14., Pszota Sándor 
68 éves, Bocskai u. 7., Barta Imre 59 éves, Kossuth L. u.74.,Szabó 
János 84 éves, Batthyány u .44., Filutás Gyula 47 éves, Széchenyi 
u. 2., Varga Lászlóné sz: Bárdi Irén 85 éves kisizsáki származású, 
volt Kurjantói lakos, Kapus Dezső 61 éves Báthori u. 41., Kovács 
Lajos 72 éves, Mező u. 25. 
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