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Tisztelt Izsákiak!
Izsák város Önkormányzata nevében minden izsáki lakosnak kellemes karácsonyi
ünnepeket és boldog új esztendõt kívánok!
Köszönöm mindazon polgárok és vállalkozók munkáját, akik a közéletben és a városfejlesztésben közremûködtek. Így az év zárásakor örömmel állapíthatom meg, hogy
eredményes esztendõ áll mögöttünk, s az októberben megválasztott új képviselõ-testület is, garancia a további eredményes munkára. Valamennyien tudjuk, van feladatunk bõven. Ezek közül a legfontosabb
az egészségügyi centrum megvalósítása, de legalább ennyire fontos az idén megkezdett
esõvíz elvezetõ rendszer építé-
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sének folytatása, a szélessávú
Internet-hálózat kiépítése,
vagy az úthálózat további felújítása - hogy csak néhányat
említsek feladatainkból. Térségi szerepünket is bõvíteni kívánjuk az elõttünk álló évben
és idõszakban.
Én úgy gondolom, hogy
komoly esélyünk van arra,
hogy a 2007-es év is a városfejlesztés éve legyen Izsákon.
Olyan elõrelépések esztendeje, melynek eredményeként
tovább nõ városunk komfortossága. Tegyünk együtt ezért!
Erre a közös munkálkodásra
hívok minden izsákit az új esztendõben!
Mondok József
polgármester

Kecskefarm avató

A miniszter és a cégtulajdonos vágta át az avatószalagot.
November 24-én Gráf József agrárminiszter avatta fel az Alföldi Garabonciás Kft. 500 tejelõ anyaállatból álló kecskefarmját.
Mint Kocsis Pál cégtulajdonostól megtudtuk, a telep nemcsak az izsáki sajtüzemük számára biztosít alapanyagot, hanem
kiváló genetikai tulajdonságokkal rendelkezõ szaporulat tenyésztésére is alkalmas.
Gráf József az ünnepélyes szalagátvágás után kérdésünkre
válaszolva elmondta; fontosnak tartja a régi, klasszikus magyar
állattenyésztés életben tartását, fejlesztését, mivel a piacon igen
nagy a kereslet az e körben elõállított termékek iránt. Hozzátette;
akik bátrak és mernek lépni, azok joggal várhatják el a támogatást is, ahogy az Alföldi Garabonciás Kft. esetében is láthatjuk
ezt, hiszen az AVOP pályázat keretében tudtak forrást biztosítani
számukra, a korszerû farm létrehozásához.

Boldog karácsonyi
ünnepeket
és eredményekben
gazdag új esztendõt
kívánunk
Olvasóinknak!

ÜNNEPI KÖZGYÛLÉS

Egy üzem - négyszáz tulajdonos
November 24-én immár
ünnepélyesen is birtokba vette
az Agárdy-telepi borászati üzemet az izsáki, helvéciai és
orgoványi szõlõtermelõ gazdák
(összesen négyszáz) alkotta
szövetkezés, a Helibor Kft.
A sportcsarnokban tartott
ünnepi közgyûlésen Oreskó
Imre cégigazgató idézte fel az
ünnepi pillanatig vezetõ nem
kis nehézségekkel járó, közel
kétéves utat, melynek eredményeként megvásárolhatták az
üzemet. Hangsúlyozta, hogy az
ország legnagyobb borvidékén
mûködõ szövetkezésként hathatós segítséget kívánnak
nyújtani mindazoknak, akik a
szõlõtermesztésbõl kívánnak
megélni. Szólt arról is, hogy
fontos az egy irányba húzás,
mivel igen nagy feladatok elõtt
állnak. Ezek közül a két legfontosabb; márkákat kell fejleszteni, s 15 év alatt 1,6 milliárd
forint hitelt is vissza kell törleszteni úgy, hogy emellett a
termelõk is megtalálják hasznukat. Terveik szerint hosszú
távon biztosítani kívánják a
magas fokú integrációt és az
eddigieknél magasabb jövedelmezõséget. Fõbb fejlesztési
irányként az eredtvédett borok,
pezsgõk forgalomba hozatalát
és biotermékek elõállítását határozta meg.
Mondok József polgármester köszöntõjében azt emelte ki,
hogy a termelõi összefogás biztosítékot ad arra, hogy a Sárfehér tovább éljen Izsákon és környéken, jó megélhetést biztosítva az azzal fogalakozó családoknak.
Az ünnepi közgyûlésen
Gráf József agrárminiszter adta
át az üzemet a termelõknek,
kezet rázva mind a négyszáz
tulajdonossal.
A minisztert az üzem megszerzésben nyújtott segítségérõl kérdeztük elõször.

Gráf József miniszter köszönti a tulajdonosokat.
- Immár ünnepélyesen is a termelõk birtokába került az ország
második legnagyobb borászati üzeme. Hogy ez megtörténhetett, abban önnek is igen nagy szerepe
volt, a hitelgarancia megszerzéséhez nyújtott segítségével.
- Igen, megtettem mindent, hogy sikerrel járjanak a
gazdálkodók, mivel egy feldolgozó üzem igazán jó tulajdonosa az lehet, aki megdolgozik
az alapanyagért is. Ezért kiemelten támogatom -ahogyan
a kormány is- azokat a törekvéseket, melyek a termelõket teszik tulajdonosokká. Az izsáki
ilyen, nagyon is támogatandó
kezdeményezés volt, hasonlóan a Parmalat termelõkhöz juttatásához, de nemsokára a sertéságazatban is hasonló lépés
történik majd.
- Üröm az örömben, hogy az
Unió, támogatásaival, ma inkább
az ültetvények kivágására, mintsem a termesztésre ösztönzi a gazdákat. A tárca mit tud ez ellen tenni?
- Azt látni kell, hogy az
Unió a maga, már meglévõ borainak, termõvidékeinek kíván
piacot biztosítani, s a konkurenciát egyáltalán nem akarja

erõsíteni. Tárcánknak azonban
megvan a stratégiája arra, hogy
a magyar bortermelés fennmaradjon. Jelenleg folyik az Unióban a szõlõ-borreform vita.
Ebben mi azt szeretnénk elérni, hogy úgynevezett nemzeti
borítékba kerüljön a szõlõ-bor
támogatás, s mi döntsük el
mire és mennyit adjunk. Így kivágásra, szerkezetátalakításra,
vagy telepítésre. Nekünk egyáltalán nem célunk a nagyarányú kivágás. Törekvéseinkhez
szövetségeseket keresünk a tagországok között. Én legutóbb
a banántermelés támogatásában
nyújtottam segítséget néhány
tagországbeli kollégának. Nyilván érti, nem azért, mert mi is
ebben az ágazatban várunk majd
tõlük viszont segítséget...
December 27-én újabb ünnepi aktusra kerül sor Agárdyn.
Szent János napi Bor - és Pinceszentelõ rendezvény lesz 10
órától. Ez alkalomból a katolikus és a református egyház képviselõi megáldják az idei borokat és felszentelik a pincét, s
bemutatásra kerül az elsõ lepalackozott eredetvédett Arany
sárfehér újbor is.
-tetézi-

GYÉMÁNTDIPLOMA

Kovács Gyuláné elismerése
60 éve, 1946-ban vette át
Kovács Gyuláné Schwanner
Ibolya, a kecskeméti Angolkisasszonyok Tanítóképzõjében,
tanítói oklevelét. A ritka és szép
jubileum alkalmából, a jogutód
Kecskeméti Tanítóképzõ Fõiskola fõigazgatója állította ki s
nyújtotta át a hat évtized után
járó emlékdiplomát a kiváló pedagógusnak. A jeles alkalomból
beszélgettünk Baba nénivel.
- Nem, nem, én már Ibolya
nénivé idõsödtem - tiltakozik,
mikor a mindenki által megszokott

A gyémántdiploma mellé helyi
elismerés is járt, melyet
Mondok József polgármester
nyújtott át a Sárfehér Napok
megnyitóján.

Baba néniként szólítom. A Baba
név gyerekkoromban ragadt
rám, és el is kísért hosszú évtizedeken át. A mai fiatalok azonban már nem így ismernek, és
ennyi év után egyébként is helyénvalóbb az Ibolya néni.
- Nézzük a kezdeteket, a családot, amely nyilván meghatározta a pályaválasztását is.
- Valóban, hiszen édesapám
és édesanyám is tanító volt.
Pályájuk javát Kisizsákon töltötték.
(Folytatás a 2. oldalon.)
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2. oldal

(Folytatás az 1. oldalról.)
Mikor odakerültek, még
nem a mai iskolaépületben tanítottak, azt késõbb építtette
Klébelsberg Kunó kultuszminiszter, és az apám. Apám szerepe úgy értendõ, hogy eredetileg egy tantermes iskola épült
volna, de édesapám eljárt a miniszternél, hogy két tantermes
legyen. Elmondása szerint,
Klébelsberg igen megértõen és
szeretettel fogadta kérését
mondván, Izsákon, Kisizsákon
igen szorgos és törekvõ emberek élnek, megérdemlik a nagyobb iskolát. Apám, 1945. február 20-án bekövetkezett haláláig tanított ebben az iskolában.
Ekkor lõtték agyon az oroszok,
miközben egy fiatal tanítónõt
próbált megvédeni tõlük. Ezt
követõen édesanyám még húsz
évig szolgálta a kisizsákiakat.
Visszatérve az én pályámra,
9 éves kislányként kerültem
Kecskemétre az Angolkisasszonyokhoz. Elõször megszeppentett a zárda és az apácák szigora, ám hamar megszoktam. 1946-ban, 18 évesen
kaptam kézhez a diplomámat.
1957-ig Kurjantóban tanítottam, majd Izsákra kerültem. A
képzõtõl a következõ dallal búcsúztattak bennünket: “Mikor
elõször lépsz az iskolába, / Legyen arcodon Jézus nyájassága,
/ Öleld magadhoz a kisgyermekeket, / Simogasd meg fejecskéjüket.” A gyerekek feltétlen
szeretetére neveltek bennünket, s én igyekeztem is ennek
megfelelni. Nagy-nagy szeretettel tanítottam, neveltem a rám
bízottakat, igyekeztem, s mind
a mai napig igyekszem mindenkinek egyformán segíteni.
- Mint szó volt róla, szülei is
tanítók voltak, majd a férje is egyben kollegája volt.
- Valóban, a férjem, Kovács
Gyula, kiváló pedagógus volt,
s egy végtelenül jóságos ember.
Még akkor sem túlzok, ha azt
mondom, hogy a Föld legjobb
embere volt. Gyula a szerbiai
Kulából
került
elõbb
Szalkszentmártonba, majd onnét Kisizsákra. Az együtt töltött évtizedek csodálatosak voltak. Három fiunk született,
szép, teljes életet éltünk. Gyula hirtelen jött halála után so-
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Madárvédelmi mintaprogram Izsákon

A tragikus sorsú,
szeretve tisztelt
édesapa, Schwanner
János tanító úr.

káig úgy éreztem, nincs tovább,
hiányát nem lehet elviselni.
Aztán azon kezdtem gondolkodni, miképpen is ápolhatnám
méltó módon az õ emlékét, s
rájöttem, csakis úgy tehetem
ezt, ha megpróbálok olyan jó
ember lenni, mint õ volt. Azóta még inkább keresem azokat a lehetõségeket, melyekkel
másokon segíthetek.
- Gyuszi bácsi emlékére egy
alapítványt is létrehozott.
- Valóban, a Kovács Gyula
Kimûvelt Emberfõkért Alapítványt az õ emlékére tettem meg,
melynek segítségével minden
évben több nevelõt és diákot
jutalmazunk a tanévben végzett
eredményes munkájáért.
- Nyugdíjasként ma is múzeumszakkört vezet - ezzel is Gyuszi bácsira emlékezve-, korrepetál,
zenét tanít, sõt a szomszédos idõsotthon lakóit is rendszeresen szórakoztatja muzsikájával.
- Valóban, mint mondtam,
igyekszem mindenütt segíteni.
Tanítóként, zenélni tudó emberként, ezekben a dolgokban
tudok mások hasznára lenni.
Örülök, ha látom, hogy munkámmal, zenémmel segítettem,
örömet okoztam. Szinte a
könnyem is kicsordul, amikor
az idõsotthon lakói nagy-nagy
szeretettel és örömmel megtapsolják a nótákat, népdalokat,
melyeket eljátszok nekik.
- Hamarosan itt a karácsony,
az új év, hogyan ünnepel?
- Gyulám mindig hiányzik,
de ilyenkor talán
A feledhetetlen férj, Kovács
még inkább. Az elGyula tanítványaival.
vesztése okozta fájdalmat nem lehet letörölni soha, de az
ember kénytelen beletörõdni a megváltoztathatatlanba.
Három fiam, menyeim, hét unokám
olyan szeretettel
vesznek körül, ami
segít a mindennapokban, s ilyenkor az
ünnepekben is. A karácsonyt családi körben töltöm, Szilveszter délutánján pedig
az idõsotthon lakóinak játszom majd néhány órát, vagyis szeretetben telnek az
ünnepek.
-tetézi-

Évente igen sok madár hullik el -köztük védett ritkaságok is-, áramütés miatt. A DÉMÁSZ
Nyrt. a madarak védelmét mindig is kiemelten
kezelte, ezért a Magyar Madártani Egyesületet és
a nemzeti parkokat is bevonták madárvédelmi terveik kidolgozásába. Az elmúlt 30 évben közel ezer
gólyafészektartót szereltek fel oszlopaikra. Másik akciójuk keretében -mely öt éve kezdõdötttöbb mint 230 ezer úgynevezett madárvédõ papucsot helyeztek ki, a húszezer voltos szabadvezetékes hálózatok kereszttartóira, melyekkel a
rászálló madarak nagy részét meg tudták védeni
az áramütéstõl. A Kiskunsági Nemzeti Park adatai szerint az ilyen védelemmel ellátott oszlopoknál alig néhány madár hullik el évente, szemben
a szigeteletlen helyekkel, ahol több száz állat esik
áldozatul.
A DÉMÁSZ legújabb madárvédõ programjának nyitányára december 1-jén, Izsákon került sor.
Itt mutatták be azt a mûanyagból készült keresztkart, amely abszolút biztonságot nyújt a ráülõ
madaraknak, mivel szigeteltsége miatt, kizárja az
áramütést, így minden eddigi védelemnél haté-

konyabb lehet. Egyelõre hat darabot szereltek fel
kísérleti jelleggel, a fogathajtó pálya mentén futó
magasfeszültségû oszlopokra. A Kiskunsági Nemzeti Park munkatársai kísérik majd figyelemmel,
hogy mennyire hatékony az új keresztkar, s az
izsáki tapasztalatok alapján döntenek majd a további telepítésekrõl.
-te-

Segítsünk!
Közeleg a mind hidegebb
idõ, amikor madaraink egyre
jobban a mi gondoskodásunkra szorulnak. Sokan etetik télen szárnyas kis barátainkat,
akik a tavaszi-nyári idõszakban
a kártevõk ritkításával bõségesen meg is hálálják segítségünket. Segítsünk s, szánjunk idõt
és némi pénzt arra, hogy minél
több kis segítõnk vészelje át a
telet, s gyönyörködtessen bennünket énekével, röptével a jó
idõ megérkeztével. Bálint Vilmos felvételén, egy jó példát tár
elénk.

“Büntetésül” ajándék

A meglepett kerékpárosok megkönnyebbülten vették
tudomásul, hogy ezúttal nem büntetést, hanem ajándékot kapnak.
Itt a tél, a napok mind rövidebbek. Mindez a közúti közlekedésben is érezteti hatását.
A korán beköszöntõ sötétség,
mely nem ritkán még köddel is
párosul, nem kevés veszélyt jelent a közlekedõkre (akik a korai órán még szép számban vannak az utakon), különösen a
kivilágítatlan jármûvû kerékpárosokra, de a lovas kocsikra is.
December elején a Nagy Traktor Kft. támogatásával a helyi
rendõrség és polgárõrség különleges ellenõrzést tartott a
városban és határában. A kivilágítatlan jármûvel közlekedõ

kerékpárosok most nem büntetést, hanem úgynevezett láthatósági mellényt kaptak, míg a
lovas kocsisok viharlámpát. A
megajándékozottakat emellett
elláttak még néhány -különösen a jármûvek kivilágítására
vonatkozóan- jó tanáccsal is a
jövõre nézve.
Az akciót Nagy Ferenc cégtulajdonos kezdeményezte és
finanszírozta, mondván igen
sok kivilágítatlan jármûvel találkozik nap mint nap, s kezdeményezésével fokozottan szeretné felhívni a figyelmet az
ilyen magatartás veszélyeire!
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Tõlünk kérdezték
- mi is megkérdeztük
A felsõvárosi orvosi rendelõben tették fel a kérdést lapunknak; miért van az, hogy a receptért oda érkezõk megelõzhetik a
vizsgálatra már korábban érkezett betegeket.
Dr. Bíró Sándor háziorvos a következõket válaszolta a neki
továbbított kérdésre. Csak azok élveznek elsõbbséget, akik már
elõre, telefonon bejelentkeztek, s ehhez még hozzátette, a receptért érkezõ betegek legtöbbjének nem is indokolt az orvossal találkozni, azt az asszisztensnõtõl is átvehetik, már a rendelési idõ
megkezdése elõtt is. Ezzel együtt áttekintik, miként lehet még
rugalmasabban megoldani a kérdést.

Köszönet
Az Izsáki Aranyfürt Idõsek
Otthona lakói és munkatársai
köszönetet mondanak minden
jószívû segítõnek és adományozónak, aki hozzájárult munkánk
megkönnyítéséhez, idõseink lakókörnyezetének otthonosabbá
tételéhez, ünnepeink hangulatához, hétköznapjaink szépítéséhez:
Podmaniczki Imrének és
Földvári Józsefnek, Nagy Árpádnak és Nagyné Igaz Melinda Sárának a hitélet biztosításáért,
Kovács Gyuláné Ibolya néninek
a csodálatos nótákért, zene-délelõttökért, szeretetéért, az általános iskola nevelõinek, táncosainak, drámaszakköröseinek, a
református egyházi kórusnak, a
református gyerekközösségnek,
a katolikus hittanosoknak és a
Hipp Hopp tánccsoportnak az
ünnepek meghitt hangulatáért és
a hétköznapok szebbé tételéért,
Dr. Székely Mártának a segítségéért és az üzemorvosi tevékenységéért, Dr. Rigó József

Zsoltnak a háziorvosi tevékenységéért, a névtelen adakozónak
a sok-sok ajándékért, Tetézi Lajosnak és az Izsáki Tv és Izsáki
Hírek szerkesztõségének, Antal
Jánosnénak a finom sütiért, Tüskés Erzsébetnek az itókákért,
Tóth Vilmosnak és Kovács
Ernõnének a pénzadományért,
D. Kovács Jenõné Terike néninek a szép kézimunkákért és virágokért, Izsák Város Önkormányzatának és az Izsák KHT
dolgozóinak a mindenkori segítségért, Kakulya Zoltánnak a termõföldért, Ungor Eriknek a szüreti mulatságra kapott borért, lakóink hozzátartozóinknak figyelmességükért, munkatársaink hozzátartozóinak, akik önzetlenül segítettek az Otthon
körüli munkákban, id. Dubecz
Sándornak és nejének a szép faragásokért, Kovács Miháynénak
a gyógyászati segédeszközökért,
valamint mindenkinek, aki jó
szívvel, segítõ szándékkal kísérte munkánkat, könnyítette meg
lakóink életét, életkörülményét.

3. oldal

Önkormányzati hírek
A Képviselõ-testület legutóbbi ülését 2006.
december 12-én tartotta, melyen az Izsák KHT
Felügyelõ Bizottságának tagját, Frankó Barnabást
felmentette és a Pénzügyi Bizottság kültagjának
megválasztotta.
A Képviselõ-testület bizottságainak kültagjai az esküt letették.
A Képviselõ-testület rendeletet alkotott a
2006. évi költségvetésrõl szóló rendelet módosításáról, melyet lapunkban közzé teszünk.
A Képviselõ-testület az önkormányzat 2006.
III. negyedévi költségvetésének végrehajtásáról
szóló beszámolót az elõterjesztésnek megfelelõen jóváhagyta.
A Képviselõ-testület megtárgyalta a 2007. évi
költségvetés koncepciójáról szóló elõterjesztést
és azt jóváhagyta.
A Képviselõ-testület az Izsákért Közalapítvány
2005. évi beszámolóját az elõterjesztésnek megfelelõen jóváhagyta. Elismerését és köszönetét
fejezte ki a Kuratórium Elnökének Radványi Nagy
Jenõnek az Alapítványnál végzett munkájáért.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a városi Önkormányzat közötti együttmûködési megállapodást a Képviselõ-testület az elõterjesztésnek megfelelõen jóváhagyta.
A Képviselõ-testület az Önkormányzat tulajdonában lévõ gázközmû vagyon alábbi szakaszait
a DÉGÁZ Zrt. számára 1.563.576.-Ft+ÁFA áron
értékesíti:
Pásztor utca 15-18-ig, 76 m, 2 leágazás; Alma
utca 16-tól Nádas utcáig, 127 m, 5 leágazás; Báthory utca 31/a-tól a Zöldfa utcáig, 89 m, 1 leágazás; Nádas utca, 276 m, 4 leágazás; Pacsirta
utca 26-tól a Gyulai Pál utcáig, 249 m, 6 leágazás, Zrínyi utca 8-20-ig, 105 m, 1 leágazás.

A Képviselõ-testület Izsák város Önkormányzatának 2007. évi ellenõrzési tervét az elõterjesztésnek megfelelõen elfogadta.
A testület Radványi Nagy Jenõ Izsák, Zlinszky
u. 4. szám alatti lakost az Izsák KHT. Felügyelõ
Bizottsági tagságából felmentette. A KHT. Felügyelõ Bizottsági tagjának megválasztotta Józsa
Lászlóné, Izsák, Radnóti u. 8. szám alatti lakost
és Lakatos Mária, Izsák, Bartók B. u. 13. szám
alatti lakosokat.
Radványi Nagy Jenõ az Izsákért közalapítvány
Kuratóriumi elnöke felmentését kérte, melyet a
Képviselõ-testület elfogadott és helyére megválasztotta Gera Árpádné, Izsák, Kodály Z. u. 15.
szám alatti lakost.
Az Izsákért Közalapítvány Kuratórium tagjának a Képviselõ-testület megválasztotta Tóth Otília, Izsák, Kecskeméti u. 5. szám alatti lakost.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére
a Képviselõ-testület 100.000.-Ft egyszeri támogatási összeget állapított meg 2006. évre.
Izsák város Önkormányzat Képviselõ-testülete ismételten pályázatot ír ki a III. sz. háziorvosi körzet vállalkozási formában, vagy közalkalmazotti jogviszonyban történõ ellátására.
Az Iskolaszék tagjainak mandátuma lejárt,
ezért a Képviselõ-testület az önkormányzat által
delegált tagjának megválasztotta K. Szabó József,
Izsák, Attila u. 13, Tetézi Lajos, Izsák, Mezõ u.
10, Nagy Máté, Izsák, Dózsa tér 15. szám alatti
lakosokat.
Az Önkormányzat az ülésen 17 órakor közmeghallgatást is tartott, és sajnálattal állapította meg a Képviselõ-testület, hogy azon senki nem
jelent meg.
Dr. Hauzmann János címzetes fõjegyzõ

Karácsonyváró programok

TETÉZI LAJOS

Gondolom...
...sokan érzik úgy, hogy egyre abszurdabb világban élünk! Olyanban, ahol senkiben és semmiben sem bízhatunk, ahol
többéve lejárt szavatosságú élelmiszerekkel, politikai ígéretekkel mérgeznek bennünket, s ahol a hazugság, a hamisság lassan erénnyé “nemesül”.
Gondolom, sokan felteszik a kérdést; vajon meddig mehet
ez így, hiszen az emberi együttélés alappillére mégiscsak a bizalom. E nélkül aligha remélhetnénk, hogy nem szúr le a másik, ha hátat fordítunk neki, esetleg nem mérgez meg az étel,
amivel megkínál, vagy éppen igazat mond, ha szól hozzánk.
Gondolom, mindenki látja, egyre ingatagabb ez a bizonyos
alappillér, mivel vannak, akik pillanatnyi anyagi, politikai (ez
is anyagi) hasznukért mindenre képesek! Semmi nem fékezi
õket, “teszik a dolgukat” rendületlenül. Van, aki több száz tonna
lejárt szavatosságú élelmiszert címkéztet át, vagy háztartási
szemetet importál, s szór szét az országban, és van, aki szép
jövõt hazudik hatalma megtartásáért. A három “embertípust”
egy dolog köti össze; a gátlástalanság.
Gondolom, sokan egyetértenek abban, hogy az efajta gondolkodásmód nem tartható sokáig. Ha a bizalom csírája is elvész egy társadalomból, ott magának a társdalomnak is vége!
Ezért sürgõsen váltani kell! A tavaszi választási kampányban
hallhattuk: “Nem igaz kampány, nem igaz országhoz vezet!”
Nagy igazság, már meg is érkeztünk! Forduljunk hát vissza!
Gondolom, sokan felteszik a kérdést; mi lehet a megoldás?
Mit lehet tenni a sok hazugság, hamisság, részvétlenség ellen? A válsz igen egyszerû, csak meglépni nehéz. Az emberi
önzést kellene legyõzni. Ha az önérdek helyett mások szeretete, megbecsülése vezérelné a többség (köztük a felelõs döntéshozók) tetteit, tényleg nagyot változna a világ. Nagy kívánság
ez? Bizonyára! De nem lehetetlen! A megoldást már 2000 éve
elhozta közénk a betlehemi Gyermek...

December 17-én tartották a katolikus tempA Városi Vegyeskar idén is megtartotta adventi hangversenyét. December 17-én este, a ka- lomban a mindenki karácsonyát, ahol felnõtt fiatolikus templomban, teltház elõtt énekeltek, s talok, hittanos gyerekek és szüleik köszöntötték
arattak méltán nagy sikert, így kívánva áldott, az egybegyûlteket.
békés karácsonyt minden izsákinak.

É R T E S Í T É S szemétszállításról
Értesítjük a lakosságot hogy, az ünnepre való tekintettel, a 2006.
december 25-i (hétfõ) szállítási nap helyett december 23-án (szombat), a 2006. december 26.-a (kedd) helyett 2006. december 27-én
(szerda), valamint a 2007. január 1.-i (hétfõ) helyett 2006. december 30-án (szombat) történik a szemétszállítás.
Izsák KHT.

December 15-én tartotta az
Aranyfürt Idõsek Otthona közössége azt a karácsonyváró ünnepséget, melyre a bentlakók hozzátartozóit is meghívták. Mûsort az
iskola kis drámatagozatosai adtak,
Penczné Oláh Ibolya vezetésével.

VÉRADÁS
Értesítjük a segítõszándékú lakosságot, hogy 2006.
december 28-án (csütörtök)
8 óra 30-tól 13 óráig véradás
lesz az Izsáki Mûvelõdési
Házban.

IZSÁKI Hírek

4. oldal

Magán szakközépiskola
indul városunkban!
Szülõi tájékoztató január 15-én

Emlékezetes pillanat az idei tanévbõl:
Euroszférások a Szeszélyes forgatásán
Budapesten Antal Imrével és Maksa Zoltánnal.
Városunkban 2007 szeptemberében indul az Euroszféra Alapítvány
által mûködtetett magán szakközépiskola, amely a régióban egyedülálló,
angol-magyar kéttannyelvû közgazdasági-, informatikai és idegenforgalmi
képzést nyújt, így az iskolák diákjai már a 10. évfolyamtól több szakmai
tantárgyat angolul is tanulnak. A magán középiskola célja tehát a jelen kor
igényeinek megfelelõ szakképzési program megvalósítása, amely elõsegíti
az iskolában végzett tanulóinknak az Európai Unió munkaerõpiacán való
sikeres megjelenését. Ennek minõségi garanciája az, hogy az alapítvány
elnöke Pálffy István, a hazánkban méltán legnépszerûbbnek tekintett televíziós személyiség.
A mai kor követelményeinek megfelelõen a diákok tökéletes angol
nyelvtudásra tesznek szert, mert már a 10. évfolyamtól a szakmacsoportos
alapozó oktatás keretében egyes szakmai tantárgyakat angolul is tanulnak.
Mindkét szakmacsoport tanulói a 10-11. évfolyamon angol nyelven tanulják az informatikát. A közgazdasági szakmacsoportos alapozó oktatásban
résztvevõ tanulók a 10. és 11. évfolyamon - az informatika mellett - angolul
tanulják az üzleti gazdaságtan tantárgyat. A közgazdasági szakmacsoportos
alapozó oktatásban résztvevõ tanulóink a 11. évfolyam végén két lehetõség
közül választhatnak a továbbhaladásukat illetõen: angol nyelvû üzleti képzésben vagy angol nyelvû informatikai képzésben vesznek részt a 12-13.
évfolyamon.
Azok a diákok, akik az angol nyelvû üzleti képzést választják a 12-13.
évfolyamon az Üzleti gazdaságtan tantárgyat tanulják angol nyelven és e
tantárgyból tesznek érettségi vizsgát. Továbbá a képzés végén, 13. évfolyamon, a tanulók az angol partnerintézmény (Grantham College), mint vizsgaközpont együttmûködésével számítógépes könyvelõi vizsgát is tehetnek.
A gyakorlatorientált képzés megvalósítása érdekében az intézmény
helyi tanterve 11. és 12. évfolyamon a diákok számára tartalmaz kétszer
három hét angliai szakmai gyakorlatot. Az idegen környezetben és idegen
kultúrában való helytállás erõsíti a tanulók magabiztosságát, növeli önállóságukat és alkalmazkodóképességüket.
Az érdeklõdõ városi és környékbeli diákokat és a szülõket az Euroszféra
2007. január 15-én, hétfõn 17 órára várja a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe, ahol az Alapítvány vezetõi válaszolnak a beiratkozással kapcsolatos
kérdésekre.

Jövõre már Izsákon is
lesz Euroszférás gólyabál
A Bács-Kiskun megyében magángimnáziumot és magán szakközépiskolákat üzemeltetõ Euroszféra Oktatási Alapítvány eddig is mozgalmas hónapokat nyújtott diákjainak, hiszen a napi tanulás mellett az angliai tanulmányúttól, a St. Martin koncerten át az Antal Imrével való találkozásig vezetett a nem mindennapi élménytúra.
November közepén ismét rendhagyó eseményre voltak hivatalosak a
kiskunfélegyházi, solti, szabadszállási és keceli euroszférás diákok: Kecelen
a Városi Könyvtárban tartották a Gólyabált. A fergeteges hangulatot fokozta,
hogy ezúttal is igazi sztárvendég szórakoztatta a diákokat, a Megasztárból jól
ismert Bálint Ádám személyében. Ádám feledhetetlen koncertet adott, s természetesen szakértõként is zsûrizte a karaoke verseny részvevõit, akik rendkívül jó hangulatot teremtettek - nem beszélve a nem kis ügyességet kívánó
töklámpa-faragás izgalmairól...
Miután kéttannyelvû intézményekrõl van szó, a diákok oldott formában ezúttal is tanúbizonyságot tehettek arról, mennyit haladtak elõre az
angol nyelvtanulásban - különben aligha szerepelhetett volna a programban
angol nyelvû activity-játék...
Nyilván ezek az élmények is hozzájárulnak ahhoz, hogy az euroszférások
gyakran látogatnak vissza általános iskolájukba, ahol szívesen mesélik a jó
sztorikat a nyolcadikos diákoknak, akik közül sokan jövõre maguk is
euroszférások szeretnének lenni. A Pálffy István televíziós személyiség nevével fémjelzett iskolák december folyamán bemutatkoznak Kecel, Szabadszállás, Solt, Izsák és Kiskunfélegyháza városok, illetve a környékbeli kisebb
települések általános iskoláiban. A további részletekrõl készséggel ad tájékoztatást Nagy István iskolatitkár a 20/410-8162-es telefonszámon.

2006. december 20.

Megszólítottak, válaszolok!
A legutóbbi képviselõ-testületi ülésen, az egészségügy
átalakításával kapcsolatban Rigó doktor az SZDSZ-re az
aljas, és szemét jelzõket használta.
Ezt nem lehet szó nélkül hagyni.
A magyarok nagyon sok egészségügyi hozzájárulást fizetnek, de a pénz a rosszul szervezett egészségügyben elfolyik és így ahol kellene, ott sokszor pénzhiány van. Minden
párt már 1990-ben is tudta és a programjában le is írta, hogy
az egészségügy radikális reformra szorul. Dr. Surján László,
az Antal kormány KDMP-s, egészségügyi miniszter vezetésével kidolgozták az egészségügy reformjának az ütemtervét. El is kezdték a reformot, de befejezni már nem tudták.
Az utána jövõ MSZP-s és Fidsz-es egészségügyi miniszterek
a reform egy kis szeletét folytatták, de a lényegi kérdésekhez nem mertek hozzányúlni, népszerûségük növelése érdekében csak a pénzt pumpálták az egészségügy feneketlen
zsákjába. Mindenki tudta, aki az egészségügyet át akarja
alakítani arra az orvostársadalom köpködni fog, mert az
átalakítás sérti az orvosok anyagi érdekeit. Sajnos nekem, az
orvosnak, ki kell mondanom, az orvosok nagy részének az
eddigi zavaros, tisztázatlan helyzet volt a jó. Mindenki tudja,
hogy ezeket a lényegi reformokat már nem lehet tovább
halogatni, mert az egész magyar egészségügy kórházastól,
rendelõintézetestõl, háziorvosostól egyszóval mindenestõl,
összeomlik. Az SZDSZ vállalta ezt a népszerûtlen feladatot,
amitõl mindegyik párt félt: tiszta helyzetet teremteni az
egészségügyben. A sok, ezen megoldásra váró problémából
párat felsorolok. Egy-kettõnek izsáki vonatkozása is van.
Az elsõ két parlamenti ciklusban elkezdték az alapellátás privatizációját. A rendelõk mûködtetését átadták a háziorvosoknak, fogorvosoknak. A Fidesz-re várt volna a rendelõk fenntartásának és az ingatlan tulajdonjogának rendezése. Mivel az orvosok ezt már nem akarták, a Fidesz leállt.
Vagyis az orvosok megkapták a bevételt jelentõ mûködtetést (vállalkozó orvosok), de a kiadást jelentõ rendelõfenntartás maradt az önkormányzat feladata. A Fidesz, majd az
MSZP különbözõ ösztönzõ, pályázati rendszereket dolgozott ki. Ez a folyamat 2005. december 31-ig tartott. Állami,
pályázati pénzen lehetett felszereléshez hozzájutni, rendelõingatlant vásárolni, Ezekre a pénzekre csak vállalkozó orvosok pályázhattak. De az orvosok nagy részének még ingyen
sem kellett sem a gép, sem az ingatlan. Izsákon tudtommal
egyedül én éltem a lehetõséggel. Így vásároltam egy új fogászati gépet. Izsákon csak Székely doktornõnél és nálam van
együtt a bevétel és a kiadás, a többi orvosnál csak a bevétel
van, a kiadást meghagyják az önkormányzatnak.

Itt jegyzem meg a kilencvenes években a BM önkormányzatok számára kiírt pályázatán Izsák elnyert két fogászati gépet. Egyiket Fillér doktornõ kapta a másikat én.
Azóta mindig a fejemhez verik, hogy ’98-ban kaptam egy
gépet. Pedig az önkormányzati feladatot átvállaló orvosok
esetén (én is ilyen vállalkozó orvos vagyok), még ma is
önkormányzati feladat a felszerelés biztosítása. De én 1998óta az önkormányzattól egy fillért sem kaptam, igaz nem is
kértem. Az “aljas” SZDSZ azt akarja, hogy az egészségügyben a kiadás is ott legyen, ahol a bevétel van. Persze ez sok
kollégának, köztük Rigó doktornak nem tetszik.
A kórházaknak nem tetszik, hogy Dr. Molnár Lajos
miniszter nem enged 3 mûlábat elszámolni egy páciensnek,
nem enged férfi TAJ számon szülést elszámolni. Az egészségügyben még sok ezer dolgot meg akar reformálni az
SZDSZ. Egyik ilyen reform Rigó doktort érzékenyen érint.
Az “aljas” SZDSZ azt akarja, hogy a szanatóriumokba, így
Füredre is, csak gyógyulni menjenek az emberek és ne fogyókúrázni. Aki csak fogyni akar, az fizessen be egy fogyókúra táborba. A sörhasat ott is lehet fogyasztani. Ha a sok
ezer rárakódott felesleges kiadást lefejtik az egészségügyrõl
akkor ismét jut majd pénzt az izsáki tüdõszûrésre is. Aki
Magyarországon rendet akar tenni az egészségügyben, az
sok ezer orvos anyagi érdekét sérti. Rigó doktor szemében
ez aljasság, szemétség. Tudják mi a legviccesebb? A színfalak mögött a Fidesz drukkol a legjobban az SZDSZ-nek. A
Fidesz-ben úgy gondolkodnak; csinálja meg az SZDSZ az
egészségügyi reformokat, rokkanjon bele, legyen az emberek szemében õ az aljas, szemét. 2010-ben jön a Fidesz-es
kormány, de a hálátlan, népszerûtlen feladatot már elvégezte más, õ “jóbácsiként” csak a pontot teszi fel az i-re. (Erre
egy példa, a kórházszámot sem az “aljas” SZDSZ kezdte. Dr
Súrján László, KDNP, már 1991-ben kimutatta, hogy Magyarországon 30-40 állami kórházra van szükség. Amióta a
Fidesz-ben van, ezt elfelejtették).
Tisztelt Polgármester úr!
Adok egy tanácsot. Az ön dolga, hogy megfogadja,
vagy sem. Ha a tervezett egészségügyi centrum ügyében
támogatásért megy az SZDSZ-es egészségügyi miniszterhez, Rigó doktort hagyja itthon. Az úgy is beteg izsáki egészségügyi ellátást végképp elintézné.
Ha bármi problémájuk, kérdésük van az SZDSZ-el kapcsolatban nyugodtan kérdezzenek, mindig válaszolni fogok,
mert ennek az “aljas” SZDSZ-nek egyik alapító tagja vagyok.
Dr. Horváth Csaba

TEREMLABDARÚGÁS Labdarúgó idényzárás
December elsõ hétvégéjén megkezdõdött az
izsáki Sportcsarnokban a hagyományos Csarnok Kupa
teremlabdarúgó bajnokság. Az idei évben csakúgy,
mint tavaly, ismét nyolc csapat vesz részt a küzdelmekben. A környezõ településekrõl és Izsákról neveztek az együttesek. A tavalyi évhez képest csak
annyi változás történt, hogy két csapat (Inter Waker
és Vino) egyesült, és új csapatként a ifi csapata indult. A hétfordulós alapszakasz után kettéválik a
mezõny, és az elsõ négy a felsõházban, a második
négy pedig az alsó házban vív egy újabb kört. Ezek
után alakul ki a végeredmény. A végén minden csapat kupát kap ki-ki helyezésének megfelelõen. Kupát kap még a legjobb kapus, mezõnyjátékos és a
legtöbb gólt szerzõ játékos is. Az idei bajnokság igen
kiegyensúlyozott, ugyanis fõleg a 3. és 4. fordulóban
nagyon izgalmas összecsapásoknak lehettünk szemtanúi. Elvétve lehet csak nagyarányú gyõzelmeket
látni. Az erõviszonyokat látva a többi fordulóban is
ilyen mérkõzések várhatók.
Az elsõ négy forduló eredményei:
1. forduló: Ladánybene ifi – Heibl Team 1 – 5 (1
– 2), Soproni Ászok (Akasztó) – Szabadszállás 6 – 1
(1 – 1), Szövi (Orgovány) – Inter Vino 5 – 2 (2 – 1),
Bohócok – Tüzes Kandúr 6 – 1 (1 – 0)
2. forduló: Bohócok – Szabadszállás 2 – 1 (0 – 1),
Tüzes Kandúr – Inter Vino 0 – 3 (0 – 1), Szövi – Heibl
Team 1 – 4 (1 – 0), Soproni Ászok – Ladánybene ifi 3
– 0 (1 – 0)
3. forduló: Ladánybene ifi – Bohócok 1 – 2 (1 –
0), Szövi – Soproni Ászok 4 – 4 (2 – 1), Szabadszállás
– Inter Vino 1 – 1 (0 – 0), Tüzes Kandúr – Heibl Team
4 – 6 (3 – 3)
4. forduló: Heibl Team – Szabadszállás 8 – 3 (3 –
2), Soproni Ászok – Tüzes Kandúr 2 – 2 (0 – 1),
Bohócok – Szövi 1 – 2 (0 – 2). Inter Vino – Ladánybene
ifi 3 – 1 (1 – 1)
A további játéknapok: december 19, 23, január
07, 16, 20, 21. Minden napon 16 órakor kezdõdnek
a mérkõzések - kivéve a keddi játéknapokon, amikor 18 órakor -, és egy teljes fordulót bonyolítunk le.
Minden kedves érdeklõdõt szeretettel várnak a szervezõk.
-izsák-

Befejezõdött a 2006-2007-es bajnokság õszi
idénye.
Az utolsó 15. fordulóban egy rangadónak induló mérkõzés várt ránk, ugyanis az ötödik helyezett -és két ponttal kevesebbet gyûjtött- tompai
csapathoz látogattunk. Egy vereséggel akár helyet is cserélhettünk volna. Az elsõ negyedórában igencsak a nézõkre ijesztett a csapat, ugyanis két góllal elhúzott a hazai csapat, és ha a kapusunk nem véd olyan jól, akár több is lehetett
volna. A félidõ közepén egy megpattanó lövéssel
sikerült a szépítés, sõt nem sokkal ezután az
egyenlítés is. A második félidõben egy jól játszó
izsáki csapatot láttak a nézõk, a hazaiak szinte
csak asszisztáltak nekik. A végén már csak a gólkülönbség volt kérdéses, de sajnos vagy fél tucat
100 %-os helyzetet szórakoztunk el, de a gyõzelmet nem fenyegette semmi. Ezzel a gyõzelemmel
elértük, hogy megõriztük a második helyet, és
csak egy ponttal maradunk el az elsõ helyezett
Solt csapatától. Remélem ezt a helyezést jövõre
is meg tudják tartani, vagy akár még javítani is
tudnak rajta.
Az ifjúsági csapatnak sajnos nem úgy sikerült az utolsó forduló, ahogy szerették volna, mert
vereséget szenvedtek. Ehhez sajnos néhány játékos felelõtlensége is hozzájárult, akik nem tudni
miért, de nem mentek el Tompára. Reméljük a
tavaszi idény egy kicsit jobban sikerül nekik, és
elõrébb tudnak lépni a 10. helyrõl.
15. forduló:
Tompa KSE – Sárfehér SE 3 – 5 (2 – 2) Góllövõink: Juhász (2), Parti, Gréczi, Snyehola B. (öngól)
Gréczi Gábor: Egy tragikus negyedóra után a
csapat játéka a szép idõket idézte, és a már elúszni látszó mérkõzést akár nagyobb arányban is
megnyerhettük volna.
Ifjúsági eredmény: 5 - 2 Góllövõink:
Bajusznács (2)
Izsák László
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2006. december 20.

Beszámoló
Az Izsákért Közalapítvány 2005. évi munkájáról
Az Alapítvány Alapító Okirata elõírja, hogy a Kuratórium évente számoljon be tevékenységérõl
az alapítónak. E feladatának a Kuratórium az alábbiakban tesz eleget:
A Közalapítvány 1997-ben történt alapítása óta problémamentesen végzi munkáját. Elmarasztalás a hatóságok, az alapító, az adományozottak és adományozók részérõl nem történt.
A formai és személyi változásokat a bíróság tudomásul vette és bejegyezte.
Az adóhivatali és ügyészségi vizsgálatok sem találtak szabálytalanságot.
A pénzforgalom terén sem történt kifogásolás.
Az alapító által kitûzött célt - törvényes lehetõséggel növelni a város fejlesztését szolgáló pénz
összegét, és azt jól használni fel - úgy érezzük sikerült megvalósítani. A lakossági támogatások,
banki kamatok, a személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlása mind hozzájárult ahhoz, hogy az
önkormányzattól kapott támogatás összegét növelje. Mindezek pedig a közhasznú célok megvalósítását segítik.
A Kuratórium döntéseinél szigorúan betartja, hogy az adományokat mindig az kapja meg, akit
az adományozó megjelöl. Az APEH elõírásainak megfelelõen az 1 % felhasználását az Izsáki Hírekben közzé tesszük.
Az adókedvezmény igénybevételéhez szükséges igazolásokat a Közalapítvány határidõre kiadja.
Többletmunkát jelent, hogy nem minden befizetésen jelölik meg pontosan a befizetõ nevét,
címét, nem tüntetik fel az adószámot. Ezt utólag kell kinyomozni - az igazolás pontossága végett.
Köszönet illeti azokat, akik különbözõ célokra adományoznak, és akik személyi jövedelemadójuk 1 %-át a Közalapítványnak ajánlják fel.
A Kuratórium tagjai változatlanul munkadíj és költségtérítés nélkül végzik munkájukat. Ezzel
járulnak hozzá a Közalapítvány támogatásához.
A Felügyelõ Bizottság a Kuratórium ülésein részt vesz. Ellenõrzi az éves beszámolót és mérleget, valamint véleményezi azt. Ha valamiben nézetkülönbség van, az egyeztetésre kerül.
A Közalapítvány mûködésében, a törvényesség és számviteli szabályok betartásában nagy segítséget nyújt a város címzetes fõjegyzõje és az Alapítvány könyvelõje, Prikkelné Rácz Csilla.
A Közalapítvány 2005. évi pénzforgalma a következõ:
hónap
bevétel
kiadás
január
55.000.-Ft
103.684.-Ft
február
10.000.-Ft
55.165.-Ft
március
249.000.-Ft
117.410.-Ft
április
10.000.-Ft
244.365.-Ft
május
240.000.-Ft
194.620.-Ft
június
110.000.-Ft
105.315.-Ft
július
88.000.-Ft
152.148.-Ft
augusztus
219.000.-Ft
269.588.-Ft
szeptember
1.246.000.-Ft
1.022.834.-Ft
október
347.547.-Ft
384.774.-Ft
november
400.000.-Ft
100.290.-Ft
december
16.239.-Ft
220.660.-Ft
Összesen:
2.990.786.-Ft
2.973.853.-Ft
Nyitó összeg január 1.-én
448.224.-Ft
Bevétel az év folyamán
2.990.786.-Ft
Rendelkezésre állt
3.439.010.-Ft
Kiadás
2.973.853.-Ft
Év végi záró
465.157.-Ft
2005. évi bevételek és kiadások megnevezése:
megnevezés
bevétel
Ált. isk. torna
65.000.-Ft
Mazsorett
105.000.-Ft
Mazsorett utazás
219.000.-Ft
Alkotótábor, Kostka telep
128.000.-Ft
Gyermekjólét
4.000.-Ft
Énekkar
80.000.-Ft
Közbiztonság
275.000.-Ft
Sárfehér Napok
1.446.000.-Ft
APEH 1 %.
247.547.-Ft
Gazdakör
5.000.-Ft
Polgármesteri Hivatal
400.000.-Ft
Mamarett
10.000.-Ft
Kamat
6.239.-Ft
Római Katolikus Egyház
Banki költségvetés
Pályázati díj
Könyvelési díj
Izsák és Környéke Erdélyi M.
Cross motor
Csomor Zoltán, sport
Ált. isk. Néptánc
Gyermekjólét, Kovács Sándor
Ö s s z e s e n:
2.990.786.-Ft

5. oldal

Izsák Város Önkormányzat Képviselõtestülete 11/2006. (XII. 13. ) rendelete
az Önkormányzat 2006. évi költségvetésérõl szóló
2/2006. (02. 15.) rendelet
módosításáról.
Izsák Város Önkormányzat Képviselõ-testülete az Államháztartásról
szóló - többször módosított - 1992.
évi XXXVIII. tv. 65. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszerérõl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján az önkormányzat
2006. évi költségvetésérõl szóló 2/
2006. (02. 15.) sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja.
A rendelet hatálya
1.§ A rendelet 3. §-a helyébe a
következõ rendelkezés lép:
A képviselõ-testület az önkormányzat 2006. évi költségvetésének
a.) kiadási fõösszegét
1.230.667
ezer forintban,
b.)
bevételi
fõösszegét
1.230.667 ezer forintban állapítja
meg.
I. Költségvetési bevételek
2. § A rendelet 5. § (1-2) bekezdésében feltüntetett melléklet helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete kerül.
II. Költségvetési kiadások
3. § (1) A rendelet 6. § (1) helyébe a következõ rendelkezés lép:
- Mûködési kiadások módosított
elõirányzata összesen: 771.172 e.Ft
Ebbõl:
- személyi jellegû kiadások
338.934 e.Ft
- munkaadókat terhelõ járulékok

109.521 e.Ft
- dologi jellegû kiadások 151.097
e.Ft
- speciális célú támogatások (segélyek) 93.459 e.Ft
- mûködési célú pénzeszköz átadás 77.097 e.Ft
- támogatás értékû mük. kiadás
1.064 e.Ft
(2) A rendelet 4. sz. mellékletének helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép.
(3) A rendelet 5. sz. mellékletének helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép.
4.§ A rendelet 10.§-ban meghatározott önkormányzati hivatal módosított költségvetését a jelen rendelet
9. sz. melléklete tartalmazza.
III. Költségvetési kiadások és
bevételek
5.§ A rendelet 13. §-ban meghatározott 12. sz. melléklet helyébe
jelen rendelet 12 sz. melléklete lép.
6.§ A költségvetési rendelet 14.§ban meghatározott melléklet helyett
jelen rendelet 13. sz. melléklete érvényes.
Záró rendelkezések
7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés
napján lép hatályba, rendelkezéseit
azonban 2006. január 1. napjától kell
alkalmazni.
Izsák, 2006. december 12.
Mondok József polgármester
Dr. Hauzmann János
címzetes fõjegyzõ

kiadás
65.000.-Ft
185.000.-Ft
219.000.-Ft
148.000.-Ft
16.000.-Ft
110.000.-Ft
329.536.-Ft
1.446.000.-Ft
5.000.-Ft
100.000.-Ft
5.317.-Ft
5.000.-Ft
60.000.-Ft
50.000.-Ft
10.000.-Ft
70.000.-Ft
100.000.-Ft
50.000.-Ft
2.973.853.-Ft

Az Alapítvány Kuratóriuma megköszöni mindenkinek, aki mûködéséhez, eredményeihez bármilyen formában hozzájárult.
Az Alapítvány nyitott, ahhoz bárki csatlakozhat, aki célkitûzéseivel egyetért, és feltételhez kötötten vagy feltétel nélkül támogatja.
A Kuratórium ülései nyilvánosak, azon bárki részt vehet. Szívesen vesszük mindenki jóindulatú véleményét, javaslatát, mellyel munkánkat segítik.
Mindig kellõ mérlegelés után igyekszünk döntéseinket meghozni.
Reméljük ez legtöbb esetben találkozik az adományozók véleményével.
Továbbra is ezen szempontok szerint, közmegelégedésre akarjuk munkánkat végezni.
Radványi Nagy Jenõ
a kuratórium elnöke

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy megalakult a Cigány Kisebbségi Önkormányzat.
Székhelye: 6070. Izsák, Kossuth L. u. 48. (volt rendõrség)
Elnök: Radics Péter
Elnökhelyettes: Patai Ottó Béla
Számlaszám: 11732002-15340151-04260000
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V A L L Á S
Menjünk mi is...
Azon az angyalos éjszakán a pásztorok így biztatták egymást: “Menjünk át Betlehembe, s lássuk azt a dolgot, ami történt, s amelyet az Úr hírül
adott nekünk!”
Ugyan mit tesz hozzá egy szilaj pásztor mindennapi életéhez egy éjszakai túra, egy szegényes istálló rongyos jászolyában fekvõ, nyöszörgõ csecsemõ látása? Érdemes-e elindulni, elmenni? Jobb pásztorok, megbízhatóbb
pusztai emberek lesznek ezután? Nem haszontalan ténfergés ez az egész
oda-vissza járás-kelés? Csakhogy a pásztorok örömmel a szívükben tértek
vissza. Dicsérték és magasztalták Istent mindazért, amit úgy láttak és hallottak, amint az angyal elõre hírül adta nekik. Úgy látszik: pásztor és Betlehem
a kis Jézussal - szürke pásztor helyett boldog, megifjodott lelkû pásztor.
Nekik ezután szebben ragyog a nap, zöldebb a fû, kedvesebb a jószág,
egymáshoz is testvériesebb érzés köti õket. Lelki élet, belsõ gazdagság - ezt
jelentette számukra a betlehemi átrándulás és találkozás.
“Betlehembe ne menjünk, feltaláljuk: jelen e szent oltáron, s magasztaljuk...” énekeljük Krisztus születésének ünnepén. Mit is várunk templomtól, a szentmise liturgiájától? Mit várunk szentgyónásunktól, szentáldozásunktól? Mennyivel leszünk több emberré, ha megyünk mi is? Valaki
így fogalmazta meg: az ember + Jézus = abszolút többség. Gondolom, nem
kevesen éltük már meg a pásztorok örömét, boldogságát, lelki többletét,
amikor az Úr házából hazatértünk. Nem idõt fecséreltünk, hanem az Istennel töltött idõben oly módon gazdagodtunk, ahogy semmiféle más foglalkozás nem tud gazdagítani. Ismeri ezt az érzést minden hû szív.
A mi Betlehemünk - a mi templomunk. Ha angyalt nem is várunk,
éjféli fényességgel, de biztatni tudjuk egymást: “Menjünk mi is...” “Jertek,
menjünk fel az Úr Hegyére, Urunknak, Istenünknek hajlékába!”- invitálja
társait a zsoltáros is. Mert nehéz egyedül mozdulni: biztatnunk kell egymást, s akinek forróbb a szíve Isten iránt, jobban tud buzdítani. Együtt
nemcsak könnyebb, hanem Isten Lelkének tüze is jobban hat, úgy, mint a
tûzre tett számos fahasáb tüze lángolóbb, mint egynek kínos füstölgése.
Épül, szépül, készülõdik a mi templomunk. Kerek évfordulóra, 200
éves jubileumra vár. Mi, az Isten mezején tanyázó pásztorok, kicsinyek és
nagyok, - híva vagyunk nap mint nap, hogy menjünk, keressük az Urat és
erejét, keressük szüntelenül színét. Mert a betlehem pásztorok nélkül, Jézus apostolok nélkül, templom hívõk nélkül botrány a mindenkit szeretõ
és odaváró mennyei Atyánk szemében. De nem is az üres templom, hanem
az így szegényen maradt szívek indítják irgalomra Istent, hogy újra meg újra
hívjon minket, különösen most, amikor ünnepi évvel készülünk templomunk jubileumára. Tapasztaljuk meg azt az erõt, amit õseink szereztek
Istenhez-Egyházhoz-templomhoz való hûségükkel az elmúlt századokban,
s mely reményt és kitartást adott nekik a miénknél sokkal keményebb
próbákat kiállni, s helytállni.
Íme, újra jön az angyalos éjszaka, amikor külön nekünk szólnak Isten
hírnökei: “Nagy örömet hirdetünk nektek és az egész népnek: Megváltó
született, Õ a Messiás és az Úr! Menjetek, ez lesz a jel: Kisdedet találtok,
pólyába takarva, jászolba fektetve!”
Híva vagyunk, vár minket Jézus. Szegényen megyünk oda, lelki örömmel megrakodva térünk vissza. Menjünk hát mi is!
Podmaniczki Imre plébános

Hirdetések
- A héten még péntekig lesznek hajnali szentmisék, reggel 6 órakor. Elõtte gyóntatás van.
- Szombaton este fél 6-tól vendég atya is gyóntat. Vasárnap du. 4kor pásztorjáték lesz a templomban. Esti szentmise nem lesz.
- Urunk születésének emlékére éjfélkor szentmisét mondunk,
elõtte zenés áhítat lesz.
- Karácsony elsõ és második napján vasárnapi szentmise rendet
tartunk.
- 31-én Szent Család ünnepe van. A 9 órai szentmisére várjuk a
házaspárokat, különösen a kerek évfordulós és jubiláns párokat.
A szentmisét értük ajánljuk
- fel és áldást kérünk rájuk.
- Szilveszter éjszakáján fél 12-tõl elmélkedés, majd éjfélkor szentségi áldás lesz, utána a közösségi házba egy pohár pezsgõre várjuk a résztvevõket, újévet köszönteni.
- Újév napján, Szûz Máriának, Isten Anyjának ünnepén vasárnapi
szentmise rend lesz.
- Január 7-én a 9 órai szentmisében áldjuk meg a vizet.
- Minden kedves testvérünknek örömteli, áldott Karácsonyt és
reményteli, szép Új esztendõt kívánunk!

K Ö S Z Ö N E T N Y I LV Á N Í T Á S
Köszönetet mondok mindazoknak,
akik szeretett férjem
PARAIS LÁSZLÓ
temetésén részt vettek mély
fájdalmamban velem voltak.
Parais Lászlóné, Budapest

A Teremtõ létezése
Egy multimilliomos vállalkozó sajtótájékoztatót tartott,
ahol az interjú végén a kíváncsi újságírók feltettek egy kérdést: Miért hiszi, hogy van Isten?
- Nézzék, nekem számtalan
üzemem van. Az egyikben autókat, a másikban húsdarálót,
és sok egyebet gyártunk. Egy
autó 140-150 ezer alkatrészbõl
áll, de elõbb 24 mérnököm tervezget, majd anyagpróbákat
végzünk, és csak azután jöhet
a gyártás. No de vegyük csak a
húsdarálót. Mindössze 9 alkatrészbõl áll, és 17 mozdulattal
lehet összeszerelni a futószalagon, mégis egy-egy munkásnak
több napon át kell gyakorolnia
ennek módját. Ha nekem ezek
után azt állítja valaki, hogy a
több milliárdszor bonyolultabb
világegyetem megalkotásához
nem kellett a Teremtõ, az nem
normális.
Rendben van, de mivel tudná Ön kézzelfoghatóan bizonyítani a Teremtõ létezését?
A gyáros észrevette a gúnyos felhangot, és diktálni kezdett a titkárnõjének: - “Pályázat. Építészmérnököt keresek,
aki megtervez, majd kivitelez
egy toronyépületet az általam
felvázolt méretekben és minõségben. Alapméret: kör alakú,
átmérõje 4 méter. Magassága
ennek legalább 200-szorosa,
azaz 800 méter. (Természetesen bírnia kell a toronynak az
elemi erõk okozta bármilyen
erõs kilengést!) A fal vastagsága alaptól a felsõ szintig
max. 25cm lehet. Ebbe bele
kell szerelni a víz, gáz, csatorna, felvonó és minden egyéb
kiszolgáló rendszer csöveit,
vezetékeit. A torony belsejé-

ben nem lehet semmi. Kívülbelül teljesen simára, egyenletes felületûre kell készíteni,
merevítés, kitámasztás nem
lehet rajta. Ennek ellenére a
torony tetejére legyen ráépítve egy önállóan mûködõ
komplett vegyi üzem, amely
tápszereket állít elõ, emberi
fogyasztásra. Siker esetén a
honorárium összegét a mérnök szabhatja meg, bármilyen
magas összegben.”
Elvette a papírt a titkárnõjétõl, és aláírva átnyújtotta
az újságírónak.
- Tessék, itt a válaszom.
Benne a bizonyíték.
- Nem értjük, hogy mi
akar ez lenni.
- Majd késõbb megértik.
Egyelõre közöljék a lapjukban
feltûnõ helyen. Ha akad rá jelentkezõ, újra találkozunk, és
folytatjuk a sajtóértekezletet.
A nagy érdeklõdést kiváltó eseményre jó néhány neves
építészmérnök, és még a korábbinál több újságíró jött el.
- Talán el is kezdhetjük,
szól ironikusan a házigazda.
Kérem az elsõ jelentkezõt, tegye meg ajánlatát, ismertesse
elképzeléseit. Csak konkrét
megoldást, kivitelezhetõ terveket fogadok el.
Néhány percnyi vita után a
szakma legismertebb építésze
dühösen megjegyezte:
- Rendben van, én már kiestem a versenybõl, de szeretném látni azt az embert, aki ezt
megtervezi! Ezt egyszerûen lehetetlen megépíteni !
A gyáros megkérdezte:
- Nos, van még jelentkezõ?
Ha nincs, akkor kérem, figyeljenek jól, bemutatom az eredetit. A titkárnõ átnyújtott neki

egy hosszú, csõ alakú papírtekercset. Kibontotta az egyik
végénél, és óvatosan kihúzott
belõle egy ép búzaszálat, szép,
tömör aranykalásszal. Azután
így szólt a jelenlévõkhöz:
- Igazuk van uraim, ez a feladat az ember számára valóban
lehetetlen! De a Teremtõnk
mindenható, csodálatos alkotásokat hozott létre, mint ez is,
nézzék csak! Mérjék le, itt vannak hozzá a mûszerek. Figyeljenek kérem, kör alakú a szára,
átmérõje pontosan 4 mm, magassága ennek éppen 200-szorosa, azaz 800 mm. A falvastagsága mindenütt 0,25 mm. Kívül sima, belül üres, az összes
táp- és kiszolgáló csatorna ebben a vékony falban fut, no és
ez a csodálatos miniatûr vegyi
üzem, a kalász itt a tetején önállóan mûködik. És tudják hogyan? Napenergiával! Ráadásul
a Napot is Isten teremtette.
Értik az összefüggéseket? Ez a
vegyi labor 8-9 féle tápanyagot,
vitamint állít elõ vízbõl és a talajból felszívott ásványi anyagokból, napenergiával. Ezalatt
szelek és viharok tépik, kényükre hajlítgatják, akár a földig. De a búzaszálak ezt is kibírják. Nos, uraim az itt látható remekmû és a mi kontárkodásaink közötti különbség egyértelmûen bizonyítja a Teremtõ létezését, és határtalan, számunkra szinte felfoghatatlan
képességeit. Köszönöm hogy
eljöttek ide megszemlélni Isten
teremtõ erejének egyik kézzelfogható bizonyítékát. Ha körülnéznek, ha tükörbe néznek,
mindenütt az Õ alkotásait látják. Ha pedig teremt, mûveket
alkot, akkor LÉTEZIK!
(forrás: Téka)

Gyülekezeti hírek
- december 22-23-án, 18 óra: bûnbánati, elõkészítõ istentiszteleteket tartunk (gyülekezeti ház)
- december 24-én (vasárnap), 15 óra: gyerekek Karácsonya a templomban; a Református Egyetem ünnepi legátusa: Fekete Zoltán IV. éves teológus
- december 25-26-án, 10 és 16 óra: ünnepi istentiszteletek, úrvacsora
- december 25-én, 13 óra: ünnepi istentisztelet Kisizsákon
- december 31-én (vasárnap), 16 óra: Óévi istentisztelet
- január 1-én (hétfõ), 10 óra: Újévi istentisztelet
Mindenkit szeretettel várunk!
- Szeretettel kérjük egyháztagjainkat, hogy a minimális gondoskodást gyülekezetükrõl ne mulasszák el! Egyházfenntartó járulékaikat, sírhely-megváltásaikat ne mulasszák el rendezni! Köszönjük!
- Minden Testvérünknek, a jóakaratú embereknek kívánunk meghitt, békés Karácsonyi ünneplést; Isten áldásában bõvelkedõ Új Esztendõt! Isten, áldd meg a magyart!

IKEM hírek
- 2007. január 1-én, 16 órakor koszorúzunk a Bocskay emlékkopjafánál (Takarékszövetkezet
elõtt), Bocskay István erdélyi fejedelem születésének 450. évfordulóján. A résztvevõket szeretettel várjuk a megemlékezés után egy pohár forralt bor melletti beszélgetésre a Vino étterembe.
- Január 13-án (szombat), 15 órakor, a református gyülekezeti házban: az IKEM éves közgyûlésére kerül sor.
Szeretettel és tisztelettel várjuk új egyesületi tagok jelentkezését is !

IZSÁKI Hírek

2006. december 20.
A fellegvár falairól kénbe mártott rõzsét, szõlõvenyigét s más, jól
égõ dolgokat gyújtanak meg, s hajigálják a falak tövében az újabb erõfeszítésre készülõ törökre.
Az olthatatlan lángok belevegyülnek az este óta égõ házromok
tüzébe, az eddig csak fojtó füstbe
tüdõt roncsoló mérges gáz keveredik. Már érzik az égõ emberi hús
szaga is. A hatás leírhatatlan. A törököt mindenfelõl tûztenger veszi
körül, megrémülve hagyják abba a
harcot, és iszonyú lármával próbálnak menekülni a városból. A fellegvár kapuján elõzúduló erõsítés és a
korábban a városban rekedt csapatok közé szorult törökök elõbb hátrálnak, majd megfutamodnak. Iszonyatos mészárlás kezdõdik. Hunyadi levelébõl tudjuk, “mire eljött a
reggeli ideje: nincs élõ török Nándorfehérvár falai között, hacsak fogolyként nem”.
A szultán végül az ágyúk sorai
mögött tud véget vetni a gyászos
zûrzavarnak: a török csak a lövegek
oltalmában érzik magukat újra biztonságban. Pedig nem üldözte õket
senki.
Sõt, Hunyadi egyenesen megtiltotta a várból való kitörést. Erre
jó oka volt. Még nem felejtette el
mi történt az 1448-ben vívott csata
harmadik napján.
A város tele volt török hullákkal. Csakhogy a védõk is súlyos veszteségeket szenvedtek, végül is 12 óra
hosszat szakadatlanul harcoltak a
legalább kétszeres túlerõ ellen. Fáradtak is voltak az emberek, különösen a kezdettõl harcba vetett zsoldos katonák. A szultánt az éjjel legyõzték - de ez megint csak egy ütközet volt az immár közel háromhetes csatában. Mehmednek pedig
még rengeteg ereje és tartaléka van,
s azt sem tudhatta Hunyadi,
Mehmed mit tartogat még számára.
Az éjszakai küzdelmet követõ
napon, megint nyugalommal telt el
a délelõtt. A török visszahúzódott
táborába, s még a lövetést sem kezdte újra. A szultán valószínûleg megpróbálta fölmérni a helyzetet. Seregének létszáma az elmúlt három hét
alatt folyamatosan csökkent. A vízi
vereség, a tüzérségi párbaj önmagában ugyan nem okozott sok veszteséget, az éjszakai harc mérlege azonban már annál fájdalmasabb volt. A
tapasztalt Hunyadi legalább 8 000
fõre tette a török halottak és sebesültek számát. Ennek ellenére még
mindig félelmetes haderõ ez - de
hangulata, harckészsége már bizonyosan igen rossz. A hadjárat folyamán tulajdonképpen semmi sem
sikerült: Szendrõ ostromát félbehagyták, a flotta jelentõs részét elvesztették, a döntõnek szánt támadás kudarcot vallott. Afelõl sem lehetett semmi kétség, hogy épp a
legderekabb katonák vesztek oda a
gyilkos küzdelemben.
Tapasztaltabb hadvezért e sok
baljós jel alighanem visszavonulásra késztetett volna. Mehmed azonban fiatal volt, makacs, és konokul
hitt saját szerencsecsillagában. Bizonyos, hogy visszavonulásra egyáltalán nem is gondolt. A tábor pihent, az elsõ vonalakat õrjáratok
biztosították. A szultán erõt gyûjtött, hogy megismételhesse a rohamot.
A keresztényeknek szintén égetõ szükségük volt pihenésre. Õk
még inkább kimerülhettek, hiszen
nem tudták úgy váltani egymást,
mint a török alakulatok. Veszteségeik is magasak voltak - különösen
a keresztesek között - a gyors és
felületes kiképzésük miatt is, meg
azért is, mert a harc egy része a város utcáin s nem a falak védelmében folyt. Az is bizonyos, hogy ezen

7. oldal

ÖTSZÁZÖTVEN ÉVE TÖRTÉNT

A nándorfehérvári diadal
(Folytatás az elõzõ számból)
az oldalon is a legjobbak hullottak
el.
Magától értetõdik tehát Hunyadi szigorú parancsa: “a katonák közül senki sem mehet ki a várból”. A
magában Nándorfehérvárban lévõ
csapatok felõl mindenki nyugodt lehetett, az embereknek egyszerûen
nem lett volna erejük az öldöklés
újrakezdésére. A Száván túl táborozó keresztesek azonban pihentek
voltak. A fõkapitány tehát megtoldotta elõzõ tilalmát: a hajósoknak
fõvesztés terhe alatt megtiltotta,
nehogy bárkit is a Dunán vagy a Száván átvigyenek. Hunyadi most egy
nyílt csata kockázatát semmiképpen
nem akarta felvállalni.
A szigorú parancsra mindenképpen szükség volt, mert a keresztes táborban egekig csapott a lelkesedés. Az emberek nem tudták türtõztetni magukat. Csapatostul vonultak a vízpartra, fölemelt zászlókkal szidalmakat kiáltoztak át a töröknek. Kapisztrán elérte, hogy egyelõre ennél több nem történt. Az idõ
lassan múlt, az ebéd utáni órákban
a feszültség érezhetõen emelkedni
kezdett. Hunyadi Kórógyi társaságában csónakba szállt, hogy lecsillapítsa a kedélyeket.
A várban a sebesült Szilágyi Mihály viszont, túlzottan megbízott fáradt embereiben, vagy az õrség volt
túl felületes. Néhány, az éjszaka erõsítésként behozott keresztesek közül kiszökött a falakon. Ezek a harcosok a többiekhez képest pihentek
voltak, a gyõzelem, pedig túlfeszítette lelkesedésüket. A Száva felõli
oldalon, a legbiztonságosabb ponton a keresztes tábor szeme láttára
merészkedtek a török vonalak közelébe. Néhány íjász fölkapaszkodott egy dombocskára, és nyilazni
kezdte az elõõrsként cirkáló
akindzsikat. A kifejlõdõben lévõ
csetepaté aggasztotta a törököt,
ezért a török parancsnok kétszáz
szpáhit küldött a kellemetlenkedõ
keresztények eltávolítására. Ezt látva a városban lévõ keresztesek még
többen szöktek ki a várból és elpáholták a szpáhikat.
A harci zajra nem lehetett nem
felfigyelni. A várban Szilágyiért szalajtottak, a Száva túlsó partjáról
Kapisztrán a legrosszabbtól tartva
maga is csónakba ugrott három kísérõjével, hogy a nagyobb bajt elkerülje. A csónak a vár alatt, az elõbbi
csetepaté közelében a keresztesek
között ért partot. A várban maradt
keresztesek ezt látva százszámra
szöktek ki a falakon, s õket visszahívni már nem lehetett. A török ellen fordultak és az anatóliai állások
elõtt felállított ágyútelepekre vetették magukat.
Szilágyi látva a bajt, riadót fúvatott, s rohant elõkeríteni Hunyadit. Délután volt, négy óra elmúlt.
Odaát, a Száva-parti keresztes táborban is szóltak már a kürtök, peregtek a dobok.
A csapategységek parancsnokai
önállósították magukat, önhatalmúlag adtak parancsot az átkelésre:
nem tudták tétlenül nézni, amint
szentként tisztelt vezetõjük csatába indul.
A rendelkezésre álló 200 hajó
és bárka két-három fordulóval az
egész keresztes tábort átjuttatta a
folyó “török” oldalára.
Az anatóliai hadtest eleinte nem
vett tudomást a közeledõ kis csapatról. A pasák egyszerûen nem hitték el, hogy néhány száz gyöngén
fölszerelt gyalogos veszélyes lehet
rájuk. Kapisztrán ugyanakkor

meglepõen jó helyzetfelismeréssel
eltérítette embereit az egyenesen a
török táborba vezetõ útról, ahol sokszoros túlerõbe rohantak volna.
A lövegállások sorra estek el.
Az anatóliai oldalon az ágyúk nagy
része a keresztesek kezére jutott. A
török õrség megfutott. Az éjszakai
vereség erõs lélektani hatása most
jutott érvényre.
Van egy másik, hasonló lélektani hatóerõ, amit megint nem szabad figyelmen kívül hagyni. A szultán tüzérségét jórészt keresztény
szakemberek irányították pénzért,
zsoldosként.
Nem állt érdekükben feláldozni életüket az ágyúk védelméért.
Megfutottak, s magukkal rántották
a török õrséget is.
A szultán számára a helyzet
kezdett veszedelmessé válni. A keresztesek rohama így csak a balszárny ágyúit érte, de a veszteség
nemcsak az ostrom folytatását tette kérdésessé, hanem közvetlen fenyegetést jelentett a török tábor ellen is. Mehmed a támadás kezdetekor maga is riadóztatott. Csakhogy
az elõõrsök szégyenletes futása miatt az ágyúk hamarabb vesztek el,
mint hogy a kedvük szegett török
csapatok hadrendbe állhattak volna.
Sõt mire a szultán rendezni tudta
katonáit, az elsõ keresztesek már elérték az anatóliai tábor szélét, s hozzákezdtek a sátorváros dúlásához,
fölégetéséhez. Ekkor már a keresztesek legalább tízezren, vagy annál
is többen voltak.
A szultán ellenlökése tehát már
jelentõs létszámú csapatot ért.
Kapisztrán felkészült a harcra, egy
dombon vetette meg a lábát. Még
így sem tudott volna sokáig ellenállni, ha a várból nem kap segítséget.
Hunyadi idõközben visszatért
Nándorfehérvárba, és a várfalakról
fölmérte a helyzetet.
A keresztesek visszarendelésére végképp nem volt semmi remény
- ha viszont tétlenül nézi harcukat
bizonyosan vereséget szenvednek,
vagy megsemmisülnek. Ez visszájára fordíthatja az éjjel elért eredményeket. Nem tehetett tehát mást:
be kellett avatkoznia a küzdelembe.
Ereje volt hozzá 10-12 000 katonát
nyugodtan magával vihetett, a többi 4-5 000 fõ elég volt a vár biztosítására. Ezzel a haderõvel - köztük
azzal a kevés lovassággal, amit a
szûk erõsségben tarthatott - kirohant az ellenségre. Hunyadi egyenesen hátba támadta a keresztesekkel
harcoló alakulatokat. A szpáhiknak
ez az elsõ rohama, amivel a Szávába
akarták szorítani Kapisztránt, e hátulról kapott csapás miatt kudarcot
vallott. Mehmed ellentámadása
összeomlott, a két tûz közé szorult
szpáhi lovasság kénytelen volt
visszavonulni, a visszavonulás fejetlen meneküléssé vált, sok halottat
hátrahagyva. Közben Hunyadi képzett zsoldos katonái az ágyúk egy
részét beszögezte, vagy használhatatlanná tette. Részben az ellenség
felé fordította és az ellenség ellen
használta.
A szultán helyzete most már
egyenesen katasztrofális. Elveszett
egész, vagy majdnem az egész pompás tüzérsége, katonái újabb összecsapásban szenvedtek vereséget.
Mehmed azonban nem akar vereséget szenvedni. Saját testõrségét állítja a janicsárok mellé, s önmaga
vezeti a sereget újabb ellentámadásra. Hunyadi katonái és a keresztesek azonban addigra megfordítják

és megtöltik a török ágyúkat.
A törökök helyzetét még tovább nehezíti, hogy Szilágyi a várbeli ágyúkkal tüzet nyit a törökre. A
keresztények feje fölött elszálló lövedékek tovább pusztítják a török
csapatokat.
A török veszteségei most már
iszonyatosak, s most már a vezérek
is kezdenek hullani. Elesett
Hasszán, a janicsárok agája; elesett
Turakán bég, a görög félszeget meghódítója. Mehmed fogcsikorgatva
figyeli, mint futnak szét katonái az
ágyútûzben, mint fordulnak vissza
mellõle a csapatok, egyik a másik
után. Õ is kénytelen meghátrálni.
A táborba érve a pasák megpróbálják újra rendezni a sorokat, a
folyamatos tüzelés azonban már a
sátrak közé is beviszi a halált. Az
ifjú szultán nem enged, folytatni
akarja a harcot. Szerencséje van: az
eddig a hajókat õrzõ 6 000 szpáhi a
csatazajt hallva zárt rendben siet a
fenyegetett derékhadhoz. Mehmed
újra kardot ránt, s ezzel a még friss
sereggel megint magával ragadja a
testõröket, a janicsárokat és néhány,
még harcképes egységet. Este van,
már alkonyodik. Az ágyú- és puskagolyóktól, nyilaktól, lándzsáktól tizedelt újabb támadó hullám keresztültör az ágyúállásokig vezetõ sík
terepszakaszon, de a sorozatos gyõzelmektõl fellelkesült magyarokat
most sem tudja kivetni hadállásukból. A gyilkos közelharcban maga a
szultán is megsebesült, a magyarok
dárdája fúródott combjába. A seb
nem nagy, de mély.
A törökök harmadszor is véres
fejjel vonulnak vissza táborukba. A
szultánt is sebesülten vitték vissza
a táborba. A fegyelmet már nem lehet többé helyreállítani, a csapatok
elhagyják a hadrendet. Csak a leszálló éjszakai sötétség akadályozza
meg, hogy a keresztény tüzérség a
zsákmányolt török ágyukkal mészárszékké változtassa a sátorvárost.
Hunyadi igyekszik kihasználni
a nap utolsó sugarait. Õ a hadszíntér Duna felõli oldalán áll csapataival - tõle szinte kéznyújtásnyira horgonyoznak a 14-i ütközetbõl megmenekült török hajók. Már nem õrzi
õket a 6 000 szpáhi, hiszen az elõbbi roham során megsemmisült. Hunyadi most a hajók ellen fordul, azok
menekülni akarnak, de erre már
nincs idejük.
Mielõtt a Dunába ugranának,
felgyújtják azokat, a törökök, pedig
úszva próbáltak menekülni.
A gyõzelem vitathatatlan, az
elsõ vonalakban álló katonák és keresztesek a félhomályban még látják, mint bomlanak szét az utolsó
még rendet tartó ellenséges csapatok.
Ezeket az egységeket már nem
lehet a táborban tartani. A pánik végül mindenkit magával ragad. A
szultán sem maradhat ott, ahonnan
serege elmenekült.
Hunyadi most már valóban beszögelteti a még használható, de
mozdíthatatlan török ágyúkat, széthányatja a sáncok maradékait. Az ellenség az ostromot tüzérség híján
nem folytathatja - az éjszakát nyugodtan el lehet tölteni a biztos falak
mögött.
A nándorfehérvári csata véget
ért. Szilágyi Mihály: “Magyarország
hasonló gyõzelmet még ellenségein
sosem aratott, s ily nyereséget nem
szerzett”.
A gyõzelem után...
Július 23-án hajnalban a keresz-

tény õrszemek még gyanakodva figyeltek a szemközti dombokon fehérlõ-tarkálló sátrak felé. Ahogy
múltak a percek, úgy vált egyre furcsábbá a látvány. A reggel fényénél
már nem lehetett kétséges: a félelmetes török tábor üres, lakói elmenekültek. Óriási örömünnep kezdõdött.
Az önfeláldozás, a hõsiesség, a
hazaszeretet egyik legnagyszerûbb
fejezete lezárult.
A zsákmányolt hadiszereket
Hunyadi bevitette a várba - a hatalmas ostromágyúk évtizedeken át
szolgálnak majd látványosságul, a
kézifegyvereken a katonák osztozhattak.
Hunyadi az ellenség üldözését
nem engedélyezi - õ aztán tudja mire
képes a sebzett oroszlán, ezt már
néhány vesztes csatában megtapasztalta - kisebb portyákat azonban 5060 kilométer távolságra õ maga rendel el.
Ebben a helyzetben az üldözést
nem rendelhette el. A katonái a kéthetes küzdelemben kimerültek.
Nem volt elég képzett katonája, lovassága. A keresztesek tömege minden vitézsége ellenére valójában irányíthatatlan, s ebbõl következõen
támadó hadmûveletben hasznavehetetlen.
Július utolsó napjaiban Újlaki
Miklós több nagyúrral együtt csapatok élén vonult be Nándorfehérvárba; a király pedig, illetve a nevében intézkedõ Cillei Ulrik erõteljes
toborzásba kezdett. Tervek készültek a török Európából való kiverésére.
A szultán még Európában volt,
Szófia felé menekült, serege súlyos
vereséget szenvedett és óriási veszteségeket kellett elviselnie. Elveszett az egész tüzérség, s csak az
utolsó, a 22-i harcban újabb - legalább - 5-6 000 halott. A hadjárat
egésze alatt elesett, betegségben
meghalt vagy megsebesült legalább
25-28 000 fõ, a harcoló létszám
közel egyharmada.
Kétségtelen, a birodalom pénzés embertartalékai még nem voltak
kimerítve, s a hadiszerek egy részét
is pótolhatták a balkáni ágyúöntõ
mûhelyek. A hadsereg erkölcsi erejét azonban nagyon kikezdte a súlyos vereség. Ha belegondolunk, az
ankarai csata óta nem vertek meg
így szultánt! Mehmed pedig - talán
sebesülése következtében - már a
nándorfehérvári táborban 22-én reggel kivégeztette azokat a hírhozókat, akik neki az ellenség gyöngeségérõl, a keresztesek “gyülevész had”
voltáról szóló értesüléseket hozták.
A szerb fejedelem által kiküldött kémek jelentései szerint, Szófia felé
menekülvén, most már fõbb tiszteket is megöletett, mintegy rájuk hárítva a vereségért a felelõsséget.
Budára július 28-án ért el a nándorfehérvári gyõzelem híre. A Budáról Bécsbe érkezõk augusztus lén hozták a hírt. Beszámoltak róla,
hogy Budán és Magyarország egyéb
városaiban “valamennyi harang
meghúzásával és örömtüzekkel” ünnepelték a diadalt.
Bécsben hasonlóan reagáltak, a
város összes templomában zúgtak
a harangok.
Bolognában például már augusztus 9-én a nándorfehérvári gyõzelem hírére kongtak a harangok,
míg a pápai bullát csak augusztus
22-én hirdették ki. Európa ünnepelt.
A gyõzelem híre gyorsabb volt
a pápai bullánál. III. Calixtus Rómában augusztus 6-án értesült a
gyõzelemrõl, s rövidesen maga is új
értelmezést adott annak: minthogy
Isten gyõzelemre segítette a keresztények fegyvereit, a déli harangszó
alatt elmondott imák egyben a hálaadás imái legyenek. Ily módon
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8. oldal
maga a pápa teremtett - igaz, laza
- kapcsolatot a harangszó és a gyõzelem között.
Ehhez járult, hogy, a pápa kifejezetten a nándorfehérvári gyõzelem
emlékére is, hozott egy rendelkezést, éspedig annak híre vételének elsõ évfordulóján, amikor is a napot, augusztus 6-át
- különben a keresztény naptár szerint
az Úr színeváltozásának napját - az egész
keresztény világban ünneppé tette.
A középkori hadjáratoknak gyakori velejárói voltak a járványok, az
amúgy is kezdetleges egészségügyi óvintézkedések ilyenkor teljesen csõdöt
mondtak. Magyarországon már 1455
végén gyanúsan sok embert vitt el valami kór; nem csoda hát, hogy a török
balkáni felvonulása idején pestisben
hulltak el az emberek itt is, ott is. Mire
Nándorfehérvárnál elkezdõdött az ostrom mindkét táborba befészkelte magát a betegség.
Hunyadi János, az a hadvezér, aki
nélkül a magyar haderõ tehetetlennek
érezte magát, két héttel a csata után,
augusztus 5-én megbetegedett. A táborban a török elvonulása után egyre
erõsödött a járvány. Nem csoda.
Kapisztrán ugyan már 23-án reggel elrendelte, hogy az elesett keresztényeket temessék három nagy közös sírba,
a rengeteg halott eltakarítása azonban
lassan haladt. A török hullákkal még
ennyit sem törõdtek. “A hitetlen pogányok holttesteit négy napon keresztül
hordtuk és szórtuk a Duna folyóba” emlékezett maga Kapisztrán.
A pestis tehát tombolt, s Hunyadi
betegsége is pestisnek bizonyult. Barátai tanácsára átköltözött Zimonyba,
bízván az egészséges levegõ gyógyító
hatásában. Ötvenéves volt.
Betegágyához odagyûltek barátai
és tisztelõi, köztük Carvajal, Kapisztrán
és Vitéz János püspök. Az öreg ferences maga hallgatta meg János úr utolsó gyónását, s õ imádkozta a haldoklók imáját, mikor a nagy hadvezér 1456.
augusztus 11-én örök búcsút vett az
árnyékvilágtól. “Isten veled, égi Csillag! - Jaj, elesett a keresztények védelmezõje! Kialudt a keresztény világ lámpája... Te, drága Jánosom, valóban boldog vagy: mi szerencsétlenek itt maradunk a siralom völgyében. Ó, Jánosom,
Isten veled!”
Pedig ekkor már az elsirató
Kapisztrán testvér is beteg volt. Egy
nappal Hunyadi ágynak dõlése után,
augusztus 6-án erõsen belázasodott. A
pestis elkerülte, de kiújult súlyos aranyere. A harc heteiben teljesen elhanyagolta magát, nem evett és nem ivott
eleget, s ez az életmód tönkretette

most már veséjét is. A jó szerémségi
polgárok és parasztok már ekkor is
szentként tisztelték; a ferences kolostort, ahol betegágyán feküdt, szinte
védeni kellett a mindenfelõl idesereglõ
emberek betörése elõl. Október 23-án,
68 napi kínlódás végén vitte el a halál.
Újlaki Miklós, aki maga is szentnek tartotta Kapisztránt, visszatért
Boszniából, s az egyszerû sírból, ahová
rendtársai temették, az újlaki
(Szerémújlak, ma Ilok, Szerbiában,
Újvidéktõl délre) templomba vitette át
a holttestet. A csodák most már e sírhely körül szaporodtak.
Újlaki és a magyar ferences rendtartomány fõnöke, utasítást adott, hogy
jegyezzék föl ez eseteket, hogy majd a
pápa elé terjeszthessék a kérést: vegyék
fel Kapisztránt a keresztény egyház
szentjeinek sorába. Egyikük sem érheti meg az eljárás végét: Isten malmai
lassan õrölnek, a szentté avatásra majdnem 300 év múlva, 1724-ben kerül sor.
Hunyadi e tekintetben megelõzte. Három nép, a bolgár, a szerb és a
magyar foglalta hõsi énekekbe nevét.
Három országban terjedt a nagy hadvezér legendája - már ekkor, a XV. században is.
Október derekán, Kapisztrán halálakor már ott állt a Szerémségben a
Hunyadiak serege Szilágyi Mihály és
Hunyadi László vezetésével; a királyi had
Cillei Ulrik vezetésével, s Újlaki Miklós a maga hadával. V. László még szeptemberben Cilleire ruházta az országos
fõkapitányságot, de a többiek nem bíztak benne, s neki magának sem volt
semmi kedve a török ellen háborúzni.
November 9-én heves vita robbant
ki Cillei és Hunyadi László között, ez
utóbbi kardot rántott és leszúrta a grófot. A megrettent király büntetlenséget
ígért, de 1457 márciusában elfogatta
Lászlót és öccsét, Mátyást, valamint nevelõjüket, Vitéz János váradi püspököt.
Március 16-án Hunyadi Lászlót lefejezik,
V. László Bécsbe, majd Prágába költözik
- fogolyként viszi magával Hunyadi Mátyást - ahol 1457 novemberében ugyanaz
a pestisjárvány végez vele, amely egy évvel korábban Hunyadit elvitte.
A következõ év január 24-én a
magyar országgyûlés Hunyadi Mátyást
választja uralkodójává. Évekbe telik,
mire Mátyás úrrá lesz a zûrzavaron.
Az 1456-ban elszalasztott nagy
alkalom nem tért vissza többé.
II. Mehmed hamar felgyógyult
Nándorfehérvárnál szerzett sebesülésébõl. A török birodalom is újra feltöltötte hadseregét s megindult Szerbia
meghódítására. Brankovics György

nem sokkal a Nándorfehérvári gyõzelem után meghalt. Fiai nem tudják Szerbiát megvédeni. Szendrõ - az utolsó
Szerb erõd - 1459-ben elesik. Az ezt
követõ összecsapásokban Szilágyi Mihály török fogságba került, s a bosszúszomjas szultán 1461-ben Sztambulban
lefejeztette.
Mehmed a “hódító”, Magyarország ellen többé nem vezetett hadjáratot. Végleg leverte a karamáni emírséget, kitolta a birodalom határait egész
a Kaukázusig. Mátyás király ellen azonban nem próbált szerencsét.
A kor humanista tudósai azt terjesztették róla, elõre megátkozott mindenkit, aki még egyszer megpróbálkozik Nándorfehérvár ostromával. A végvári vonal kulcspontja 1521-ig õrizte a
magyar határt.
I. Mátyás uralkodásával középkori életének csúcspontjára jut el a magyar királyság.
Európában a 16. század elsõ évtizedeiben terjed el a reneszánsz (újjászületés), az embert a gondolkodás középpontjába állító mûvészet és kultúra. Magyarországra azonban - elsõként
és a legközvetlenebbül - már az 1470es évektõl utat talált. Térhódítása királyi támogatásnak volt köszönhetõ.
Mátyás második házassága (1476) - felesége Beatrix, nápolyi királylány - és
kiterjedt kapcsolatai révén számos itáliai építõ, kõfaragó, szobrász, miniátor,
festõ érkezik Magyarországra. A kortársak által “földi paradicsom”-nak nevezett visegrádi vár teraszos feljárója,
udvara, függõkertje, pedig a legszebb
itáliai palotákkal vetekedhetett.
Mátyás udvarából az ország minden tájára szétsugárzott a reneszánsz
mûvészet.
Ezt eredményezte a hatvanöt esztendõs - viszonylagos - nyugalom. Hatvanöt esztendõ haladék. Ennyivel késõbb kezdõdött Magyarországon a török világ. 1521-et, Nándorfehérvár elestét viszont nemsokára Mohács követi.
A Balkán belsejében, pedig két és
fél évszázadon át, 1454-tõl 1689-ig nem
járt egyetlen keresztény hadsereg sem.
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Az Arany sárfehér Szõlõ és
Bortermelõk Szövetkezetének
tájékoztatója
“a gyengék erõssége az egység”
November 24-én ünnepélyes
közgyûlés keretében megtörtént az
Agárdy-telepi üzem átadása a termelõknek. A közgyûlésen, melyre
az izsáki Sportcsarnokban került
sor, mintegy 400 termelõ vett részt.
A program szerint elõször a szövetkezet elnöke értékelte az elmúlt
évi szüretet, valamint bemutatta az
üzemet, ismertette a megvásárlás
folyamatát, és az üzem meglévõ termékeit, arra buzdítva a résztvevõket, hogy ezeket a termékeket keressék az üzletekben, ezeket vásárolják és ajánlják barátaiknak, ismerõseiknek is.
Elhangzott a Helibor Kft deklarált célja is, mely a következõ: A
szövetkezeti borászat, mint élelmiszeripari nagyvállalat elsõdleges
célja a térségben mûködõ szövetkezeti tagok termelés-biztonságának és jövedelemtermelõ képességének továbbá versenypozíciójának javítása - a vertikális kapcsolatok helyreállítását követõen - piaci
körülmények között.
Ezek után Gráf József FVM miniszter köszöntötte az összegyûlt
termelõket. A miniszter úr örömét
fejezte ki, amiért itt Izsákon és a
környezõ településeken egy példa
nélküli termelõi összefogás eredményeképpen egy ilyen jelentõs
feldolgozó-koplexum kerülhetett a
termelõk kezébe. Ez példaként
kell, hogy szolgáljon az ország más
térségeiben és más ágazatokban
tevékenykedõ termelõk számára is.
A közgyûlés után a miniszter úr
minden egyes megjelent termelõvel közvetlenül elbeszélgetett a gazdálkodás gondjairól, problémáiról.
A közgyûlés vacsorával és termékkóstolóval zárult.
Az új cégnél a folyó ügyek intézése mellett jelenleg a legjelentõsebb feladat az új vállalati arculat
kialakítása és új termékek bevezetése. Ezzel kapcsolatban kérjük tagjainkat, hogy ha van valamilyen ötletük a Helibor Kft termékeivel
kapcsolatban, legyen szó akár új termékekrõl, meglévõ termékek fejlesztésérõl, átnevezésérõl vagy lehetõséget látnak újabb értékesítési
csatornák kialakítására, jelezzék a
szövetkezeti irodán vagy az ismert
elérhetõségek valamelyikén. Minden ötletet meghallgatunk, minden
elképzelésre nyitottak vagyunk. Ez
is a záloga annak, hogy az üzem
valóban a termelõk érdekeit szolgálja, hiszen ez a vállalat immár
nem egy ember tulajdona, hanem
a termelõké, a termelõi közösségeké. Ez azonban tulajdonosi felelõsséggel is jár, ami azt jelenti, hogy
a stratégiai irányok kialakításában
mindenkinek aktívan részt kell
vennie. Egy sikeres stratégia lehet
az alapja a jövõben jelentõs profitot termelõ vállalatnak. Ha azonban most, a munka kezdetén a stratégiát rosszul választjuk meg, a késõbbi fennmaradás is kérdésessé
vallhat.
Itt szeretnénk felhívni tagjaink
figyelmét a Helibor Kft év végi akciójára, melynek keretében több
termék is jelentõs kedvezménnyel
vásárolható meg az üzem Agárdytelepi kiskereskedésében. Ízelítõ a
kínálatból: Bacchus pezsgõk: 399,Szovjetszkoje Igrisztoje pezsgõk
467,- Dubarry 3 literes pezsgõk
4999,- alkoholmentes és részben
erjedt szõlõmust 249,- az ízesített
boralapú koktélok és a szénsavas
üdítõitalok 199,- Ft-os áron kap-

hatók december 30-ig. Természetesen máskor is érdemes kilátogatni az Agárdy-telepi kisboltba, ahol
egész évben kedvezõ áron tudnak
helyi alapanyagból készült, jó minõségû termékeket vásárolni.
Az Helibor Kft elsõ jelentõsebb
rendezvénye a Szent János napi Bor
- és Pinceszentelõ rendezvény lesz,
melyre december 27-én 10 órakor
kerül sor az Agárdy-telepi üzemben. Az ünnepen, mely keretében
a katolikus és a református egyház
képviselõi megáldják az idei borokat és felszentelik a pincét, bemutatásra kerül az elsõ lepalackozott
eredetvédett Arany sárfehér újbor
is.
Cikkünk leadásáig nem jelent
még meg sem az ültetvény-felújítási, sem a kivágási támogatás közleménye. Jelenleg még az sem biztos, hogy a fenti támogatási jogcímekre lehet-e majd pályázni.
Amint ezzel kapcsolatban több információval tudunk szolgálni,
azonnal értesítjük tagjainkat. A
közel egy éve leadott talajminták
elemzése, telefonon kapott értesüléseink szerint, december 15-ig
befejezõdik és a kapott eredményeket postázzák. Mivel a kecskeméti
talajvizsgálati laboratóriumot eladták, a mi általunk leadott minták
Nyíregyházán kerültek elemzésre,
ami miatt az ígértnél is késõbb kaphatják kézhez a gazdálkodók az
eredményeket. A 2005/2006 gazdálkodási évrõl vezettet gazdálkodási naplók leadási határideje 2006
december 31. A naplókat a Növény
és Talajvédelmi Központi Szolgálatához kell beküldeni. Címük:
1118 Budapest, Budaörsi út 141145.
Az elmúlt hónapban a BácsKiskun Megyei FM Hivatal munkatársai ellenõrzést tartottak a szövetkezetnél. Elsõsorban arra voltak
kíváncsiak, hogy a szövetkezet árbevétele eléri-e a termelõi csoportok elismeréséhez szükséges 300
milliós szintet. A hivatal munkatársai mindent rendben találtak,
elégedettek voltak azzal, amit nálunk tapasztaltak, így a szövetkezet állami elismerése nem került
veszélybe. Egyedüli hiányosságként
azt rótták fel, hogy nincs minden
tagnak MVH regisztrációs száma.
Ezért kérjük minden egyes tagunkat, hogy aki nem rendelkezik regisztrációs számmal, minél elõbb
regisztráltassa magát, még akkor is,
ha nem akar, vagy nem jogosult támogatást igényelni. A regisztrációs kötelezettség vonatkozik azokra a tagokra is, akiknél a házastárs
nevére kértek regisztrációs számot,
de a szövetkezet nyilvántartásában
a másik házastárs szerepel tagként.
Ilyen esetben is a nálunk regisztrált tagnak kell rendelkeznie regisztrációs számmal. A regisztrációs szám igényléséhez szükséges
nyomtatványt a szövetkezeti irodán
átvehetik, annak kitöltésében és továbbításában is segítünk. A regisztráció ingyenes, kiadással nem jár
és késõbb sem jelent semmilyen
megterhelést. Számunkra viszont
fontos, hiszen támogatást csak azon
tagok árbevétele után tudunk igényelni, akik szerepelnek az MVH
nyilvántartásában.
Minden szövetkezeti tagnak,
családjuknak, minden olvasónak
áldott és békés Karácsonyt és egy
boldogabb, sikerekben még gazdagabb, eredményesebb Új Esztendõt
kíván a szövetkezet vezetõsége.
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“Éneklõ Magyarország”- még mindig?

XXI. századi
tabló

(Beszámoló a KÓTA elsõ szarvasi kórustalálkozójáról)
2006. november18-án, Szarvason kórusminõsítõn és kórustalálkozón vett részt az Izsáki
Városi Vegyeskar. Az elsõ alkalommal, hagyományteremtõ céllal megszervezett eseménynek a
gyönyörûen felújított Vajda Péter
Mûvelõdési Központ adott otthont.
Kórusunk tenor szólam híján
nem kérte a minõsítést, ezért a
zsûri elnöke, Daróci Bárdos Tamás (a híres zeneszerzõ, Bárdos
Lajos fia!) ‘minõsíthetetlennek’
nevezte a vegyeskart és sajnálta,
hogy nem kérték a minõsítést. A
találkozót több kórus is lemondta -nem egészen sportszerûen- ám
a jelenlévõ Kiskunhalasi Városi
Vegyeskarral számtalan hasonlóságot fedezett fel az izsáki kórus.
Ennek örömére elénekelték a
közösen ismert kórusmûveket.
A kiskunhalasi vegyeskar végül ezüstminõsítést kapott. A minõsítõ után alkalmam nyílt beszélgetni a zsûri tagjaival, akik így
értékelték a találkozót:
- Két kedves kórust hallottunk, akik egy kellemes délelõttöt szereztek nekünk. Tiszta intonáció jellemezte mind a kettõt,
ami nagy öröm, mert nagyon nehéz feladat egy kórust mindig tisztán énekeltetni -sok-sok munka
kell hozzá. Biztos anyagtudást tapasztaltunk és örömteli, hogy
amikor vége volt ennek a nagyon
versenyszerû éneklésnek és utána egy idõre félrevonultunk tárgyalni, magától, örömbõl együtt
énekelt a két kórus. Amikor az
értékelést követõen beléptünk a
terembe, közös énekükben gyönyörködhettünk, ami annyira csábító volt, hogy mi is bekapcsolódtunk. Egy kedves és eredményes
délelõtt volt abból a szempontból, hogy az egyik kórust minõsí-

tettük. Õk ezüstminõsítést értek
el, ami tulajdonképpen egy elég
magas pozíció, már nagyon közel
jártak az arany színvonalhoz és
minden bizonnyal egy következõ
minõsítésen el is fogják azt érni.
Szeretnek énekelni és ez nekünk
örömet jelentett -fejtette ki véleményét Daróci Bárdos Tamás.
Ordasi Péter karnagy úr pedig ismerõsöket is felfedezni vélt
a kórusokban:
-Nekem van személyes örömöm is azon túl, amit Daróci Bárdos Tamás karnagy úr elmondott,
ugyanis én mindkét kedves karnagy kollegát ismerem korábbról.
Az egyikük Fadi Istvánné iskolatársam volt, Kardos Pál keze alatt
tanultunk Szegeden. A másikuk
pedig növendékem volt a kecskeméti Kodály-iskolában, így nagy
örömmel ismertem rá Szilvikére.
(A Bíró Jánosné név elõször nem
sokat mondott nekem.) Azt kell
mondanom: õk mindketten a
maguk körében közösségteremtõ személyiségek és erre ma, amikor egyre inkább elemeire, atomjaira bomlik a társadalom sokkal
nagyobb szükség van mint bármikor. Úgy gondolom, hogy országos jelentõségû az, amit csinálnak.
Hálásak vagyunk nekik!
A dicsérõ szavak után a mai
ének-zene oktatás színvonaláról
kérdeztem a szakembereket:
- Véleményem szerint bár óriási nehézségekkel küzdenek az
énekkarok és küzd az iskolai énektanítás -kevés az óra és vannak iskolák, ahol egyáltalán nincs énekóra(!)- tehát sok minden ezer sebbõl vérzik, de az országban több
helyen olyan erõs bástyák vannak,
amelyek nem engednek a színvonalból akármilyen nehéz a helyzet - mondja a zsûri elnöke. -Ezek
az erõs bástyák nemzetközi vi-

szonylatban is élenjárnak. A linzi
I. kórusolimpiáról a legtöbb aranyat a magyar kórusok hozták el
56 ország kórusai közül. De ugyanilyen nagyszerûen szerepeltek azóta a II. kórusolimpián; minden
nemzetközi versenyen, amelyen
indul magyar kórus, a díjazottak
közé kerül - ha nem 1. akkor 2.
vagy 3, esetleg közönségdíjas lesz.
A hazai kórusmozgalom olyan
erõsen megalapozott, csodálatos
talajon álló vár, ami még ha ostromolják is, nem fog leomlani. A falak állnak és a védõk vitézül küzdenek. És mindig lesznek védõk
és lesznek katonái ennek a mozgalomnak. Azt hiszem az idõk
nem tudnak kárt tenni benne.
Vadász Ágnes, a KÓTA (Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége) fõtitkára eképpen válaszolt:
- A KÓTÁ-ba befutó adatok
alapján azt mondhatom, hogy a
nehézségek ellenére -ahogy Bárdos
tanár úr mondta-, nemhogy kitartanak a kórusok, hanem még inkább összeszedik magukat - ez
van a felnõtt énekkari területen.
Tehát a “teher alatt nõ a pálma”
elve alapján nagyon sok új, friss
kórus alakult és a régiek sem
szûntek meg. Baj inkább az iskolai kórusok területén van. Lecsökkent 50 százalékkal az énekóra;
ez máris megmutatkozott, mert
nagyon sok iskolai kórus 1-2 éven
belül megszûnt. Remélem, ez
majd visszaáll, s (a kevesebb óraszám ellenére, mikor majd az
igazgató urak, hölgyek rájönnek,
hogy legalább a saját területük
ünnepély-igényét ki kell elégíteni) újra megalakulnak az iskolai
kórusok. Egyelõre az a probléma,
hogy nem kapnak óraszámot, nem
kapnak idõt, keretet, lehetõséget.
Tehát jó lenne, ha ezen a terüle-

ten mind a városi önkormányzatok, mind az iskolaigazgatók és
magasabb szinten a megyék, segítenék az iskolákat, hogy ez a
helyzet rendezõdjön.
Azonban nem mindenki látja
kedvezõen a jelenlegi helyzetet:
- Én egy kicsit borúlátóbb vagyok - mondja Ordasi Péter. Kodály Zoltán százéves tervet tûzött
elénk, magyar nemzet elé, s én úgy
érzem, hogy ma messzebb vagyunk e százéves tervünk megvalósításától, mint akár 20-25 évvel ezelõtt. Azonban ez engem
nem lankaszt, inkább azt mondom: ha valamikor szükség volt
erre, akkor most -amikor a társadalom egy jelentõs része egészen
más értékrendet vall- sokkal nagyobb szükség van a kórusokra és
azok vezetõire. Hiszen aki most
választja ezt a pályát, az nem valamiféle könnyû siker érdekében,
hanem tudatos vállalással és elkötelezettséggel, zenei anyanyelvünk megõrzéséért teszi ezt.
Azt hiszem, elgondolkodtatóak és megfontolandóak a fentebbi szavak, különösen, ha olyan
emberek mondják, akik egész
életükben a zenével foglalkoztak
és van rálátásuk a magyarországi
zenei életre. Reméljük, hogy a kitartásuk, ahogy a kórusoké is néhány év múlva meghozza a gyümölcsét. Daróci Bárdos Tamás zeneszerzõ jól összegzi mindennek
a lényegét: “Nemzeti önigazolásunk egyik legfontosabb kifejezõeszköze a zenénk, benne a kórusmozgalmunk is. Ha nem tudjuk
azon a szinten megmutatni Európának, a világnak mûvészetünket,
ahogy azt sokan elképzelték -például Kodály és tanítványai- akkor
nem igazoljuk létünket sem.”
Felföldi Anna, a
Kölyök TV munkatársa

Felhívás gazdálkodási naplók határidõre
való megküldésére

Proli itt minden:
eftécé felirat az ingen.
A falon függõ
porlepte képek,
az elsárgult, rongyos
függönyön
mászó férgek.
Proli az emlék,
a jövõ, a múlt:
itt minden megfakult.
Proli a család:
az alkoholgõzben
istenült galád
apa,
a bokor hajú
meggyötört anya.
Proli az újság
az asztalon ..
A fõcím:
mindenki menjen
és szavazzon ...
Proli a kamasz lány,
arcán maszatos sminkfesték
(Kóros-elesdé-nemzedék)
A proli kultúra:
a Mónika-show
betölti az agyat, a lakást
(ki kivel coitált?)
Ma ez a sikk,
a “harasó”,
a média-peep-show...
Proli a sezlon,
a sperma, a gén,
haldokló déenes-remény ...
Proli a lépcsõházi huzat,
a hazátlan,
hajléktalan,
aki a kukában
kincs után kutat.
Proli az álom,
az utcán hagyott
szerelmi lábnyom ...
A pince ajtón
berozsdált lakat,
a sufniban
felgyûlt bûzlõ kacat.

Emlékeztetjük a helyes mezõgazdasági gyakorlat betartására kötelezett gazdálkodókat, hogy az egyszerûsített területalapú támogatások és vidékfejlesztési
támogatások igényléséhez teljesítendõ “Helyes Mezõgazdasági és Környezeti
Állapot” illetve a “Helyes Gazdálkodási Gyakorlat” feltételrendszerének meghatározásáról szóló 4/2004.(I.13.) FVM rendelet módosításáról szóló 67/
2006.(IX.15.) FVM rendelet szerint a gazdálkodási napló egy aláírt másolatát el
kell küldeni minden év augusztus 31. és december 31. között a Növény- és
Talajvédelmi Központi Szolgálat címére (1118 Budapest, Budaörsi u. 141.-145.)
A 2005/2006. gazdálkodási évre vonatkozó gazdálkodási napló egy aláírt másolatát a 2006. október 1. és 2006. december 31. közötti idõszakban kell beküldeni
a Növény és Talajvédelmi Központi Szolgálat címére. Kérjük, hogy a dokumentumokat lehetõleg az év végi határnap elõtt szíveskedjenek postázni, az adatfeldolgozás folyamatosságának megkönnyítése miatt.
Gombár Istvánné
Bács-Kiskun megyei Agrárkamara NVT tanácsadó
06-20-450-9070

Proli a bélszagú,
sápadt gyerek,
a konyhában cikázó legyek.
A prolinak sosem elég
a lekozmált fõzelék.
Proli itt minden
és az is marad,
mert a kutya ugat,
a karaván halad ...

Tisztelt Izsákiak!
Felhívjuk a nõi lakosság figyelmét, hogy a Népegészségügyi Program keretében tovább folytatódik a méhnyakrák-szûrés. A hölgyek legalább kétévente keressék fel a területileg illetékes nõgyógyászati szakrendelést. Tudni kell, hogy a szûrõvizsgálat nem kötelezõ, elmulasztása
nem a közösségre “csak” kinek-kinek önmagára jelent veszélyt. Szervezett formában Izsákon nincs rákszûrés. Idõpont egyeztetéssel, beutaló
nélkül OEP finanszírozással felkereshetõ rendelési helyek:
Kecskemét, Izsáki u. 5. Korház C pavilon,
hétfõtõl - péntekig 8 - 12-ig.
Tel.: 06-76-516-900/6965 mellékKecskemét, Nyíri u. 38. Rendelõintézet,
hétfõtõl- péntekig 8-12-ig 14-16-ig
Tel.: 06-76-516-900 kartonozó.
Szabadszállás Rendelõintézet,
Hétfõtõl - péntekig 9,30-12,30-ig
Tel.: 06-76-353-543
Körzeti védõnõk

Proli itt minden:
az asztal, a szék,
a köpködõ
“tökjó” beszéd.

Hallgass!
Majd pihensz
földben te szegény.
Érted kiált
e költemény!
Budai Kulcsár János

KEDVES TÁMOGATÓNK!
Szeretnénk megköszönni a 3. osztályos gyermekek nevében, hogy tárgyi és anyagi hozzájárulásukkal elérhetõbbé tették elképzelésünk valóra váltását, hogy minden 3. osztályos gyermek részt vehessen
a tanév végén az 5 napos erdei iskolában.
Köszönjük, hogy e cél érdekében támogatott bennünket!
Tisztelettel:
Molnárné Tóth Edit
3.b oszt.f.

Reznerné Viczián Erzsébet
3.a oszt.f

Penczné Oláh Ibolya
3.c oszt.f.
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ÜNNEPVÁRÓ
A Kert
Nyáridõn az ember fia sokkal fontosabb dolgokkal van elfoglalva mint
holmi egyszeregy. Mert ilyenkor eltûnik
az iskola szürke, gerincet roppantó szigora és kitárul a végtelen. Megnyílik a
világ és az ember újra a Rózsa Lovagjává
válik, ha csak hónapokra is. Seprûnyelet
csen kardfabrikáláshoz, vesszõt hajlít íjnak, amit persze elkoboznak tõle. De
nem adja fel és újat készít. A kertben
elbújva lehet. És nagyikám végre fapuskát fabrikál nekünk. Nem azért, mert
megunta a nyavalygásunk, hanem azért,
mert szeret.
Itt van idõ pisztrángozni, ribizlit és
piszkét falni a kertben. Ami csakis a nagyszülõké lehet, mivel egy jó kert olyan,
ami csak náluk lelhetõ fel. Mert náluk
van patak, égig érõ cseresznyefa, borház
oldalához lapuló diófa, szénapadlás, fekete ribizli sorokkal határolt, végtelenbe
nyúló gyepszõnyeg, szilva és nyári alma,
domb és pince. Persze a pincébe nem szabad lemenni, mert romos, a cseresznyefa
magas, és ha mosatlanul eszel össze
mindent, akkor elkap a szapora.
De a miénk volt a kert, ahol csentünk a szomszédtól és kergettek, vagy
bevádoltak nagyapámnál aki türelmesen
végighallgatta õket, aztán megmosta a
fejünk. Hol mogyoróvesszõvel, hol szóval, de gyakrabban nadrágszíjjal. És mesélt nekünk, és játszott velünk, ha az elevenség koromüvege kitisztult végre.
Uborka hajókat építettünk szívószál
árbocokkal, a teknõ alján megbújva Búvár Kund kései gyermekeként csaptunk
le a gyanútlan német flottára. Kockáztunk és kártyáztunk. És dohányoztunk a
szénapadláson, miután megint elvertek,
de nagyon.
Esténként a napi csibészségtõl fáradtan vártuk a fürdés elõtti esti lábmosást. Mert le kell vakarni az ember lábáról
az egész napi mocskot, a mezítláb rohangálás összes nyomát. Alvás a hegynyi
dunyhák alatt, vagy a délutáni szunyókálás közben hallgatni a zápor cseppjeit,
ahogy a szemközti tetõ mohos cserepein
halkan szitálnak. Nézni, és mélyet szívni
az édes levegõbõl. És visszatérni tizenéves napbarnított nyakkal, és együtt menni szentmisére nagyapával.
Aztán megnõttünk. Mert ez valahogy az élettel jár. Ha nem is az eszünk,
de a szívünk bölcsebb lett a korral. És a
kert elköltözött, ahogy a nagyszüleim is.
Belesimultak az idõbe. Nekem is van családom és a gyermekeimmel játszva a szüleim kertjében élem át újra az akkori idõt.
Mert igaz, hogy egy alföldi tanyán nincs
patak, viszont van diófa, és égig érõ cseresznye. Van kutya, és horpadt daktari.
És ott vannak õk, akik életet adnak
a kertnek, akiket jó átölelni, úgy csontropogtatón. Akikkel jólesik nyáridõn a
könnyû homoki bor, és színes minden
szó, amit kimondanak. Mert csak velük
lehetek megint gyermek. Vágyva az eltelt nyarak hevét, a langyos záport, és a
málnahab édes zamatát. És tényleg más
volt tõlük a nyakleves is. Most már tudom.
Bennünket az együtt töltött idõ tart
össze. Ezt nem lehet kifizetni, pótmamázni, ajándékba adni, vagy hitelkártyáról vonni le. Ezt meg kell élni. Kikapcsolt
tévé mellett. Közös munkában vagy feküdve a szõnyegen kockát pakolva. Az
udvaron kutyát kergetve, vagy a réten
kosbort csodálva. Együtt. Mindig ott fogunk napozni azon a domboldalon, a romos pince mellett. És enni a szedret, szedni a piszkét. Este szalonnát sütni és tátott szájjal nézni a csillagokat. Gyermekként, betöretlen kamaszként, és kortól
reszketõ kézzel. Melegedve egymás fényénél, anekdotázva, és hallgatni nosztalgiától édesbús csendben, ha az eltávozottak szavait meséli egyikünk. Ízesen,
egyszerûen, szeretettel telve. Lehet, hisz
magunk közt vagyunk.
Oreskó Nándor

December 10-én Maczkó Mária, MRton és Magyar Örökség Díjas népdalénekes adott mûsort a
katolikus templomban. Az Adventtõl adventig címû dalest fõ témája a
karácsonyvárás volt. Az elhangzott
énekek, irodalmi részletek a Megváltó eljövetelének örömét hirdették. Az ihletett elõadásból nem lehetett nem észrevenni, hogy Maczkó
Mária számára meghatározóan fontos mindaz, amit karácsony jelent.
Errõl kérdeztem.
- Aki még soha sem találkozott
önnel, az is észrevehette elõadásából, hogy ön hívõ ember, nem csupán elõadta az elhangzottakat, hanem õszintén át is élte.
- Valóban, hívõ ember vagyok,
hitemet a családból hoztam, melyet
a megélt tapasztalataim csak tovább
erõsítettek.
- Hívõ emberként, gondolom,
az égiek adományának tekinti tehetségét és csodálatos hangját.
- Így van, s kötelességemnek,
hogy jól kamatoztassam ezeket. Az
ének maga a csoda, a lélek megtartó
ereje, mely szívünket öntözi, hogy
el ne hervadjon. Tapasztalatból tudom, hogy az ének, amely kapcsolatot tart Istennel -s melynek igazi

Adventtõl adventig
forrása Õ maga-, gyógyítja a lelket,
mert kiûzi belõle a sivárságot, az
igénytelenséget. Az a hívatásom,
hogy Istenrõl és teremtett világáról
énekeljek, hogy a hangommal, hitemmel és a szeretetemmel örömet
adjak az embereknek.
- Advent, vagyis a várakozás
ideje van - várakozás a megtestesült
szeretet eljövetelére.
- Valóban, arra várunk, aki megmutatta mi is az igazi szeretet. Advent, a Krisztussal való személyes
találkozásra készít fel, hogy ünneplõbe öltözött lélekkel várjuk Urunk
születésének ünnepét. Ilyenkor mindenki ajándékot vásárol és ad. Ám a
legszebb ajándék a szeretet. Ennél
szebbet sem adni, sem kapni nem
lehet. Sokan teszik fel a kérdést,
hogyan is mûködjön a szeretetük,
hogyan jusson el mindenkihez? Én
erre azt szoktam mondani, hogy a
közvetlen közelünkben lévõkhöz
forduljunk szeretettel. Nem az egész
világot kell nekünk egyénenként a
“keblünkre ölelni”. Ha a mellettünk
lévõket megmelegítjük szeretetünkkel, õk meg a magukéinak adják to-

vább, megtettük, amire Jézus meghívott bennünket, s ezzel az egész
világ felé is sugározni tudjuk Isten
szeretõ fényességét. Az a legfontosabb, hogy az ember mindig szeretettel forduljon a másik ember felé.
Kötelességünk addig bízni a másikban, míg meg nem gyõz az ellenkezõjérõl. Minden ember a szépre és a
jóra való érzékenységgel, képességgel születik, ezt kell észrevennünk
mindenkiben, s így szeretni tudjuk
azokat is, akik esetében elõször ez
kicsit nehéznek tûnik. Hiszem, hogy
valamennyien azért vagyunk itt e
Földön, hogy erõsítsük a szeretetet,
ezzel segítséget nyújtsunk a lelki bajokban szenvedõknek, s így hasonló segítségre számíthassunk magunk is. Azt is hiszem, hogy ehhez
erõs lélek kell, s azok a bajok, nehézségek melyek bennünket érnek
éppen a lélek megerõsítését szolgálják. Ezek a mi stációink. De nem
keresztek, hanem figyelmeztetések
arra, hogy meghalljuk a belsõ hangot, s észrevegyük, hogy minden a
mi lelkünk megmentésére történik.
- Szép pályát mondhat magáé-

nak, melyet számtalan lemez, mûsor fémjelez.
- Isten kegyelmébõl vagyok, aki
vagyok. Szerencsés vagyok, hogy
magyarnak születtem, s boldog vagyok, hogy énekelhetek. Azért énekelek, hogy minden emberhez eljussanak azok a gyönyörû, régi népdalok és vallási énekek, amelyeket
ismerek és jó lenne, ha õseink féltve
õrzött és az utókornak nagy becsben átadott kincsére minden magyar ember büszke lenne! Az ének
hûség otthonunkhoz, hûség múltunkhoz, édesapánkhoz, édesanyánkhoz, történelmünkhöz. Az
ének ünnep, s az élet mit sem ér
ünnep nélkül - az ünnep száraz, ének
nélkül - az ének megfagy lélek nélkül. Az ünnep az élet virágoskertje az ének a legszebb virág benne - s ez
a legszebb virág a lélektõl ragyog.
Kéz a kézben, összefogódzva énekeljünk a Titkok Urához, aki éppen
ezért a kézfogás-melegért jött közénk a Földre! Áldott karácsonyt kívánok minden izsákinak! Szenteste
9 órakor minden évben gyertyát
gyújtok, szeretettel emlékezve azokra, akikkel az év folyamán találkoztam - idén az izsákiak is köztük lesznek.
-tetézi-

Esti dúdoló

Advent
Várnak a csillagtalan esték

Mi vagyunk a megbízatásod,

idején, kik már elfeledték

s tehelyetted hamis “királyok”

a küldetésed, és a hatásod.

jogara van jogtalan kézben,

Téged várnak? Vagy boldogságot?

gyere el hozzánk, úgy, mint régen!

Tekintetük téved az útra,

Hozd el sugaras szemed fényét,

villanydíszes fénylõ kapukba.

a fényt keresõk békességét.

Várnak sötétben, csöpp szobákban,

Erõdet, mely él, hat, örök,

hogy hátha belépsz! Hátha, hátha!

állások, s forgások között.

Reménykedõn tebenned várnak

Meleged, mely örömöt keltet,

bugyraiban e sárvilágnak;

tõled sugárzó mély szerelmet.

rongyokkal védett, fázó testtel,

Istenlényed emberi képét,

ó, mert olyan árva az ember!

hozd el a szívek békességét,

Szemek sátra mögött a lélek

hadd legyen tiszta minden szándék,

hangtalan, sírva így beszélget:

TE Egyetlen Életajándék!

“Gyere el hozzánk! Hallod? Kérünk!

Add; ujjongjunk sírva tebenned,

Mert súlyosodik szívverésünk.

Megváltónkká lett égi gyermek!
Magyar Gyuláné
2006. Karácsonyára

A pillanat
Égi és földközötti rés

örömöd sohasem fog múlni.

nyílik, halkul a szívverés.

Vonása, a tiédhez hasonló,

Tengermélynyi égen csillag áll,

egyetlen lény, Õ, az örökjó!

a csöndhegedû sír, muzsikál.

A végtelent, a messzeséget

Döbbenetes: valami régi

átszelte, és a földre lépett.

közelített meg, valami égi;

Lebeg a muzsikáló csendben,

és felszikrázik az értelem,

közeledik, hogy átöleljen.

mint az a csillag, fönn, fényesen.

Kékezüstös hálón fennakad,

Sejtés lebeg angyalszárny-tüllben,

majd’ örökké tart a pillanat;

bizton érint: “megmenekültem!”

Pillanat, ami ez az élet.

A távoli-közeli Valaki-

Öröknek jött menteni téged.

(A csöndmuzsika sírja ki)-

Csöndhegedûn ujjong az öröm,

nem enged a semmibe hullni,

ott fönn, csillaggá válik a könny.
Magyar

Gyuláné

Mi van a pohárban, Enikõ?
Feketeség. Jaj de megnõ!
Zseblámpám védi szíved,
te velem vagy Enikõ.
Dermesztõ, s hideget
termõ a tél!
Õ sajnos nem mesél,
szívében a feketeség.
Anya kiment. Pszt!
Takaróm felhúzom: jaj, feketeség!
Kovács Fanni (8 éves)

Bálba készül a karácsony
Sej, haj didárom, didárom,
bálba készül karácsony, karácsony!
Subi-dubi szoba, szoba, szobába,
ablakdíszeket rakunk a fára, a fára,
fali díszeket az ágra, az ágra!
Sej, haj didárom, didárom,
megõrült ez a karácsony, karácsony.
Zsírkréta, s gömb rajta,
karácsonyfán angyali nóta hallik, hallik,
S angyal is táncol alatta, alatta.
Sej, haj didárom, didárom,
Ilyen a bolondos karácsony!
Kovács Fanni (8 éves)

IZSÁKI Hírek

2006. december 20.

Böjte Csaba dévai szerzetes
karácsonyi felhívása
Többen is kérték, hogy menjek a
Kossuth térre és szóljak az ott egybegyûlt emberekhez, az evangélium, az
élõ Isten nevében. Október 23-dika a
szörnyû magyarverés napja után is,
sokan kérdezik, hogy egy keresztény
embernek ilyen helyzetben mi a teendõje? Úgy érzem, hogy nekünk, Istenre figyelõ embereknek válaszolnunk kell ezekre a kérdésekre, még
akkor is, ha nehéz. Imádkozás közben három gondolat fogalmazódott
meg bennem, melyet alázattal megosztok veletek.
1. Annak idején 2004. december
5-én is azt éreztem, hogy Gyurcsány
Ferenc uszítására az én magyar állampolgárságomat el lehet vitatni, de a
jókedvemet, az életbe, a szeretetbe vetett hitemet, keresztény reményemet
nem, azt csak én adhatom oda. Úgy
gondolom, hogy ezek olyan értékek,
melyekrõl soha semmilyen körülmények között nem szabad lemondanunk. Nem szabad hagyni, hogy a
szomorúság, a gyûlölet, a reménytelenség eluralkodjon rajtunk. Soha
semmilyen körülmények között nem
szabad letérnünk a szeretet, a remény,
megváltó Krisztusunk által mutatott
útról.
2. A szentírásban szereplõ vezetõk közül volt olyan, aki elvesztette a
nép és Isten bizalmát. Saul király letért arról az Útról, melyre Isten állította. Az Úr parancsára a próféta felkente helyette Dávidot, akinek menekülnie kellett haragvó királya elõl.
Egy alkalommal egy barlangban bujkált katonáival Dávid, és a király egyedül ebbe a barlangba vonult vissza,
hogy könnyítsen magán. Dávid egyik
katonája meg akarta ölni a nép kegyébõl kiesett vezetõt, de Dávid leintette, és azt mondta, ne emeld a kezed rá, “mert király marad, míg az
ideje ki nem telik”. Döbbenetes: Dávid nem engedett az erõszaknak. Hiszem, hogy az erõszak, a vérontás nem
szül igaz holnapot. Õszinte tisztelettel hajtom meg fejemet népem elõtt,
amiért ilyen nagy türelemmel viseli
sorsát.
Saullal a saját emberei számoltak le.
Gyurcsány Ferenc Balaton-parti
beszédében saját pártját, meg a vele
együtt kormányzó liberális pártot illette hihetetlenül kemény kritikával.
A történelmi magyar baloldalt, és a
liberális pártot nem hiszem, hogy valaha valaki ennyire keményen, durván
elítélte volna. Október 23-án,
Gyurcsány Ferenc megverette -válogatás nélkül- az utcán lévõ magyar
embereket. Olyan bûnt követett el,

melyre semmilyen mentsége nincs, s
mellyel nevét örökre beszennyezte.
Úgy gondolom, hogy a jelenleg
hallgató kormánypárt politikusainak
két választási lehetõségük van. Az
egyik, hogy elfogadják miniszterelnökük kritikáját, aki hazudozó, csaló, lusta embereknek nevezte õket, és
hogy a pozíciójukat mentse kész volt
ártatlan emberek vérét ontatni. A
másik alternatíva az, hogy tiltakozva
kikérik maguknak az elhangzottakat,
és azt mondják, hogy a miniszterelnök szava rágalom és megszólás,
mert nem igaz, hogy a magyar baloldal, és a liberális párt csalókból, hazugokból, semmittevõkbõl állna, és
nem kérnek olyan hatalomból, melynek kezéhez vér tapad.
Meg vagyok gyõzõdve arról, hogy
nagyon sok értékes ember van a két
kormánypártban. Meg vagyok gyõzõdve arról, hogy ezekben a pártokban nagyon sokan az elmúlt években
is erejüket megfeszítve dolgoztak a
magyar nép javán. Hiszem, hogy e két
párt ideológiájában nincs helye az erõszaknak, idõs emberek, asszonyok
fényes nappal való megveretésének,
kivont karddal nemzeti ünnepre összegyûlt emberek közé vágtató rendõröknek. Úgy gondolom, hogy a két kormánypárt le kell, hogy üljön, és külsõ
behatás nélkül e két alternatíva között választania kell.
Tiszta szívvel imádkozom, hogy
ez a két párt - kerüljön bármilyen áldozatba is- saját múltjuk, nagy vezéregyéniségeik szellemében az igazság
és az élet mellett döntsön. Egészen
biztos, hogy ha nem hátrálnak ki felemelt fõvel ebbõl a botrányból, akkor
rájuk fog égni a képmutató, hazug,
csaló, a saját nemzetére kezet emelõ
jelzõ, és ugyanaz lesz a sorsuk, mint
azoknak a pártoknak, melyek a történelem során vért ontottak. Amennyiben kormányzó politikusaik mellett
kiállnak ezen pártok tagjai, osztozni
fognak a felelõsségben, és az utókor
ítéletében is. Senkit nem érdekel Hitler jó, vagy rossz szándéka. Agresszív,
erõszakos kezéhez vér tapadt, és ezért
pártjával együtt méltó volt az ítéletre.
3. Hiszem, hogy egy ház, egy ország csak hitbõl, munkából, összefogásból, áldozatból épülhet fel. Gyermekeimnek én is, mint oly sokan e
Kárpát-medencében, szeretnék otthont, hazát építeni az Európai Unió
által adott keretek között, hogy felemelt fõvel, örömteli szívvel együtt
élhessenek békében más szabad népek gyermekeivel. Magánvagyonom
nincs, de az idõmnek ura vagyok, éppen ezért vállalok 100 szentmisét,

SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN VÁSÁRLÓT
A TÉRSÉG LEGKEDVEZÕBB ÁRAIVAL!

beszédet, elmélkedést határon belül
és határon kívül, ott, ahova hívnak és
az ott begyûlt összes adományt felkínálom egy “Nemzeti Megmentõ Alapba”.
Arra buzdítok minden jó szándékú magyar embert, éljen bárhol e
nagyvilágon, hogy egy szívvel, egy lélekkel ajándékozzuk meg nemzetünket bizalmunkkal és erõnkhöz képest
anyagiakkal is. Most nemzetünk nem
az életünket, vérünket kéri, de ezekben a nehéz gazdasági idõkben, jó lenne nemzeti összefogás, hogy gyermekeinket, betegeinket, bajban lévõ testvéreinket segíteni tudjuk. Éppen ezért
arra bíztatok minden jóakaratú magyar embert, hogy adjunk 100 munkaórát, életünkbõl a közös holnapunkért. Az orvos, a mûvész, a kõmûves,
a szántóvetõ, mindenki vállaljon saját szakmájában száz óra munkát az
elõttünk álló évben, minden hónapban egy munkanapot, és ennek az árát
adjuk közösbe, hogy az egészségügy,
a tanügy és a szociális intézmények
szükséges reformját véghez lehessen
vinni. Milyen szép lenne, ha
15.000.000 magyar válaszolna bizalommal és szeretettel erre a felhívásra.
Népünk nagyjait megkérnénk,
ennek a Nemzeti Megmentési Alapnak a felügyelésére, melybõl minden
olyan pályázatnak az önrészét lehetne
kifizetni, mely az egészségügy, az oktatás, és a szociális szféra reformját
szolgálja. Hiszem, hogy vannak a Kárpát-medencében még igaz õszinte
emberek, kikben a népünk megbízhat.
A közeledõ Advent nagyon jó alkalom lenne az összefogásra, egy új
közös magyar karácsonyra való felkészülésre, a megtérésre, melyre
mindannyiunknak szüksége van, hogy
õszinte szeretet szülessen közénk!
Városainkban, falvainkban egy-egy
kitûzött idõponton szervezzünk szép
kulturális, vallási rendezvényeket, érdemes mûvészeink, lelkipásztoraink,
népünk nagyjai tartsanak értékes, lélekemelõ elõadásokat, hogy hitünkben, nemzeti identitásunkban megerõsödjünk, reménnyel, bizalommal
töltekezzünk. Az elõadások végén a
kiosztott csekkeken mindenki belátása szerint támogathatná a magyar
nemzet újjászületését. Ezeket a rendezvényeket határon belül, de határokon kívül is meg kellene szervezni.
Ez legyen a mi tüntetésünk minden
városban és faluban! Építsük a holnapot, melyik a miénk.
Egy ilyen rendezvényre, mely
nem valaki ellen, hanem a népünk gyerekei, öregei, betegei, szenvedõ testvéreink megmentésére irányulna, és
éppen ezért nagyon sokan eljönnének,
politikai, világnézeti különbség nélkül. Meg vagyok gyõzõdve, hogy a
közös összefogás, annak eredményei
mindannyiunk szívében a reményt, a
közös magyar holnapba vetett bizalmat erõsítené.
Alapítványunk 650 bajba jutott,
árva gyereknek ad otthont, és mégis
vállalok 100 óra munkát népemért,
mert úgy gondolom, hogy most nem
fürdõszobák felújítása, nem valamelyik házunknak újrafödése a legfontosabb, hanem népünk nagy családjának a jövõje. Úgy érzem, hogy a
mindennapi kenyérnél is fontosabb
gyermekeim számára az õszinte beszéd.
Hiszem, ha nagylelkûen, áldozatokat vállalva összefog 15.000.000
magyar a nagyvilágról, akkor itt az
EU határain belül, más nemzeti közösségekkel együtt, egy virágzó otthont teremthetünk gyermekeinknek
itt a Kárpát-medencében.
Merjünk nagylelkûek lenni, merjünk áldozatot hozni, népünk jövõjébe értékes vetõmagot szórni.
Kisebbtestvéri szeretettel:
Csaba testvér

11. oldal

Szilveszteri vidámság
Kinek szól a fülemüle ?
Él a Duna-Tisza közén egy kisváros tanyavilágában (mely kisváros a
bibliából kapta a nevét, és az 52-es
fõúttól 7 km-re van) két szomszédos
tanyagazda: Pista bácsi és Jani bácsi.
Õk arról híresek, hogy egész életükben perben-haragban voltak egymással.
Idõnként, mikor nagyon elfajult,
elmérgesedett köztük a vita, és nem
tudtak békésen megegyezni, akkor kihívták a polgármester urat, aki már jól
ismerte õket. Ki is ment mindig, lecsillapította a haragjukat és igazságot
szolgáltatott. Hallgattak is a polgármester úrra egy darabig: 2-3 hétig esetleg hónapig, mikor hogy.
A napokban újból elmérgesedett
köztük a helyzet. Pista bácsi elhatározta, hogy ismét panaszt tesz a polgármester úrnál.
Belépve az irodába a titkárnõ
meglátván Pista bácsit csodálkozva
kérdezi:
- Mi baj van már megint Pista
bácsi?
- Hát izé hogyishívják ...
“mondokhogy” a polgármester úrral
szeretnék beszélni. (Ejnye az eszem
tokját, hát pont most nem jut eszembe a neve!?)
- Rosszkor jött Pista bácsi, mert
ma a polgármester úr vidéken van értekezleten. Csak holnap lesz itthon.
Akkor tessék jönni.
- Hát ez nagy baj, mert
“mondokhogy” a tanyán is nagy baj
van. (Ejnye hát tudom, hogy József,
de milyen József is?)
- Mi a baj közelebbrõl Pista bácsi? - kérdi a titkárnõ.
- Hát izé ... az úgy volt, hogy Jani
tyúkjai átjöttek a kertembe és lelegelték a gyönyörû káposztáimat. - Ennyi,
Pista bácsi?
- Á, dehogy ennyi, hacsak ennyi
vóna kezit csókolom. Mert Jani aztán
átjött visszahajtani a tyúkjait. No és
akkor véletlenül, de “mondokhogy”
egészen véletlenül ráejtettem a fejére
az akkor-éppen véletlenül a kezemben
lévõ szõlõkarót. Hát erre föl Jani azon
nyomban megjátszotta magát, földhöz vágta magát és elterült a földön.
(Mert tetszik tudni ugye, hogy világéletében nagy színész volt.) Szólongattam többször is hol szépszóval, hol
gorombán, hogy Jani kelj már föl, de õ
még a szemét sem nyitotta rám. Így
feküdt egész éjjel. Pedig már hûvösek

az éjszakák.
- Hát... “mondokhogy” ezért szerettem volna, ha a polgármester úr
még ma kigyünne a tanyára, hátha
mégis az õ szavára jobban hallgatna a
Jani és fölkelne a földrõl, mert hát nem
szeretném, ha a második éjszakát is a
földön töltené...
Mert ugye már hûvösek az éjszakák. Mög ugyi föl is fázhatna, tüdõgyulladást is kaphatna. Akkor pedig
ki kell hívni a doktor urat (de melyiket?) de ma már a vizitdíj is rengeteg
pénzbe kerül. Esetleg gyógyszer is kellene? ! Namármost ebben a takarékos
világban a doktor úr csak az olcsóbb
gyógyszert írhatja fel, attól tán a Jani
szomszéd meg sem gyógyulna. Hát ...
“mondokhogy” ezért szerettem volna,
hogy a polgármester úr még ma
kigyütt vóna.
Pista bácsi akkurátusan körülhordozza tekintetét az irodán, és mikor
meggyõzõdik róla, hogy tényleg csak
ketten vannak, bizalmasan odahajol a
titkárnõhöz:
- Hát ... az igazat megvallva ezt
csak kimondottan csak magácskának,
így négyszemközt mondom, de igazán hogy csak a kettõnk titka maradjon: nem is volt az a káposzta olyan
szép, mint ahogy az elõbb mondtam.
Mert az idén elõször volt ugye a sok
víz, aztán jött a szárazság, a káposztalepkék, meg különben is olcsó a káposzta, lehet hogy el sem tudtam volna adni, hanem az állatokkal kellett
volna megetetni.
Úgy jártam, mint ahogy a szólás
mondja: ez esetben többe kerül a leves, mint a hús. Mert ugye ha valami
hivatalos kiadás lenne ez ügyben, hát
ugye azt csak nekem kellene megfizetni.
- Ez így igaz Pista bácsi! De ne
tessék fölöslegesen és hiába várakozni és engem fenntartani a munkámban. Holnap tessék bejönni mint ahogy
már mondtam is. 8-tól 10-ig tart a
polgármester Úr fogadóórát.
- Hát jó, ha más megoldás nincs,
majd akkor begyüvök holnap, akkorára hátha eszembe jut majd a neve is.
(Mert ugye József, de milyen József
is...)
Leitem Henrik
(A fenti kis írás természetesen a képzelet
szülötte, s a “mondokhogy” szójáték adta
a megírás ötletét. L.H.)

EGY MÉLYEN ÕSZINTE (SZILVESZTERI) VALLOMÁS

Kedves Margitom!
Most is -mint sokszor-, rád gondoltam. Eszembe jutott az együtt töltött nagyon szép idõ. Harmincöt közös év áll mögöttünk. Ezalatt sohasem csalódtam benned, hûségesek
voltunk egymáshoz. Mindig nagyon
szerettelek, s cserébe Te sok örömet,
jókedvet szereztél nekem. Nagy boldogság volt, amikor a hasunk összeért. Nemcsak nekem, hanem barátaimnak, ismerõseimnek is sok szép élményt adtál. Soha nem csalódott benned, aki rád áldozta idejét. Ha volt is
néhány keményebb bírálat, azt senki
sem mondhatta rólad, hogy faragatlan vagy! Sok estét, éjszakát töltöttünk együtt, s bevallom, néha már fárasztó is voltál. Majdhogynem fél Európában ismertek. De még a tengeren
túlról (Washingtonból) is, vannak tisztelõid, akik megszerettek szép formádért, finom lelkedért. Engem sok sikerélményhez juttattál, olyanokhoz,
melyeket még az én drága feleségem
is szívesen elviselt.
Eddig minden évben áldott állapotban voltál. Ez jó volt neked is, ne-

kem meg még inkább. Bevallom, többször elmaradt a virágcsokor névnapod,
születésnapod alkalmából. Pedig megérdemelted volna, hiszen ahogy most
összeszámláltam közös sikereinket, tíz
arany-, tizenhárom ezüst-, hét bronzérem, meg sok-sok elismerés jutott
nekünk az elmúlt 25 év megmérettetésein.
Margitka! Korodhoz képest jól
tartod magad! Én már csüggedek. Lassan le kell mondanom belsõséges kapcsolatunkról, terhes már a veled való
foglalkozás. Egy vigaszom azért van.
A fiam is szemet vetett rád. Bevallotta, hogy titkon vágyat érez irántad.
Hát, ha ez így van, legyél az övé, és
nagyon sokáig boldogítsd õt is! Így
legalább a családban maradsz. Ha szépen ápol, kezelget, még neki is lehetnek sikerei Veled! Persze titokban
azért, majd én is megsimogatlak néha!
Zárszóul -azoknak, akik nem tudnák- a Margit egy 2440 literes, 1904ben “született”, nagyon szépen, tölgyfából kimunkált boroshordó.
Varga László

IZSÁKI Hírek

12. oldal
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ÜGYELETEK

ÁFÉSZ HÍREK

Orvosi ügyelet
Hétfõtõl péntekig 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén és
munkaszüneti napokon 8 órától 8 óráig a szabadszállási központi ügyelet
(Mindszenty tér 5.)
hívható a 76/353-324-es számon.
Rendelési idõben, illetve hétköznap 16 óráig a helyi orvosok hívhatók a 0620-962-4594 számon.
Gyógyszertári ügyelet
December 18-24: Izsák, T: 569-208
December 25-31: Szabadszállás, T: 358-028
Január 1-7: Izsák
Január 8-14: Szabadszállás
Január 15-21: Izsák
Rendõrségi ügyelet
06-30-546-7196
Polgárõrség
06-30-555-6645
Kábeltévé ügyelet
December 18 - 24: Farkas Zsolt, Garai tér 7. tel.:06-20/436-74-00
December 25: Izsák László, József A. utca 8. tel.: 06-20/475-79-66
December 26: Farkas Zsolt
December 27 - 31: Izsák László
Január 01 - 07: Farkas Zsolt
Január 08 – 14: Izsák László
Január 15 – 21: Farkas Zsolt
Január 22 – 28: Izsák László

ÚJ SZOLGÁLTATÁS
a PÁL és PÁL BT-nél
Izsák, Kossuth L. u. 42. szám alatt.
2006. január 1-tõl megkezdtük, kedvezõ áron,
rövidáruk értékesítését.
Kaphatók:
cérnák (minden színben),
zippzárak (dzsekibe, nadrágba),
gombok nagy választékban, gumik, csatok,
kapcsok, csipkék,
szegõk, zsinórok, vállpárnák, vállfák, vetexek,
bélésselymek,
gombostûk, varrótûk.

2006. december 20.

Az Izsáki ÁFÉSZ decemberi ajánlata!
Iparcikk Áruház ünnepi
ajánlata!
Vérnyomásmérõ /csuklóra/ Elta

5490,-Ft

4 KW Fikoterm kályha
26900,- Ft
5 KW Filex Kályha
44990,-Ft
6 KW Nosztalgia kályha
53900,-Ft
7 KW Marburg kályha
50900,-Ft
5 KW Plutó kandalló
42990,-Ft
6,5 KW Plútó íves kandalló
50500,-Ft
Siesta gázkályha
23500,-Ft
4 égõs Zanussi gáztûzhely
42990,-Ft
3 égõs Móra gáztûzhely
44400,-Ft
4 égõs Móra gáztûzhely
48100,-Ft
4 égõs Vesta gáztûzhely
59600,-Ft
Füstcsövek széles választékban!
Orion elektromos tûzhely
5100,-Ft
410 literes fagyasztóláda
85000,-Ft
150 literes hûtõszekrény
42900,-Ft
Bosch 12 terítékes mosogatógép 89000,-Ft
Csillárok
2100,-Ft-tól

Háztartási kisgépek széles
választékban, kedvezõ áron
kaphatók:
Szendvicssütõ
Kenyérpirító
Szeletelõkép
Bosch aprítógép
Elektromos kés
Rúdmixer
Kukorica pattogtató
Kávéõrlõk
Olajsütõ
Kávéfõzõk
Mikró sütõk

Szolgáltatásaink: gombbehúzás, patentozás, zipzárcsere, szoknyák, nadrágok felhajtása, függönyök és
terítõk szegése.

2290,-Ft
2190,-Ft
6200,-Ft
6990,-Ft
3850,-Ft
3980,-Ft
5810,-Ft
2490,-Ft-tól
4720,-Ft-tól
10600,-Ft-tól
9800,-Ft-tól

Mosó- és tisztítószerek,
szivacsok, samponok,

borotválkozó szerek, borotvák
bõ választékban kaphatók! És
még több ezer féle cikket
kínálnak kedvezõ áron!
Olcsó könyvek érkeztek már
390,-Ft-tól!
DVD filmek 990,-Ft-tól! 2007 évi
naptárok is kaphatók!
Élelmiszer boltjaink akciós
ajánlata
Coop cola 2 literes
129,-Ft
Farmer tejföl 375 gr
135,-Ft
Coop étolaj 1 literes
225,-Ft
Coop B rizs 4 kg
659,-Ft
Coop kocka margarin 250 gr
69,-Ft
Coop liszt 1/1
69,-Ft
Ráma m.krém kocka 250 gr
125,-Ft
Coop torma 200 gr
99,-Ft
Eduscho dupla 250 gr
289,-Ft
Lipton green label tea 25*1,5 gr
179,-Ft
Józsa 8 toj. csigatészta 250 gr
149,-Ft
Coop kakaópor 75 gr
79,-Ft
Oetker sütõpor vagy vanilincukor
4 db családi
75,-Ft/cs
Szentkirályi ásványvíz 1,5 literes
89,-Ft

Jót, jó áron az ÁFÉSZ
boltokból!

Békés, boldog karácsonyi
ünnepeket, sikeres,
eredményekben
gazdag új évet kívánnak
a szövetkezet dolgozói!

Anyakönyvi

Hírek

Születtek: Jakab Viktor an: Hajnal Renáta, Berkó Ivett an: Sztakó Teréz, Budai Fanni an:
Szabó Csilla, Duráncsik Janka an: S. Juhász Márta, Rácz Réka Boglárka an: Virág Ágnes,
Szentmiklósi Máté an: Muzslai Melinda.

Minden kedves érdeklõdõt
Házasságkötés: nem volt.
barátságos kiszolgálásban
részesítünk!
Meghaltak: Marton Ignác 49 éves, Katona J. u. 80, Dancsó Lajos 82 éves, Bihari u. 30,
Tel.: 360-064 vagy
Keskeny Attila 33 éves, Muszály u. 4, Göbecs Pál 72 éves, Vásártér u. 18, Hörcsög Ferenc 74
20-5530-197
éves, Kodály Z. u. 20.
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APRÓHIRDETÉSEK

Alsó tagozatosok korrepetálását vállalom magyar, matematika, környezetismeret tárgyakból.
Érdeklõdni: Sponga Szandra, 06-70-4567-532
hétfõtõl- csütörtökig este 18 óra után, péntek,
szombat, vasárnap egész nap.
Eladó 6550 m2 szántó közvetlenül a Kisasszonyerdõ mellett.
Érdeklõdni 06-30-2193-425
Hosszú, fekete színû, új 44-es fekete nõi bõrkabát eladó. Irányár 30.000,-Ft
Tel.: 06-70-379-4463
Kecskemét belvárosában 63 m2-es szépen felújított erkélyes lakás eladó.
Tel.:06-70-295-3477
Szõlõ kivágási és korszerûsítési pályázatok írá-

sa és ügyintézése.
Szõlõtelepítési jogot veszek.
Tel.: 06-70-339-5917

1900 négyszögöl 6 éves magas mûvelésû szõlõ
eladó.
Tel.: 06-70-295-3477
Eladó bontásból fa bejárati ajtó, üvegezett,
költözõszárnyas, és Minimat automata mosógép.
Tel.: 06-30-526-6655
Eladó 2 éves új állapotú 3+2+1 ülõgarnitúra,
kihúzhatós gyermekheverõ, fotelok, forgószék,
dohányzó asztal, Pentium számítógép. Tel.: 0620-3216-367
Kossuth L. u. 93.sz. alatti ingatlan eladó. Tel.:
06-70-516-3593

Önkormányzati lap
Kiadja: Izsák Város Önkormányzata
Felelõs kiadó: Dr. Hauzmann János, címzetes
fõjegyzõ
Szerkesztõség: Tetézi Lajos fõszerkesztõ,
Bálint Vilmos, Dr. Hauzmann János, Tetézi Attila
Cím: 6070 Izsák, Szabadság tér 1.
Telefon/fax: 76/375-900
Hirdetésfelvétel: Izsák Kht. Tel.: 76/568-076
Készítette: Kópia Kft. Kiskunhalas. Felelõs
vezetõ: Lichtenberger Tibor
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