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Lada találkozó

Basa Imre szervezésben, idén harmadízben
volt házigazdája Izsák, a
Ladások találkozójának.
Az egykor álomautónak
számító Ladákból (indulásukkor Zsiguli) szép
számban érkeztek Izsákra most is. Láthattunk
eredeti gyári állapotú és
különböző módon átalakított – utóbbiak között

versenygéppé tuningolt
- példányokat is. Ami
közös volt az autók tulajdonosaiban, hogy valamennyien megszállott
kedvelői a márkának és
igazi odaadással ápolják,
kezelik járműveiket. Az
egész napos program a
sportpályán és a vasút
melletti területen zajlott. Egyebek mellett

ügyességi versenyek,
szépségverseny, az autókba épített hifi berendezések hangnyomás
versenye, a tulajdonosok személyes ügyességi
versenye és a városon
át tett felvonulás színesítették a programot. A
sikerhez a nagyon szép
őszi verőfényes időjárás
is sokat hozzátett.

Kisebbségi érdekvédelmi
szervezet alakult Izsákon

Ára: 150 Ft

Nemzeti Vágta 2014
Izsák idén is képviseltette magát a Nemzeti
Vágtán. A budapesti Hősök terén megrendezett
látványos lovasprogram
egyik főrendezője most is
Mondok József volt. A versenyen – már mondhatjuk
úgy – a hagyományoknak
megfelelően, Ádám Dávid
szállt Keselyüstök nyergébe. Sajnos az előfutamban
kiestek, de így is szép teljesítményt nyújtottak az
igen erős mezőnyben.
A Vágta Korzón, a települések utcájában Izsák
idén a magyar-szerb közös
lovasprogramot népszerűsítő sátorral vett részt, bemutatva a határon átívelő
közös program szakmai és
turisztikai lehetőségeit.

Közlekedésbiztonsági nap Izsákon

A gyerekek látható kedvvel és lelkesedéssel vettek részt a bemutatókon, vetélkedőkön

A helyi szervezet alakuló ülését október 4-én tartották, ahol jelen
volt Mondok József polgármester is
Október 4-én Izsákon is megalakult
a Magyarországi Nemzeti Etnikai
Kisebbségek Érdekvédelmi Egyesületének helyi szervezete. Az alakuló
ülést a Művelődési Házban tartották,
ahol átadták a tagok megbízóleveleit.
A szervezet elnöke Lakatos Antal (aki
a megyei szervezet elnöke is), alel-

nöke Némedi János lett. A szervezet
célja a Magyarországon élő nemzeti
és etnikai kisebbségek, továbbá a Magyarországon tartózkodó nem magyar
állampolgárok érdekképviselete. Mint
Lakatos Antal elnök elmondta e célok
megvalósításán fog dolgozni a helyi
szervezet is.

Izsáki és kiskőrösi óvodás és iskolás gyerekek
számára rendeztek közlekedésbiztonsági napot az

izsáki sportcsarnokban.
A program keretében a
közlekedésbiztonsági tudnivalók mellett megismer-

kedtek a gyerekek a rendvédelmi szervek, köztük
a tűzoltóság, rendőrség
munkájával is. A Nemzedékek Biztonságáért
Közhasznú Egyesület által
támogatott, közel egy napos programon nyolcszáz
izsáki és kiskőrösi gyerek
vett részt. A látványos
vetélkedőket, ügyességi
feladatokat, bemutatókat
és gyermekműsorokat
felvonultató program Geisztné Kamasz Erzsébet
rendőrőrnagy szervezésben került Izsákra.

Lajtabánság megemlékezés Izsákon

Őszi alkotótábor

Komoly érdeklődés kísérte az őszi alkotótábor
munkáiból rendezett kiállítást

Németh Ferenc szervezésében idén negyedik
alkalommal került meg-

rendezésre az őszi izsáki
alkotótábor, ahol az eddigi gyakorlattól eltérően,

nemcsak festők, hanem
egy szobrász is részt vett.
A táborban készült igen
színvonalas anyagból a
Művelődési Házban rendeztek tárlatot, melyet
Kriskó János egyetemi
docens nyitott meg. Megnyitójában hangsúlyozta,
hogy nagyon jó és örömteli
dolog, hogy vannak olyan
települések, melyeknek
önkormányzatai, vállalkozói támogatják egy-egy
ilyen tábor működését.
Izsák kiemelkedik ezek
közül, hiszen itt két alkotótábor is otthont és
támogatókat talált.

Október 13-án a református templom kertjében álló Lajtabánság
emlékmű megkoszorúzásával és előadásokkal
emlékezett az izsáki
erdélyi kör az egykori
Nyugat-magyarországi

eseményekre, melyek
nyomán a trianoni országcsonkítás mégsem
egészen úgy teljesedett be, mint azt kitervelői szerették volna. Az emlékmű előtt
Nagy Árpád méltatta

a harcokban részt vettek – köztük izsákiak
– hősiességét mellyel
nem kevesebbet, mint
a Sopron környéki területek megmaradását
harcolták ki a nemzetnek.
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Megújul a Kerekasztal
A két évvel ezelőtt, a Tegyünk
Izsákért Egyesület kezdeményezésére létrehozott Izsáki
Civil Kerekasztal (ICK) megújulásra készül. A helyi civil
szervezetek (egyesületek, alapítványok, klubok) és lokálpatrióta önkéntesek, valamint a
közösségi programokat támogató vállalkozások eredményes
együttműködésének elősegítése
érdekében létrehozott szerveződés, megtette a kezdő lépéseket.
Arra a kérdésre, mennyire volt
eredményes ez a kezdeményezés, nem egyszerű a válasz. Ha
azt nézzük, hogy városunkban
mennyi programot és rendezvényt hoztak létre a civilek, akár
nyugodtan lehetünk büszkék is.
Gondoljuk csak végig a teljesség
igénye nélkül: a Tésztafesztivál,
a Kolon-kupa futóverseny, az
adventi gyertyagyújtások, a
jótékonysági és szemétgyűjtési
akciók, a színházi és ismeretterjesztő előadások sorozata, a
vegyeskar és a néptáncegyüttes
fellépései, a klubélet és az ünnepségek megrendezése - megannyi színvonalas és élmény
teli, a közösségünket megmozgató produktum, amelyek nem
valami „központ által elrendelt”
módon, hanem a város polgárainak aktivitása folytán jött létre.
Hogy mégsem vagyunk teljesen
elégedettek: talán mehetett
volna gördülékenyebben; talán
lehettünk volna többen; talán
tehettünk volna többet a tájékoztatásért.
Az ICK valójában nem egyfajta
csúcs-szervezőként működik,
hanem a honlapon (ick.izsak.
hu) elérhető információ-megosztással és tájékoztatással
(IZSÁKI PROGRAMTÁR)
segíti a székfoglalókat és a
nagyközönséget. Kétségtelen,
hogy ebben a kérdésben is van
még miben előrelépni, de az
eredeti elgondolás helyesnek
bizonyult.
Közismert, az állam központosítási törekvései egyre kevesebb
anyagi fedezetet hagynak az
önkormányzatok részére, ezzel

együtt az államigazgatási feladatok viszont nem csökkennek. Ebből következik, hogy
a helyi lakosság igényeinek
kielégítése egyre hátrébb szorul.
Bár városunk vezetése igyekszik támogatni a civil szervezetek munkáját, az bizony nem
elég mindenre. Egy közhasznú
egyesületnek a könyvelése és
adminisztrációs kötelezettségei
is nagy megterhelést jelentenek
a tagdíjakból fedezett költségvetésüknek. Vagyis komoly eredményeket csak összefogással
lehet elérni. Még egy pályázat
megnyeréséhez is több az esély,
ha közösen pályáznak. Ezért
különösen fontos, hogy mindenki, aki szeretne tenni valamit
városunkért, legyen aktív és
segítse a kezdeményezéseket.
Még a jobbító szándék esetén
sincs helye a fanyalgásnak, vagy
az önismétlő céltalan kritizálásnak. Láthatjuk, hogy helyettünk senki sem fogja megoldani,
megszervezni az életünket.
A mostani évfordulós ülés
legfontosabb feladata a székfoglalás megerősítésén túlmenően,
hogy a résztvevő szervezetek
találják meg a közös hangot
az együttműködéshez. Természetesen minden székfoglaló a
saját céljainak a megvalósításában érdekelt, de csak a mások törekvéseinek tiszteletben
tartásával teheti. A programok
egyeztetése, a közös programok
szervezése, a tapasztalatok
megosztása, a lakosság egységes
tájékoztatása és a város önkormányzatával történő párbeszéd
jelentheti a megfelelő együttműködés területeit.
Az ICK tevékenysége nyilvános, bárki, bármikor csatlakozhat a lokálpatrióták kezdeményezéseihez, és ha valakinek
van valami jó ötlete, ossza meg
velük! Vegyenek részt a rendezvényeken, hiszen ez is jelzi egy
közösség erejét. Egy városba
igazi életet is csak az ott élők
szeretete és aktív részvétele
hozhat!
-fg-

Felajánlás!
A csaknem 25 éves múltra visszatekintő Benyovszky Kft.
felajánlja a városnak, hogy amennyiben a városfejlesztési
beruházásokhoz az Izsák 1-es bányából elégítik ki a szükségleteiket (homok, agyag, termőföld), akkor a vásárolt
anyag árának, adózott, nettó 50%-át a Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálattal egyeztetve, rászorulóknak ajánlja
fel, tartós élelmiszer és tüzelő formájában. Ezen felajánlás
visszavonásig érvényes.

Hol a tollam?
Hol a tollam, hol a tollam,
amivel én írni szoktam?
Kacskaringós kutyafáját,
veri a sors a gazdáját...
Hol a tollam, hol a tollam,
akivel én jóban voltam?
Tán az ördög ír most vele,
lángbetűket a semmibe...
Budai Kulcsár János
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Visszatekintés a múltba

A kommunista diktatúrának
már a legelején is nagyon sok
szokatlan, furcsa intézkedés
történt. Fő szempont volt: ”A
múltat végképp eltörölni”. Mindent megváltoztatni, minden
tisztségre új embert állítani.
Persze erre általában nem volt
megfelelő végzettségű megbízható káder. Ezekre az esetekre
találták ki a hathetes tanfolyamokat.
Így történt az az egyik kis faluban is. A párt „okos” emberei
összegyűltek, hogy megszervezzék a helyi elöljáróságot.
Mindenekelőtt kell egy tanács-

elnök. Tanakodtak, ki legyen
az? Végül úgy döntöttek, hogy
János bácsit választják meg a
falu első emberének, mert nagyon megbízható elvtárs, hiszen
már tizenkilencben is vörös volt.
Örült is neki nagyon, hogy végre
kamatoztathatja hűséges párttagságát. El is küldték arra a
bizonyos hathetes tanfolyamra,
amely egy bentlakásos képzés
volt a városban. Hanem a kurzus vége felé kap egy táviratot,
amelyben az állt, hogy kell a
faluba egy párttitkár is, s mivel
a falu elég kicsi, el tudja ő látni
ezt a feladatot is. Maradjon még

Őszi finomságok
Őszi gyümölcsös saláta
bacon szalonnával
Hozzávalók: 1 fej saláta, 15 dkg
fehér és piros szőlő, 2 körte, 5
dkg dióbél, 4 evőkanál napraforgómag, 8 vékony szelet bacon,
Az öntethez, 4 evőkanál olaj, 2
evőkanál fehérborecet, 1 evőkanál citromlé
A salátát megtisztítjuk, leöblítjük, szárazra rázzuk, és
falatnyi darabokra tépkedjük.
A diót zsiradék nélkül megpirítjuk egy serpenyőben, majd
tányérra borítjuk, kihűtjük. A
szőlőt megmossuk, leszemezzük,
kettévágjuk, magjait kiszedjük.
A körtét megmossuk, kettévágjuk, magházát kiemeljük, húsát
vékony szeletkékre vágjuk. Az
öntethez simára keverjük az
olajat az ecettel, a citromlével, és
sóval, borssal ízesítjük. A salátát
összekeverjük a szőlővel és a körtével, és rálocsoljuk az öntetet.
A szalonnaszeleteket ropogósra
pirítjuk a serpenyőben, a salátára
szórjuk a dióval és a napraforgómaggal együtt. Azonnal tálaljuk.
Kenyeret kínálhatunk hozzá.
Sütőtökkrémleves
sonkával
Hozzávalók: 1 kg sütőtök, 3 nagyobb burgonya, 3 szál sárgarépa,
1 fej hagyma, 1,3 l zöldségleves,
1,5 dl tejszín, 15 dkg füstölt pulyka sonka, kevés olaj, só, bors, 2
evőkanál pirított tökmag
A zöldségeket megtisztítjuk,
felkockázzuk. A felaprított hagymát kevés olajon megdinszteljük,
felöntjük a zöldséglével, felforraljuk. Beletesszük a tököt és a
burgonyát, kb. fél óra alatt, lassú
tűzön puhára főzzük. Botmixer-

rel pürésítjük, sózzuk, borsozzuk.
A füstölt sonkát apróra vágjuk,
olajjal enyhén kikent serpenyőben megpirítjuk. Tálaláskor a
tányérban a levesre szórjuk a
pirított sonkát, és frissen pörkölt
tökmaggal megszórjuk
Marcipános szilvás pite
Hozzávalók a tésztához: 30 dkg
liszt, 8 dkg mandula, 21 dkg kockázott hideg vaj, 12 dkg cukor, 2
db tojássárgája. A töltelékhez: 20
db szép szilva, 2 evőkanál méz,
7 dkg natúr marcipánmassza, 1
db tojás, 1 evőkanál cukor, 3 dkg
szeletelt mandula
A tészta alapanyagait dolgozzuk
gyorsan össze robotgéppel, illetve
dagasztógéppel. Béleljünk ki egy
kivehető aljú piteformát a tésztával, kenjük meg tojással, reszeljük rá a marcipánt (jó, ha előtte
a mélyhűtőbe tároljuk, mert a
puha marcipánnal nem tudunk
dolgozni). A kimagozott, felezett
szilvákat osszuk el a tésztán,
csurgassuk meg a mézzel, szórjuk
meg a cukorral és a szeletelt mandulával. A tészta túllógó szélét
hajtsuk vissza a gyümölcsre, ezt
is kenjük meg tojással. Süssük
180 fokon 35 percig.
Szilvás pite
Hozzávalók a tésztához: 30 dkg
liszt, 15 dkg vaj, 1 db tojás, csipetnyi só. A töltelékhez: 1 kg szilva,
6 dkg cukor, 1 kávéskanál őrölt
fahéj, 2 db tojás, 1,5 dl tejszín, 2
dkg cukor
A tésztához összemorzsoljuk a
hideg vajat a liszttel. Hozzáadjuk
a sót és a tojást, összegyúrjuk. Ha
nem áll össze a tészta, 2-3 evőkanál hideg vizet teszünk hozzá.

hat hétig és megkapja ehhez is
a képzést. Amikor ez a tanfolyam is a vége felé járt, jött egy
újabb távirat, melyben hírül
adták, hogy falujuk egyetlen
öreg tanítója maghalt. János
bácsira gondoltak, hogy még
ezt a feladatot is el tudja látni,
ha még marad hat hétig. Ami
sok, az sok, gondolta a jó öreg és
hazautazott. Otthon aztán nem
kis indulattal közölte a falu bölcseivel: Ne nézzetek már olyan
bolondnak elvtársak, hogy vén
létemre még megtanuljak írni,
olvasni is!
Varga László
A kapott tésztát letakarva 30
percen át pihentetjük hűtőben.
Lisztezett deszkán kinyújtjuk a
tésztát, kivajazott, lisztezett sima
aljú piteformába tesszük úgy,
hogy a széle 2 cm magas legyen.
A felesleges tésztát késsel körben
levágjuk, így egyenletes lesz. A
tésztát villával megszurkáljuk,
és a kimagozott, felezett vagy negyedelt szilvákkal sűrűn kirakjuk
a formát. Megszórjuk cukorral,
őrölt fahéjjal, és 200 C fokosra
előmelegített sütőben 10 percen
át sütjük. Ez idő eltelte után
ráöntjük a tejszínnel, cukorral elkevert tojásokat, majd 10 percre
visszatesszük a sütőbe. Közben
az előbb levágott tésztát lereszeljük a reszelő durva oldalán,
és rászórjuk a sütemény tetejére,
majd tovább sütjük 15-20 percen
át, míg a tejszínes tojás meg nem
köt. A sütőből kivéve pihentetjük,
majd felszeleteljük.

Egyszerű diótorta

Hozzávalók 20 cm-es tortatésztához: 15 dkg liszt, 10 dkg vaj, 5
dkg cukor. Töltelék: 25 dkg darált
dió, 10 dkg vaj, 10 dkg cukor, 3
tojás, 1/4 kávéskanál őrölt fahéj.
A díszítéshez: olvasztott csokoládé, néhány felezett dió.
A töltelék hozzávalóit összekeverjük (legegyszerűbb robotgépben). A tészta alapanyagait egybegyúrjuk. A tortaformát kibéleljük sütőpapírral, és egyenletes
vastagságban belenyomkodjuk a
tésztát úgy, hogy ne csak a forma alját, de az oldalát is befedje
kb. 3 cm magasan. A tölteléket
a tészta közepébe kanalazzuk,
és elegyengetjük. A tortát 180
fokra előmelegített sütőben 30-35
perc alatt megsütjük. (Tűpróba!)
Miután kihűlt, olvasztott csokoládéval díszítjük.

FELHÍVÁS

A Tegyünk Izsákért Egyesület kezdeményezésére, a helyi civil szervezetek (egyesületek,
alapítványok, klubok) és lokálpatrióta önkéntesek, valamint a közösségi programokat támogató vállalkozások eredményes együttműködésének elősegítése érdekében létrehozott – az
immáron két éves –

IZSÁKI CIVIL KEREKASZTAL
2014. december 9-én. (kedd) 18 órától tartja az
ÉVFORDULÓS, SZÉKFOGLALÁS-MEGERŐSÍTŐ ÜLÉSÉT.
Az ülés helye: Izsáki Művelődési Ház

Az ülés résztvevőit köszönti: Mondok József, Izsák Város polgármestere
Kérjük az ICK jelenlegi székfoglalóit regisztrációjuk pontosítására, továbbá hívunk minden
közösséget és patriótát, akik tenni szeretnének városunk felvirágoztatásáért és élhetőbbé
tételéért, foglaljanak helyet (széket) a kerekasztalnál.
Bővebb információ az ICK honlapján (ick.izsak.hu) található.
Faragó Gábor
ICK koordinátor
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Hosszú sóhaj
Beteg vagyok
beteg vagyok,
itt rohadok ágyamon.
Haj, lábaim,
ti fürge nyúlfogók:
mivé is tett a balszerencse
az orvul eltalált golyók...
Beteg vagyok,
beteg. Bottal botorkálok.
Tán attól fél e csontvitéz,
hogy botommal fejbe vágom.
S mi lenne, haj, mi lenne
ha meghalna a halál?
Mérhetetlen szenvedésire
e bolygó lakója
akkor gyógyírt miben talál?
Budai Kulcsár János

TETÉZI LAJOS

Gondolom...

...akik úgy az ötvenes, hatvanas éveiket
tapossák, teljesen másként nézik és értékelik
azt a már-már hisztériába hajló vitát, melyet az
üzletek vasárnapi zárva tartásáról folytatnak
a témát pártolók és az azt ellenzők. Ugyanis hosszú évtizedeken
át természetes volt, hogy a boltok vasárnap zárva voltak. Sőt,
szombaton is csak pár órát tartottak nyitva. Mégsem hallottunk
olyasmiről, hogy valaki éhen halt, vagy éhezett volna akkoriban
emiatt. Sőt azt sem állította senki, hogy ha ezen egy napot is
munkanappá tennék, akkor tízezrekkel több dolgozóra lenne
szükség a kereskedelemben. Most viszont ilyenekkel van tele a
sajtó. No jó, talán az éhenhalást még nem hozták föl (bár olyan
vélemények elhangzottak már, hogy vannak, akik csak a hétvégén
tudják beszerezni a heti betevőt – ami már közelít), de ez csupán
idő kérdése. Ha tovább folytatódik a harc, a lelkesebb harcosok
ezen állításig is eljutnak majd.
Gondolom, mindenki számára világos, hogy akik a leghangosabban verik a tamtamot, azok a legkevésbé sem az alapproblémával
foglalkoznak, hanem politikai tőkét próbálnak kovácsolni a kérdésből. A teljesen elhibázott internetadó-ötlet után kiválónak is
tűnik az alkalom, hiszen ez a téma úgyszintén sokakat érint. Ezért
máris akadnak, akik tömeges munkanélküliséget vizionálnak.
Mások a szabad vásárlói akarat, sőt az emberi szabadságjogok
durva korlátozását látják már a kérdés felvetésében is. Holott
a kereskedelemben inkább munkaerő hiánnyal küzdenek, s
ha a hét egyetlen napján nem tudunk vásárolni az még nem a
szabadságjogaink korlátozása. Különösen úgy nem, hogy a többi
napon sok üzlet késő estig tart nyitva, tehát van mód munkaidő
után is beszerezni a szükséges dolgokat. A szünnappal való
próbálkozás inkább józan belátása annak, hogy a kereskedőket
is megilleti legalább heti egy szabadnap, amikor ők is korlátozás
nélkül pihenhetnek. Hiszen az ő munkájuk mégsem olyan, mint
egy buszvezetőé, péké, s sorolhatnánk azokat a szakmákat, ahol
valóban elkerülhetetlen a vasárnapi munkavégzés.
Gondolom, sokak előtt ismert, hogy a vasárnapi zárva tartás
ötletét a Kereszténydemokrata Néppárt vetette föl. Akik ismerik a
keresztény tanítást, talán nem is csodálkoznak ezen, hiszen abban
ott áll: Az Úr napját megszenteljed. E megszentelés túl azon, hogy
templomba megy valaki, abból is áll, hogy a családdal egymásra
figyelve töltik legalább ezt az egy napot. Nem munkával. Ilyen
igénye a nem hívőknek is van. Vagy lehet.
Gondolom, a fenti sorok olvastán vannak, akik azt mondják,
de hát sok kereskedő is azt mondja, szívesen nyitva tartanának.
Igen. Ahogy sok vásárló is igényli ezt, mert megszokták, mert
kényelmes, mert így nem kell előre gondolkodni. A törvényalkotóknak ezt is meg kell hallaniuk. Mert legyen bármilyen
humánus, dolgozó- és családbarát egy elképzelés, a többség akaratával szemben nem lehet megvalósítani. Különösen úgy nem,
hogy bizonyos üzletek mégis nyitva tarthatnának. Mert így még
inkább politikai kérdéssé válhat, ami nem az. Vagy nem kellene,
hogy az legyen...
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Forradalmi emlékezés
Október 23-án a Művelődési
Házban tartotta az önkormányzat, az 1956-os Forradalom és
Szabadságharc évfordulójára
emlékező városi ünnepséget.
A megemlékezésen Molnárné
Tóth Ibolya felolvasta Petrőczi Éva, József Attila Díjas
író, költő, publicista, a Károli
Gáspár Református Egyetem
nyugalmazott egyetemi docense, „1956 és János vitéz” című
írását, melyből kitűnik, hogy
az akkor öt éves kislány Petőfi
remeke iránti lobogása és a már
ekkor is benne élő szülőföld
iránti ragaszkodása miként
késztette itthon maradásra,
a forradalom bukása miatt az
emigráció gondolatával foglalkozó családot: „Szüleim éjszakákon keresztül tanácskoztak,
mitévők legyenek, induljanake el egy szem kislányukkal
az ismeretlenbe... Kilátásaik
az átlagosnál jobbak voltak,
nyelvismeretük, két nemzetközi
hivatásuk – az orvostudomány
és a művészettörténet – révén
hamar gyökeret verhettek volna. Apám esélyeit nemcsak
addigi kiváló tanulmányi,
sőt korai kutatási eredményei
növelték, hanem csaknem hat
börtönéve és őseinek német
származása is. Hogy mégis
az itthon maradás kalandja
lett a nagy tervek vége, arról
bizony én tehettem. Egyik éjszakai beszélgetésükre felriadva
ugyanis sírva rontottam ki az

ebédlőbe, a következő szöveggel: »Nem! Engem ne vigyetek
sehová! Én itt akarok maradni
nagymamával, nagyapával,
Körivel (keresztapámmal) – és
a János vitézzel.«Petőfi remekét
történetesen 1955 karácsonyára kaptam meg ajándékba,
méghozzá nem is akármilyen
előzmények után. A karácsonyt
megelőző hetekben-hónapokban
ugyanis minden Kossuth Lajos (ma ismét: Király!) utcai
sétánk lelkes kirakati János
vitéz-bámulással ért véget, no
meg leltározással, hogy a vágyva-vágyott könyv, Róna Emy
meseszép rajzaival, kapható
még. Mit volt mit tenni, apám
és anyám lemondtak a kivándorlásról, aztán számukra is,
keresztapám számára is kőkemény évek következtek, s engem
se éppen kádergyerek-esztendők
vártak. Mégsem bánom, hogy
így történt, hogy Petőfi és Arany
János földjén élhettem-élhe-

tem le az életemet. Egy sokat
szenvedett, tankok, indulatok
és gyakran igazságtalanságok
szaggatta országban, ahol még
sokan ismerik János vitéz és
Iluska történetét, s ahol élnek
még néhányan, akik – ha a
régies magyar nyelvtől már
távolodva kevesebben is – megmegdobbanó szívvel olvassák
Arany János sorait: »S kelevéze
ragyog vala balján.« Tudom,
sok esélyt veszítettem azon az
1956 kora novemberi éjszakán,
s szüleimet gyerekfővel, gyermeki lélekkel nem önzésből,
de az itthoni szeretteimhez,
világomhoz való ragaszkodásommal sok lehetőségtől fosztottam meg. De a Történelem
Ura tudta, kit és miért akar itt,
a mi földünkön, a mi anyanyelvünkben marasztalni.”
A megemlékezésen az iskola
tanulói adtak ünnepi műsort,
majd a résztvevők megkoszorúzták az ’56-os kopjafát.

HELYREÁLLÍTJÁK A SZIKES PUSZTA EREDETI
FELSZÍNÉT A SOLTSZENTIMREI HATÁRBAN
Dolgoznak a munkagépek Soltszentimre határában, hogy betemessék és elegyengessék az
egykori rizskalitkákhoz tartozó árkokat és töltéseket. A cél az, hogy helyreállítsák a nyílt,
sík felszínű szikes pusztai tájat és a természetes felszíni vízmozgásokat.
A felszín elegyengetésével olyan fokozottan védett madárfajok életfeltételei is javulnak majd,
mint például a túzok, az ugartyúk vagy a széki lile. Az árkok és töltések ugyanis amellett,
hogy akadályozzák a természetes vízmozgást, búvóhelyet kínálnak a rókáknak és borzoknak,
melyek elpusztítják a túzok és más földön fészkelő madarak tojásait és fiókáit.
A csaknem 120 millió forint európai uniós támogatás segítségével az év végéig több mint
30 km-nyi árkot és töltést, számolnak fel, és eltávolítják a feleslegessé vált, ezért hulladékot
képező zsilipeket, aknafalat, kerítésoszlopokat és vasbeton áteresztő csöveket.
A soltszentimrei szikes pusztán eddig nem volt látogatókat segítő objektum, a projekt
keretében azonban épül egy többszintes madármegfigyelő torony, így jövőre már minden
természetbarát érdeklődő és kiránduló gyönyörködhet a helyreállított szikes pusztai tájban,
és ha szerencséje van, számos ritka madárfaj példányaiban.
A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0037
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Az Arany sárfehér Szőlő- és Bortermelők Szövetkezetének
tájékoztatója

„a gyengék erőssége az egység”

Kérjük tagjainkat, hogy az
izsáki hegyközség által kiírt
szerves anyag granulátumot
határidőig igyekezzenek átvenni és gazdaságossági okokból is
javasoljuk, hogy elsősorban pótlások, ültetvény táblán belüli
gyenge foltok javítására használják, illetve dolgozzák be.
A Gazdaestéket 2015. január
második felében indítjuk és
egyéb szakmai rendezvények
mellett, igyekszünk, az elmúlt
év tapasztalatait kielemezni
meghívott előadok bevonásával.
Több tagunk kérésére különösen a szakszerűnek vélt hatástalan növényvédelem okaira is
keressük a választ. A drága, új
szerekkel történ védelem se
hozta meg az ígért hatásokat.
Feltételezhetően a szélsőséges
időjárás mögé bújva, a gyártók
visszaélhettek a szerek hatóanyag tartalmával, szavatossági
idejével.
Módosult a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatásról, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről,
továbbá a borászati termékek
előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009.
(IX.29) FVM rendeletet. A 2014.
november 5-től hatályos jogszabály egységes szerkezete az
internetről letölthető.
A HNT sajtóközleménye az
AKI által végzett legújabb borfogyasztói szokásokról készített
kutatásának eredményeiről az
alábbiakban olvashatunk.
„ Az AKI borismeretre, és fogyasztási szokásokra vonatkozó
kutatása alapvetően a várt papírformát hozta, de tartogatott
néhány meglepetést, és tanulságokkal is szolgált a jövőre
nézve. Általános ismeretek: A
válaszadók 65,5 %-ának vannak
kedvenc borfajtái, viszont azok
aránya, akik mindig ugyanazon
termelőktől vásárolnak, ettől
elmarad 35,8 %. A megkérdezettek közel kétharmada
nem ismeri az uniós oltalom
alatt álló eredet megjelöléseket vagy földrajzi árujelzővel
ellátott borainkat. A mintában
szereplő személyek mindössze
8,6 %-a vallotta azt, hogy teljes
mértékben ki tud igazodni a
borvidékek, borrégiók között.
Magyarországi 22 borvidék
ismereteivel kapcsolatban az
alábbi eredményre jutottak:
A kérdésre válaszolók 40 %-a
nem ismeri hány borvidék van
valójában. A megkérdezettek
közel egynegyede szerint 32
borvidék van az országban, és
csak a válaszolók egyötöde találta el a helyes választ. Amikor
spontán kellett ilyen a területeket felidézni, akkor az alanyok
alapvetően 5 borrégiót tudtak
megemlíteni. A megkérdezettek
78,0 %-a említette Tokajt, 51,9
%-a Egert, 40,1 %-a Villányt,
37,2 %-a Badacsonyt és 22,5%
Szekszárdot. Látszik, hogy
olyan borvidékekről feledkeznek meg, mint Sopron, Somló,

Balatonfüred vagy Balatonfelvidék. Persze akadtak olyan
borvidékek, amelyek spontán
felidézése alacsony volt, de
lista alapján ráismertek. Balatonboglár bortermőhelyét mindössze 11,3 % említette meg, de
48,8 % felismerte lista alapján.
Az egyes térségekre jellemző
ismertségi és fogyasztási adatok összehasonlításából azt is
meg lehetett tudni, hogy mennyire sikeres egy-egy borvidék
kommunikációja, és marketing
aktivitása. A nagy ismertséggel
rendelkező vidékek borait nem
fogyasztják olyan nagy arányban, mint amennyire ismertek.
E mellett azonban számos
borvidék van, amelyek borait
többen és gyakrabban fogyasztják, mint amennyire képesek
felidézni. Ezen bortermelő
vidékek kommunikációja nem
elég markáns, nem elég kiugró,
mert az ismertségük alul múlja
a valós „teljesítményüket”.
Fizetési hajlandóság: A fizetési
hajlandóság tekintetében azt
találták, hogy az emberek 60 %a kevesebb mint 1000 forintot
képes kiadni egy üveg borért.
Azok aránya, akiknek ennél egy
kicsivel többet, de 2000 forintnál kevesebbet ér egy üveg bor
28 %. A válaszadók tizede ennél
is többet hajlandó kiadni, de
5000 forintnál többet már nem.
Ugyanakkor a fizetési kedv javul, amennyiben nem magának
vásárol az illető. A válaszadók
43,2 %-a 1000-2000 forintot,
míg 31,4 %-a 2001-5000 forintot
is költ, ha ajándékba veszi a
bort. Még a válaszadók kevesebbet költő fele is, akik legfeljebb
1000 forintot hajlandóak kiadni
egy üveg borért, ha azt saját
fogyasztásra veszik, hajlandóak áldozni az ajándékba szánt
borra, és akár 2000 forintot is
költenek rá. Beszerzés helye:
Leggyakrabban Hiper- és Szupermarketekben vásárolnak.
Ezt követi a borászoktól való
közvetlen beszerzés. Csak ezután jön a kisboltos, vagy a
borszaküzletekben való vásárlás a gyakoriságot illetően. Érdekességek: A megkérdezettek
kicsit több mint ötöde (22%)
inkább nem olvassa el a címkén
szereplő információkat! A borfogyasztók: A megkérdezetteket szokásaik, preferenciáik, és
attitűdjük alapján három nagy
csoportba lehetett beosztani. 1.
„Borszakértők” 16%, 2. „Igényes” borfogyasztók 38%, 3.
„Nem tudatos” borfogyasztók
46%, Részletesebb jellemzés: 1.
Jellemzően 36-50 közötti, vagy
már nyugdíjas korú férfiak.
Legfeljebb 1 hete ittak utoljára
bort, és általában 1-5 liter bort
fogyaszt egy hónapban. 58%ban kedvelik a száraz borokat,
és közel egynegyedük nem.
Viszont csak egyharmaduk kedveli az édes borokat, míg 50%uk nem. 2. Átlagosan 0,6-1 liter
bort fogyaszt el egy hónap alatt,
és jellemzően egy hónapnál

régebben ittak bort utoljára.
54%-uk nem kedveli a száraz
borokat, 35%-uk viszont igen.
Ugyanakkor 60%-uk az édes
borokat részesíti előnyben, míg
30%-uk nem azt. 3. Jellemzően
25 év alattiak, de már középiskolai, gimnáziumi végzettségűek, noha ebben a csoportban
volt a nyolc általánost végzettek
aránya is a legnagyobb. A nők
felülreprezentáltak ebben a
szegmensben. Ugyanakkor
ritkábban fogyasztanak bort.
Pl.: 35 %-uk egy hónapja, 28 %uk több mint fél éve nem ivott
bort. 67,2 %-uk kevesebb, mint
0,5 litert fogyaszt havonta.
Közel kétharmaduk szereti az
édes borokat, és több mint kétharmaduk nem kedveli a száraz
borokat. Preferenciák: Négy
alapvető szempontot hasonlítottak páronként egymáshoz,
amikor a fogyasztási/vásárlási preferenciákat vizsgálták.
Így az ár, a bor-/szőlőfajta, a
termőhely/borvidék, illetve
termelő/pincészet kategóriák
döntést befolyásoló hatását
vetették össze. Ebből végül az
alábbi erősorrend alakult ki:
Legfontosabb borválasztási
szempont a fajta jelleg, ezt
követi a termőhely, majd az ár,
és végül a pincészet. Ez a fajta
preferencia sorrend teljes mértékben érvényesül az „igényes”
borfogyasztói szegmensben. A
két másik szegmensben egy kicsit átrendeződik a fenti szempontrendszer. A „Borszakértő”
fogyasztókra jellemző sorrend:
termőhely, fajta jelleg, pincészet, ár. Míg a „Nem tudatos”
vásárlók esetében a fajtaválasztás dominálja a vásárlást, amit
az ár követ, és csak ez után
jön a borvidék beazonosítása,
végül pedig a termelő. Tanulságok: Láthatjuk tehát, hogy a
preferenciák célcsoportonkénti
ismerete segítségére lehet a borászoknak, és a kereskedőknek
egyaránt, amikor egy-egy tétel
„marketingjét” (célközönségét)
megtervezik. Ugyanis tételenként más és más szempontokat
érdemes érvényesíteni a címkéken. Különböző dolgokra kell
koncentrálni a presztízs célokra
szánt, vagy az alacsonyabb
árfekvésre fókuszáló borkészítmények esetén.
A kutatási eredmények megerősítették, hogy a számtalanszor hangsúlyozott borászati
összefogások, a tudásmegosztás
és valamennyi segítő szándékú
egyéb aktivitás egy irányba
„vezérlése” a borászati társadalom együttes érdeke. Csak
ezeken keresztül erősíthetők,
jeleníthetők meg azok az értékek, amelyek a fogyasztók
számára elsődlegesek. A fajták
és a borvidékek hatékony kommunikációja nem egyéni pincészeti megjelenéseken keresztül
érhető el, hanem pont fordítva.
A közös érdekeken alapuló,
egymást erősítő és jól fókuszált
marketing aktivitások segítik

az egyes pincészeteket. Erre a
gyakorlatra példaként szolgál
az osztrák borászati ágazat
újrarendeződése, és az e sikert
támogató következetes bormarketing.”
Kérjük a pályázatban érintett
fiatal gazdatagjainkat, akik
még nem jelentkeztek be, a
szőlőértékesítés bizonylatolása,
vagy engedményezési szerződés
kitöltése, lezárása érdekében

jelentkezzenek telefonon, vagy
emailban a szövetkezet elérhetőségén.
A szövetkezet tagjai kérdéseikkel, személyesen, telefonon,
vagy interneten is (aranysarfeher@sv-net.hu) kereshetnek
bennünket. A www.aranysarfeher.hu weblapon is igyekszünk
friss információkkal segíteni
tagjaink tájékozódását.

Vezetőség

Elmentél
Foglak még, görcsösen ölellek,
Mondom: Eredj! – De nem eresztlek.
Menj el hát a föld vonzásából,
menj, anyád szomorúságából
,menjél el!”
Könnyen, felhőkön általlépve
ess térdre s kiálts odaérve:
„Megjöttem hát a földvilágból,
mely égetett, lángja még lángol.
Menjél hát!
Ezer szállal vagy hozzám kötve,
Lélekkel, vérrel-nem örökre,
Szakadj el tőlem, tán elvérzem,
szakadásod, a halál nékem
menjél hát!
Fény jön, csönd neszez, vagy zeneszó?
Már Lélek vagy, nem hozzám való.
Egy erős fény magához ragad
enyém voltál, már nem vagy az
vagy mégis?
Vér, a véremből, Lelkem Lelke!
Elmentél, a lármából, a csendbe
Kínok kínja, szívtől szakadni,
Lelkeddel akarok maradni
örökre!
Volt kisbabám, volt asszonylányom!
Legyél boldog a fényvilágon!
Könnyű legyél, tanuljál szállni,
nem is kell rám már soká várni
sietek!
Magyar Gyuláné

Az Izsák COOP Zrt. akciós ajánlata!
Minden héten változó akciós kínálattal
várjuk vásárlóinkat boltjainkban!
Pl: cukor (Koronás) 179,- Ft/kg, amíg a készlet tart!
Kedden és csütörtökön friss csomagolt csirke, kacsa,
liba, pulyka, árut, illetve darált húst kínál a COOP
ABC. Rendelést felveszünk a termékekre.
A COOP ABC akcióiban iparcikkeket is forgalmazunk!
Hamarosan megkezdjük a COOP Patika különböző
vitaminjainak forgalmazását.
A zöldség-gyümölcs napi áron kapható élelmiszerboltjainkban.
Kiadó üzleteink!
Volt bútorbolt egyben, illetve
külön-külön is. Alsóvárosi, felsővárosi, illetve középső italbolt (Borka-kocsma). A központban irodák
bérelhetők. 2014. január 1-től
a felsővárosi élelmiszerbolt kiadó.
Érdeklődni: Izsák, Dózsa tér 1. 8-16 óráig Telefon:
76/374-211, 30/9459-928.
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v a l l á s
A várakozás napjai
„Virrasszatok és szüntelen
imádkozzatok.” (Lk 21, 36)
Idén is megfonjuk örökzöld
ágakból az adventi várakozás
koszorúját, miközben a bennünk végbemenő várakozásról beszélünk.
Advent, a várakozás, az elmélyedés időszaka azok számára,
akik képesek meghallani az
evangélium üzenetét, azok képesek lesznek megízlelni Isten
közelségének nagy titkát.
Milyen jó érzés várni arra,
akit szeretünk, aki fontos nekünk. A hívő ember az adventi
időszakban hasonló érzéseket élhet át. Az első gyertya
lángja, megtöri a mindennapi
életünk szürke rohanását, s
talán újra felébreszti lelkünk
mélyén szunnyadó gyermeket, aki őszinte örömmel
tudta várni az ünnepet.
Bizonyos értelemben egész
életünk advent: folyamatos
készülődés az Istennel való
találkozásra. Aki csak azt lesi,
hogy jöjjön már valami jó, de
önmaga semmit sem tesz a jó
érdekében, nagy valószínűséggel csalódni fog és lehet
bármilyen szép is az ünnep,
idegenül fogja érezni magát.

Elébe menni annak, aki jön
hozzánk – ez advent egyik
legfontosabb jelmondata.
„Virrasszatok és imádkozzatok!”- int éberségre az evangélium. De vajon kire várok?
Várok-e egyáltalán valakire?
Vagy talán engem is magával
ragadott a sorsán jobbítani
nem tudó, vagy már nem is
akaró ember válasza – „minden mindegy”.
Amit eddig elmulasztottunk,
most, a várakozás idején pótolhatjuk. „Itt az óra, hogy
fölébredjünk az álmunkból.
Hiszen üdvösségünk közelebb
van… Múlóban az éjszaka, a
nappal pedig közel. Vessétek
hát le a sötétség tetteit, s
öltsük magunkra a világosság fegyvereit.” (Róm 13, 11
– 13)
Minden ember élete megtermi a maga gyümölcseit. Hogy
jót vagy rosszat; ez legtöbbször sajnos csak utólag derül
ki. Ettől függetlenül, törekvésünk a jó felé kell irányuljon.
A gyümölcs, arra való, hogy
táplálék legyen. Advent gyümölcseiből lesznek a karácsony igazi ajándékai.
István atya

A Római Katolikus plébánia hirdetései
-November hónapban, a hétköznapi szentmisék keddtől szombatig este 6.-kor kezdődnek, vasárnap 7.30; 10.30; 18.00.
-November 20.-án az esti szentmise után a Karitász tagok
szervezésében, Szentségimádást tartunk.
-November 23.-án, vasárnap minden szentmisében Erzsébet
kenyérszentelés lesz, amit a misék végén osztunk ki.
-November 23.-án, a 10.30.-kor kezdődő szentmisén, az édesapákat és a karitász tagokat áldjuk meg, továbbá a Karitász
munkatársak fogják megújítani fogadalmukat.
-November 23.-án vasárnap, délután 2 órától adventi koszorú
készítésre hívjuk a fiatalokat, gyerekeket és szüleiket a plébánia közösségi házába. Hozzunk magunkkal koszorú alapot,
gyertyát, díszeket.
-Advent első vasárnapjától elkezdődnek hétköznaponként a
roráté (hajnali) misék, reggel 6.-órakor kezdődnek.
-Adventi időben lelkileg is készülünk az ünnepre, három
napos lelki programmal. December 12.-13.-14 esténként 6.órakor szentmise, előtte már fél órával gyónási lehetőség, és
a szentmise alatt is. A tridumot, Főtisztelendő Bobek Tamás
keceli káplán atya fogja tartani.
-Advent vasárnapjain, a diákmisék előtt 10:15.-tól, adventi
gyertyagyújtás lesz.
-A Karitász tagok segítségével, tartós élelmiszert gyűjtünk,
amit ünnepek előtt szétosztunk a szegényeknek. Élelmiszert
a templomban és a plébániára lehet behozni.
-Elsőszombatonként, reggel 9 órakor, gyónási lehetőség lesz
a fiatalok számára.
Szentségimádások időpontja
-Minden hónap első vasárnapján, az esti szentmise előtt egy
órával tartunk Szentségimádást.
-Minden hónap első csütörtökjén, délután 2.-órától Szentségimádást tartunk.
-Minden hónap második péntekjén, az esti mise után ifjúsági
Szentségimádást tartunk.
-Minden hónap harmadik csütörtökjén, az esti szentmise után
a Karitasz csoport tart szentségimádás órát.
Minden alakalomra szeretettel hívunk és várunk mindenkit!

Református múltunk 65.
„1816. május 26., tellyes
gyűlésben
Volt Curator Horvát Péter
Elöljárónak két esztendei
Curatori számadásai megvizsgáltattak és köszönettel helybe hagyattak. A reparatiok
szükséges volta felöl Helység
Bírája Izsák István tudosittatván Curator Damásdi János
és Szegedi Pál, mint a végre
kinevezett személlyek által;
mivel semmit igazittatni nem
akart, végeztetett: Curator
Damásdi János jelenjen meg
a fent emlitett Bíróval, Tttes.
Perceptor Csemnitzky György

úrnál, mint urasági Rendtartomány Tisztartó úr eleibe
fogja adni az uraság Széke
végzése szerént reparatiobeli
kötelességét.
Kötni és tsatolni való vesszők
megszerzéséről szó lévén már
másodizben, a Prédikátor magára vállalta, hogy ír Sz. Mártonba a hol az uraság szokott
veszszöt eladni, írt és nyert
is. Most 4 kéve tsatolni valo
és 3 kéve kötni valo hozatása
rendelődött.
1816. június 27., A Predikátor Curator Damásdi János,
Horvat Péter, Cséplö János,

Sokszor szokták rajtam számon kérni a
helytörténészek, hogy ezek a feljegyzések miért
nem tartalmazzák a korabeli bíró nevét, s csak
utalnak a személyére? Nos, íme itt egy pont,
melyből kiderül, hogy 1816-ban Izsák István
volt a falu bírája.
A másik szembetűnő dolog, hogy mennyire
mindent tudatosan felhasználva élt a kor embere, egészen a kötni s tsatolni való vesszőkig…
Korábban hajlamosak voltunk ráfogni – még
folyómegfordító hevületünk korszakában -,

Szegedi Pál Elöljárók.
Megbizattatván az Elöljáróság által arra nézve hogy atsokat fogadjanak az új oskola
tsinálásához. Borsos Mihállyal
és Járó Mihályal megegyeztek
230 forintokban és 2 mérő búzában. Úgy hogy minden áts
és asztalos munkát kivévén
az ablakok rámait nádazást,
az oskolába székek tsinálását
ajtokat elkészítsenek és a
munkával l. fellyebb is Szent
Mih. napra készen lesznek.”
(PIV.: 57.ol.)
közli: Nagy Árpád

hogy „…szegény világban éltek…”. Lehet,
hogy nem is annyira szegényebbek voltak, mint
tudatában valaminek, amit éppen ezért nem is
kellett külön leírniuk, teljesen természetesen,
ennek törvénye alatt éltek?!
Mi „mai szegények”, akik lassan kirohasztjuk
a világot a talpunk alól, csak most kezdjük
megérteni: jobb a szerényebb, egyszerűbb
megelégedéssel, mint MINDEN a pusztulás
kockázatával. Csak késő ne legyen! Segítsen
minket is Isten!
-na-

Gyülekezeti hírek
- November 30-án, 13:30-kor istentisztelet Kisizsákon az ökumenikus kápolnában.
- December 24-én (szerda), 15:00: gyermekek Karácsonya a templomban.
- December 25-26-án: 10: ünnepi istentiszteletek. Délutáni istentisztelet nincs!
- December 25-én, 13:30: Kisizsákon ünnepi istentisztelet.
- December 31-én (szerda), 16: Óévi istentisztelet.
- Január 1-jén (csütörtök), 10: Újévi istentisztelet.
- Január 1-jén, 13:30-kor: Kisizsákon újévi istentisztelet az ökumenikus kápolnában.
Mindenkit szeretettel várunk!
- Szeretettel kérjük egyháztagjainkat, hogy egyházfenntartói járulékaikat, sírhelymegváltásaikat ne mulasszák el rendezni. Csak azoknak tudunk díjainkból kedvezményt biztosítani,
akik rendszeres egyháztagjaink; a közös teherviselésből kiveszik a részüket! Köszönjük!
- Amint láthatják a Testvérek, a templom külső felújításának második üteme is elkészült.
Legyen érte dicsőség és hála Istennek! Továbbra is várjuk és kérjük erre a célra adományaikat,
hogy a munkálatok költségeinek önrészét (50%) is kifizethessük december 31-ig. Köszönjük
szépen!
- az Izsáki Református Egyházközség új számlaszáma: OTP 11732112-20007164.

IKEM hírek
- November 23-án (szombat), 16 óra: Dr. Medvigy Endre irodalomkutató és Dr. Gy. Szabó
András előadásában: „A vég és a Végváry versek – Reményik Sándor háborús költészetéről”
címmel hallhatunk előadást. Helyszín: Vino Étterem pincéje.
- Mindenkit szeretettel várunk!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazon,
rokonoknak, barátoknak, jó
szomszédoknak és mindenkinek,
akik szeretett férjem, édesapánk
és nagyapánk,
id. Sörös József
temetésén részt vettek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek,
utolsó útján elkísérték.

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS
„Csak az évek múlnak, feledni nem lehet,
hogy fiatalon tört ketté az életed.
Temető csendje ad neked nyugalmat,
szívünk bánata örökre megmarad.
Vidám arcod nem látjuk többé,
drága emléked szívünkben örökké él.”

Megemlékezés
Juhász Sándorné
Nagy Ilona
halálának 26.
évfordulójára.

Szerettei
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Izsák karácsonyi
csemegéi 2014
A tavalyi első próbálkozás sikere alapján, „Izsák
karácsonyi mézese 2014”,
„Izsák karácsonyi bejglije
2014” és „Izsák karácsonyi süteménye 2014”
elnevezéssel, ismét karácsonyi süteményversenyt
hirdetünk. Akik úgy érzik,
szívesen megméretnék
karácsonyi csemegéiket,
sőt a közös gyertyagyújtás résztvevőivel is megkóstoltatnák, nevezzenek. Advent harmadik
vasárnapján, a harmadik gyertya meggyújtása
előtt, fél 4-től 4-ig a régi
posta épületében lehet
leadni a pályaműveket
jeligével, illetve sorszám-

mal. Így a zsűri teljesen
„vakon” értékel majd. A
kategóriák közül az első
kettő önmagáért beszél.
A harmadik szabad kategória, ebbe ki-ki a maga,
vagy családja számára
a karácsonyhoz leginkább kapcsolódó bármely
édességével nevezhet. A
részvevők oklevelet és
emléklapot kapnak. A
tavalyi alkalomhoz hasonlóan, a süteményeket
a gyertyagyújtás résztvevői közösen fogyasztják
el, amennyiben a nevezők
felajánlják azokat, így
is bensőségesebbé téve
a közös karácsonyváró
alkalmat.

Karácsonyi gyűjtés
A Tegyünk Izsákért Egyesület idén is megrendezi a
főtéri gyertyagyújtás alkalmából karácsonyi adománygyűjtését. Az első három gyertyagyújtás alkalmain
várják a segíteni tudók adományait, játékokat, könyveket és tartós élelmiszereket (ruházatot nem). Az
adományokat a nehéz anyagi körülmények között élő
családok számára osztják ki még az ünnepek előtt.

Adventi

Gyertyagyújtás
minden vasárnap
17.00 órakor

november 30.
december 14.

a szökőkút
mellett

december 7.
december 21.

Programok: Katolikus fiatalok, Iskola dráma
szakkörösei, Ezüst Gólya nyugdíjas klub,
Református gyülekezet gyermekcsoportja
Izsák legfinomabb karácsonyi süteménye
verseny december 14.
Forralt bor, sütemények, adománygyűjtés

Sikeres évet zár 2014-ben a magyar fogathajtó sport
Mozgalmas éve volt a 2014-es esztendő Mondok Józsefnek aki „több
lovat is ül egyszerre” négy ciklusban Izsák polgármestere és most
októberben az Izsáki választóktól újabb öt évre kapott bizalmat, a
Magyar Lovas Szövetség alelnöke, a fogathajtó szakág első embere, az
idei 1-es Vb szervező bizottság elnöke volt, évek óta társelnöke a Nemzeti Vágta és a Lovas Világkupa budapesti versenyének. Vállalkozó,
szenvedélyes vadász.
Bár még nincs vége az
idei versenyszezonnak
november végén lesz az
UNIQA Lovas Világkupa Budapesten, lapzárta
miatt mégis egy előzetesen kis összegzésre kértük Mondok Józsefet.
- Mozgalmas volt az
év?
- Ne is mondja, mint
polgármester három választás előkészítésében
és lebonyolításában vettem részt és zsúfolt volt
az idei év a lovassportunk számára, mindezt nem panaszképpen
mondom, csak tényként.
Soroljam – 2013. évi 4es Eb. után ez évben
1-es világbajnokságot
szerveztünk és rendeztünk Izsákon, ezen kívül szerte az országban
245 fogathajtó verseny
került megrendezésre – főleg az egynapos
úgynevezett szabadidős
versenyek száma nőtt
meg ugrásszerűen az
elmúlt években. Hatszázhuszonhat licencel
rendelkező hajtót tartunk nyilván, közülük
ötszáznyolcvanan álltak
rajthoz versenyen.
- Büszkék lehetünk az
ez évi eredményekre?
- Természetesen büszkék lehetünk a fogathajtóink által a 2014.
évben elért hazai és
nemzetközi eredményeinkre. Itthon az orszá-

gos és nemzetközi versenyeken is remekeltek
hajtóink. A „B” és „C”
valamint a „szabadidős”
kategória megyei és regionális bajnoki versenyek is bizonyították
azt, hogy van megfelelő
hátországa, tehetséges
utánpótlása a magyar
fogathajtó sportnak.
- Vegyük sorba …
- Kezdjük az 1-esekkel
2014 szeptemberében,
ahogy korábban említettem a VIII. Egyesfogathajtó Világbajnokságot Izsákon rendezte
meg a Magyar Lovas
Szövetség és Izsák városa, a XXX. Sárfehér Napok kiemelt nemzetközi
sportrendezvényeként.
Izsákon kilenc magyar
fogathajtó mérettetett
meg a világ legjobbjaival. Legeredményesebben közülük egyéniben
a Bács-Kiskun megyei
Nyúl Katalin szerepelt,
aki a 74 fős mezőnyben
a 16., helyen zárt, míg
csapatban 14. helyen
végzett a – Hódi Károly,
Lantos Gábor, Jámbor
Vilmos alkotta - magyar
egység. Lehetett volna
jobb is az eredmény,
de én úgy vélem ez egy
mérföldkő lehet ezen
szakág művelőinek, s a
további fejlődés lehetősége nyitva áll hajtóink
előtt.
A XXII. Négyesfogat-

A Bugaci Tanyaszínház bemutatja:
Heltai Jenő

a városi vegyeskar

karácsonyi
hangversenye

CÍMŰ BOHÓZATÁT EGY FELVONÁSBAN

az izsáki Művelődési Ház színpadán

Időpont:
2014. december 20., szombat, 19.00
Helyszín:
Katolikus Templom, Izsák
A belépés díjtalan
Szeretettel várunk mindenkit!

2014. november 21.

2 0 14 . n o v em ber 2 1 - én , p én t eke n
1 9 ó r a ko r
Szereposztás:

Laboda Péter: ………….Czinkóczi István
Szakolczay: …………………….Dávid Ervin
Terka: ………………….…H. Pintér Andrea
Házmester: ………….…….. Szabó László
Csapláros: ……...Kerekes László Zoltán

Manci: ……………….………………….…….Sallai Mária
Patkány Etus: ………………………….Rehák Barbara
Kabóczáné: ………………..Dávidné Borics Andrea
Ilka: ……………………………Ficsórné Arany Andrea
Milka: ………………………………………Falusi Zsanett
Kapronczay: ……………………………….Tóth Sándor

hajtó Világbajnokságon
Normandiában a Lovas
világjátékok keretében
rendezett világeseményen bebizonyosodott
ismét, hogy a magyar
négyesfogathajtók változatlanul a világ élvonalába tartoznak. Egyéniben legeredményesebb magyar hajtó ezen
a Vb-n Dobrovitz József
lett, egyéniben elért
7., helyezésével, míg
csapatban Dobrovitz
József, Lázár Zoltán, ifj
Dobrovitz József bronzérmes lett. A FEI világranglistán két magyar
hajtó is ott van a TOP
10-ben – Dobrovitz József 4., Lázár Zoltán 8.,
- kettőjük közül a vecsési világbajnok vállalta
a téli fedeles világkupa
sorozatot – Stuttgart,
Budapest, Genf, Lipcse
lesz a fellépő helyszíne
Dobrovitznak és bízom
benne, ott lesz a fináléban Bordeauxban februárban.
A korosztályos póni
Európa-bajnokságon
fiatal hajtók által a lengyelországi Ksiazban
szerzett három érmes
helyezésükre - Kovács
Zsófia arany-, Szaller
Zsófia ezüst-, továbbá
a csapat ezüstérmesekre - Szaller Zsófia
– Margitai Máté – Érsek
Anett – Genzwein Marina – Palkovics Dávid
- Kovács Zsófia – szintén
büszkék lehetünk.
Póni 1-es fogathajtó
világbajnokunk Hölle
Martin a 2014-es évet
a felkészülés évének
tekintette, mindössze
négy versenyen indult
és mind egyiket megnyerte. Ez jó előjel számára. Egy évvel a bredai világbajnokság előtt,
körvonalazódik a jövő
évi keret, s a kapitány
Gáspár Sándor nincs
könnyű és irigylésre
méltó helyzetben.
A kettesfogathajtók
Ausztriában Pieberben
a Duna-Alpesi Kupán
szerepeltek sikeresen.
Egyéniben ifj. Nagy
Tibor arany, Nyúl Zoltán bronzérmes lett és
csapatban a 2012-es
fábiánsebestyéni aranyérem után Pieberben
ezüstérmesek lettek

– ifj Nagy Tibor, Nyúl
Zoltán, Kun Andrea,
Lantos Gábor – összeállításban.
- Milyen tervek elképzelések, versenyek körvonalazódnak 2015-ben?
- 2015-ben a legnagyobb kihívás elé kétségkívül a póni-, továbbá a kettes-, és négyesfogathajtóink néznek.
Hölle Martin, Lázár
Vilmos és a kettesfogathajtó csapatunk világbajnoki címvédőként
készül a Bredában (Hollandia) illetve Fábiánsebetyénben rendezendő világbajnokságra.
Négyesfogathajtóink
Aachenben (Németország) első alkalommal
sorra kerülő Európai
Lovasjátékok keretében
lebonyolítandó IX. Négyesfogathajtó Európa-bajnokságon szerepelnek. Számukra az
lesz az év főversenye. A
„B” és „C” kategóriás,
valamint az „szabadidős” hazai fogathajtó
versenyek mellett nemzetközi versenynek ad
otthont 2015-ben Fábiánsebestyén, Mezőhegyes és Vecsés. Nem
lesz könnyű a vb-n Eb-n
szereplő fogathajtóinknak a 2013. évi szereplésüket megismételni,
hiszen mint ismeretes,
akkor 8 érmet szereztek, benne 3 arany-, 2
ezüst-, és 3 bronzérem.
Ha ez 2015-ben is összejön már elégedettek lehetnek a sportág hívei,
és szerintem, ha ennél
több és fényesebb magyar hajtóérmek születnek óriási sikernek fog
számítani! Meggyőződésem, hogy mindenki
– mi vezetők, a fogattulajdonosok, hajtók,
segédhajtók, támogatók, versenyrendezők,
szakemberek - azon
dolgozunk, dolgoznak
a téli alapozási időszakban, majd a versenyszezonban, hogy mindez
megvalósuljon.
- baranyai -
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Önkormányzati hírek
Izsák Város Önkormányzat
Képviselő-testület törvényes határidőn belül 2014. október 27-én
tartotta alakuló ülését. Az ülés
forgatókönyve a jogszabályok
által kötelezően előírt napirendi
pontokat tartalmazta és ennek
megfelelően Bérces Lajos korelnök nyitotta meg az ülést.
Napirend előtt Losonczi Mihály
a Helyi Választási Bizottság
elnökhelyettese fűzött rövid
kiegészítést a bizottság írásos
tájékoztatójához majd átadta a
megbízóleveleket. Az első két napirendi pontban az önkormányzati képviselők és a polgármester
eskütételére került sor.
A harmadik napirendi pont
keretében Mondok József polgármester ismertette programját,
melyből csak rövid kivonatot
ismertetek, mivel a gazdasági
programmal képez majd igazán
fejlesztési koncepciót.
A főbb célok:
- Táncsics Mihály Általános
Iskola új épületének és a kapcsolódó tanuszodának a megépítése,
akadálymentesítés.
- Egészségügyi Központ kialakítása (körzeti orvosi rendelők, egészségház összevonása)
a Kiskőrösi Járás fejlesztési
pénzforrásainak bevonásával,
akadálymentesítés.
- A szennyvíztisztító telep és a
Kodály Zoltán utcai csatornahálózat felújítása, korszerűsítése.
- A „KÉK– Víz” ivóvízminőségjavító program végrehajtása, a
víz és csatornahálózat rekonstrukciós munkáinak elvégzése.
- Izsák város nyugati részén a
belterületi (felszíni) csatornahálózat kiépítése, belvíz elleni
védekezési tározók kiépítése.
- A Kossuth Lajos utcai felsővárosi óvodaépület hasznosítási
céljainak meghatározása. ,Például a gondozási ellátórendszer
elhelyezése, idősek nappali ellátásának biztosítása, tanyagondnoki feladatok ellátása, stb.
- A mezőgazdasági földterületeket érintő útépítési programokban való részvétel, Izsák város
belterületi útjainak tehermentesítése.
- Izsák város kijelölt utcáiban a
pályázati lehetőségek adta útfelújítások elvégzése, új burkolatok
elkészítése.
- A KEOP-7.9.0/12-2013-0011
számú „Vízkészlet gazdálkodási
projekt előkészítése a DunaTisza közi hátság vízhiányos,
ökológiai állapotának javítása
érdekében” projekt keretében az
Izsákon átmenő csatorna teljes
mederkotrásának, nádmentesítési munkáinak elvégzése,
szilárd támfal kiépítése.
- Kormányablak kialakításának
elősegítése.
- Új közlekedési koncepció

kidolgozása Izsák város teljes
területére, parkolási feltételek
biztosítása a Holló utcai ingatlanok bevonásával.
- A hulladékgyűjtési feltételek
javítása, teljes edényzet csere,
csipes rendszer kialakítása, mérhető hulladék utáni díjfizetés.
- A sportöltöző és környékének
felújítása, új sportkoncepció előkészítése, csapatépítés támogatás, osztályváltás előkészítése.
- Öntevékeny művészeti csoportok, civil szervezetek, egyházak
működési feltételeinek javítása
pályázati források bevonásával.
- A Polgármesteri Hivatal szervezeti és humánerőforrásának
megerősítése, e-közigazgatás
feltételeinek megteremtése,
következetes adó végrehajtási
politika.
- Startmunka programok, közfoglalkoztatás szervezése, melyhez szigorú településtisztasági
ellenőrzések kerülnek csatolásra,
közterület-felügyelői rendszer
kialakítása
- LEADER keretében mezőgazdasági fejlesztések támogatása,
termelői piac kialakítása.
- Hatékony, eredményes, ellenőrizhető és finanszírozott városüzemeltetési feladatellátás.
- Közrend- közbiztonsági helyzet javítása, helyi tűzoltóbázis
kialakításának elősegítése.
- Izsák város gesztorságával
működő önkormányzati társulások adta lehetőségek kihasználása, pályázatok koordinálása,
lakossági érdekképviselet és a
rezsicsökkentés támogatása.
- Lakossági fórumok hatékony
működtetése, a lakossági igények
folyamatos felmérése.
A polgármesteri programot a
Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az
önkormányzati gazdasági program alapjául elfogadta. A gazdasági programot az alakuló üléstől
számított hat hónapon belül
kell elkészíteni, de véleményem
szerint úgy lehet tervszerűen és
következetesen munkát végezni, ha a 2015. évi költségvetés
benyújtásával egy
időben ez is elfogadásra kerül.
A további napirendi pontoknál
- az érintettség szempontjai
alapján- az ülést Mondok József
polgármester és Dr. Bozóky Imre
alpolgármester vezette.
A negyedik napirendi pont
keretében a Képviselő-testület
titkos szavazással, a Polgármester Úr javaslata alapján 6 igen
szavazattal, 3 nem szavazattal
Dr. Bozóky Imrét alpolgármesternek megválasztotta. Ehhez a
napirendi ponthoz kapcsolódott
a Jogi Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság képviselő tagjainak
megválasztása is. A testület a
bizottság elnökének Kutas Tibor,

A falugazdász tájékoztatója
A régi típusú zöld őstermelői igazolványok 2014. december
31-ig hatályosak. Vagyis ezek az igazolványok 2015.január 1től nem használhatók.
Kérem a zöld színű igazolvánnyal rendelkező termelőket,
hogy az igazolványcserével kapcsolatban keressenek fel 2014.
december 31-ig.
Köszönettel: Mikus Anikó falugazdász

tagjainak Dr. Rigó József Zsolt és
Tetézi Attila képviselőket megválasztotta. Az alpolgármester
Úr a megválasztása után tett
esküt.
A hatodik napirendi pontban
a Képviselő-testület a Polgármester Úr havi illetményéről
és költségtérítéséről döntött a
hatályos jogszabályok alapján.
Az új havi illetménye 448.700
Ft (a régi: 521.800 Ft), míg a
költségtérítése 67.305 Ft (a régi:
130.400 Ft) lett.
A hetedik napirendi pontban
az Alpolgármester Úr tiszteletdíjáról és költségtérítéséről
határozott a testület. A havi
tiszteletdíja 201.900 Ft (a régi:
251.225 Ft), költségtérítése
30.285 Ft lett 2014. november
1. napjától.
A nyolcadik napirend keretében
a bizottságok megválasztására
került sor a Polgármester Úr
előterjesztése alapján. A Jogi
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság két külsős taggal került
kiegészítésre Losonczi Mihály és
Izsák István megválasztásával.
Az Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnökének Dr. Rigó
József Zsolt képviselőt, tagjainak
Góhér Zoltán, Tetézi Attila képviselőket, míg külsős tagoknak
Csomor Sándorné és Sörösné
Boldoczki Tímea izsáki lakosokat
választotta meg a testület. A választás után a bizottságok nem
képviselő tagjai esküt tettek és
esküokmányt írtak alá.
A következő napirendi pontban
az Önkormányzati Társulásokban történő képviseletről
döntött a Képviselő-testület. A
Kiskőrösi Többcélú Kistérségi
Önkormányzati Társulásban, az
Izsák és Térsége Rekultivációs
Önkormányzati Társulásban
és az IZSÁK- KOM Fejlesztési
Önkormányzati Társulásban a
korábbi évek gyakorlata alapján
Mondok József polgármester
képviseli a települést.
A 11. napirendi pontnál a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről adtam tájékoztatást és
hívtam fel a figyelmet a jogszabályi határidőkre. A záró napirendi
pont keretében a Szervezeti és
Működési Szabályzat felülvizsgálatával kapcsolatos teendőkről
adtam tájékoztatást, mivel a
jogszabályok szerint ennek az
alapdokumentumnak a felülvizsgálata is határidős feladat.
A zárszóban Mondok József
polgármester megköszönte Izsák
város lakosságának a helyi választásokon való részvételét.
Elmondta, hogy feladat van
bőven, de összefogással el tudják
végezni azokat.
Bagócsi Károly
címzetes főjegyző

Tisztelt
Izsákiak!
December 4-én 17 órakor
képviselői fogadóórát tartok a
Művelődési Házban. Minden
érdeklődőt szeretettel várok!

Tetézi Attila

2014. november 21.

A Roma Nemzetiségi
Önkormányzat hírei
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. október 30. napján tartotta alakuló ülését.
Napirend előtt Losonczi Mihály a Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese köszöntötte
a megválasztott képviselőket és
átadta részükre a megbízólevelet. Az alakuló ülés jegyzőkönyv
hitelesítőjének Radics György
képviselőt választották meg.
Az első napirendi pont keretében esküt tettek a megválasztott képviselők. A következő két napirend keretében

tisztségviselők megválasztására került sor. Az Önkormányzat
elnöke Radics Péter, elnökhelyettese Patai Attila lett.
A negyedik napirendi pontban
a képviselő-testület elrendelte a Szervezeti és Működési
Szabályzat felülvizsgálatát és
a vagyonnyilatkozatok nyilvántartásával, ellenőrzésével
kapcsolatos feladatok ellátásával Radics Péter elnökötöt
és Patai Attila elnökhelyettest
bízták meg.
Bagócsi Károly
címzetes főjegyző

2014. november 17.
IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
SZERVEZETFEJLESZTÉSE
2013. január 1-jével a járási kormányhivatalok megkezdték működésüket, melynek következtében az önkormányzat hatósági feladat
és hatáskörei megváltoztak, a 2011. évi CLXXXIX. törvény és egyéb
jogszabályok alapvetően átrendezték az állam és az önkormányzatok közötti feladatmegosztást. Az új helyzet megkívánja, hogy
az Önkormányzat felülvizsgálja jelenlegi működését, felvázolja a
fejlesztendő területeket, tervet készítsen működésének átalakítására, majd bevezesse a szükséges intézkedéseket.
Szakértői szolgáltatások beszerzése érdekében közbeszerzési
eljárás került lefolytatásra, melynek nyertesével, a MultiContact
Consulting Kft.-vel a szerződéskötés megtörtént, a közös munka
2014 januárjában megkezdődött.
A projekt során elvégzett tevékenységek:
- „Közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettség mérés I. felmérés”,
- „Korábbi ÁROP szervezetfejlesztési pályázat felülvizsgálata”,
- „Támogató infrastruktúra és szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata”,
- „Költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú
távú opcióinak és stratégiájának kidolgozása”,
- „Humán erőforrás kapacitásgazdálkodás felülvizsgálata”
Jelenleg is folyamatban lévő tevékenységek:
- „A települési közszolgáltatások összehangolása az állampolgári
szempontok figyelembe vételével a nem önkormányzati szolgáltatásnyújtók vonatkozásában”
- „Hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának nyomon
követése”
- „Intézményi feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása”,
- „Szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata”
- „Költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid távú opcióinak
alkalmazása”
- „Közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettség mérés II. felmérés”
- „Hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának nyomon
követése”
A projekt zárás tervezett időpontja: 2014. december 31.
Az önkormányzati szervezetfejlesztési tevékenységekben az Önkormányzat és Hivatal mintegy 15 munkatársa, továbbá az Izsáki
ÁMK, az Izsák INNO-KOM Non-profit Kft. és az IZSÁK-KOM
Kft. szakemberei, valamint a városban működő civil szervezetek
képviselői vettek részt. A lakossági elégedettség- és igényfelmérés
lebonyolítása során két alkalommal 310-310 fő válaszol a kérdésekre.
Valamennyi közreműködő munkáját ezúton is köszönjük!

IZSÁKI Hírek

. oldal

2014. november 21.

ÜGYELETEK
ORVOSI ELÉRHETŐSÉGEK
8-12-ig rendelési időn kívül ÜGYELET NAPONTA
hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 16 órától másnap 08 óráig
péntek: 13-08 óráig, szombat-vasárnap, ünnepnap: 24 órában
Szabadszállás, Mindszenti tér 5. Telefon: 76/353-324
IZSÁKI ORVOSOK DÉLUTÁNI ELÉRHETŐSÉGE
hétfő: 12-16 óráig
Dr. Szántó Ágnes
76/374-375
kedd: 12-13 óráig
Dr. Bíró Sándor
76/374-844
13-16 óráig
Dr. Szántó Ágnes
76/374-375
szerda: 12-13,30 óráig
Dr. Rigó József Zsolt
76/374-190
13,30-16 óráig
Dr. Bíró Sándor
76/374-844
csütörtök: 12-16 óráig
Dr. Rigó József Zsolt
76/374-190
péntek: 12-13 óráig
Dr. Bíró Sándor
76/374-844
Délutáni telefonelérhetőség 12 - 16 óráig: 06/20/9/624-594
Kábeltévé ügyelet
Internet és kábeltévé hibabejelentés: 06-40/811-911
Rendõrség: 06-78/501-400
Vízmû hibabejelentés: 06/80-200-423
Polgárőrség: 06-30-621-6071

Tisztelt gyászoló hozzátartozók!
Az izsáki Katolikus Temetőket üzemeltető
„ Jóindulat” Kft.
MEGNYITOTTA TEMETKEZÉSI IRODÁJÁT
Izsák Kecskeméti u. 3. sz. alatt, a katolikus
templom melletti épületben.
21 évi tapasztalattal, teljes körű ügyintézéssel továbbra is
állunk rendelkezésükre, új irodánkkal kibővülve.
Éjjel-nappali ügyelet: 06-20-3-113-572
06-30-9-639-222

BRUDER-makett akció
a Nagytraktor Kft-nél!
10% árkedvezmény
a készlet erejéig!
„Épp, mint az igazi!” A BRUDER makettek az eredeti
gépek méretarányosan kicsinyített másai.
Minőségi műanyagból készített, németországi
származású játékok. Már a legkisebb korosztály számára is találhatók dömperek, lábbal hajtós
kismotorok, pedálos traktorok, elektromos Quad,
targonca, stb.

Várjuk Kedves Vásárlóinkat telephelyeinken
6070 Izsák, Szabadság tér 12.
6000 Kecskemét, Izsáki út 54.
6090 Kunszentmiklós, Rákóczi u. 16.
6050 Lajosmizse, Dózsa György u. 76.
7900 Szigetvár, Dencsházai út 4. szám alatt!
Tel.: 06-30/445-4670;76/479-477
e-mail: nagytraktor@nagytraktor.hu;
web: www.traktoralkatresz.hu

November 26. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Sárfehér Napok 2014. 3. r.
November 27. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
20:05: Sárfehér Napok 2014.
3. r. (ism.)
December 2. kedd
14:00: Közvetítés a képviselőtestület üléséről
December 3. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Adventi gyertyagyújtás –
1. gyertya
19:25: Közvetítés a képviselőtestület üléséről felvételről
December 4. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Adventi gyertyagyújtás –
1. gyertya
19:25: Esélyes – magazinműsor
20:00: Erzsébet-út 1. rész
December 10 szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Adventi gyertyagyújtás –
2. gyertya
19:25: Megyei Krónika
20:05: Esélyes – magazinm. (ism.)
20:35: Erzsébet-út 1. rész (ism.)
December 11. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Adventi gyertyagyújtás –
2. gyertya
19:25: Megyei Krónika (ism.)
20:00: Sárfehér Napok 2014. 4. r.
December 17. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Adventi gyertyagyújtás –
3. gyertya
19:25: Katolikus Krónika
20:00: Sárfehér Napok 2014.
4. rész (ism.)
21:10: Ezsébet-út 2. rész
December 18. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Adventi gyertyagyújtás –
3. gyertya
19:25: Református Krónika
20:00: Ezsébet-út 2. rész (ism.)

MIKULÁSCSOMAGOK

elkészítését vállaljuk,
igény szerinti mennyiségben
és összeállításban.
Szeretettel várjuk
megrendelõinket
és vásárlóinkat!
HOLSZA TRAFIK

Számítógépek, nyomtatók, routerek, monitorok,
kellékek és más perifériák diszkont áron!
Díjmentes házhoz szállítás és üzembe helyezés!
Weblap készítés, optimalizálás, igény szerinti frissítés!
Vírusvédelmi megoldások, tűzfalak, adatarchiválás!
Több mint tíz éve az Önök szolgálatában!
Hívjon bennünket bizalommal!
Elérhetőségeink:
Oreskó Nándor 06-70-933-53-36
Horváth Tibor 06-70-933-53-37

Anyakönyvi Hírek

Születtek: Rapali Emma (anyja neve: Pál Aranka Rózsa),
Veres Viktória (anyja neve: Kamocsai Irén), Zöldág Zalán
(anyja neve: Gesztesi Tünde), Bulyáki Nóra (anyja neve:
Csernus Szilvia)
Házasságkötés: Nem történt házasságkötés
Meghaltak: Dömötör Illésné sz: Beke Eszter – 93 éves – Budapest, Nagykőrösi út 14/b, Szalai Lászlóné sz: Faragó Irén
– 67 éves – Izsák, Batthyány u. 12., id. Sörös József – 84 éves
– Izsák, Gödör u. 21., Tőkésné Papp Erika – 51 éves – volt
izsáki lakos, Tóth Mária – 66 éves – Izsák, Zöldfa u. 22.
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