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Juhászék új tésztaüzeme
Az Izsáki Házitészta fogalom. Ezt nemcsak idehaza tudják a vásárlók, hanem Ausztriában, Németországban, Svédországban, Csehországban, Szlovákiában, Romániában és mindazon országokban, ahol a közismert Maggi leveseket fo gyasztják. Az izsáki tészta iránt
gyorsan növekvõ kereslet többször állította már válaszút elé a
családi cég tulajdonosait; vagy
hagyják elúszni az újabb piacokat, vagy fejlesztenek! Juhászék mindig az utóbbi mellett
döntöttek. Legutóbbi lépésük
eredményeként, áprilisban egy
küllemében, berendezéseiben
és technológiájában is európai
színvonalú üzem kezdte meg
mûködését a Diófa utcában,
melynek hivatalos átadása szeptember 29-én, a Sárfehér Napok
keretében lesz. Juhászné Icával
és Juhász Sándorral beszélgettünk az új üzemben arról, milyen út vezetett idáig?
- Kezdetben volt a “Juhászné tésztája”, amely gyorsan népszerûvé vált
a térségben, majd jött az Izsáki
Házitészta, ami európai hírû lett. Az
indulástól eltelt bõ másfél évtized
alatt befutott igen szép ívû pálya sokatmondó mérföldkövei ezek a nevek,
és a mögöttük lévõ termékek.
- Valóban, több mint tizenöt éve, egészen pontosan 1989ben kezdtük a Hunyadi utcai
házunk pincéjében berendezett
kis üzemünkben a tésztagyártást - idézi a kezdeteket Juhászné
Ica. Akkor kerültünk össze Sanyival. Korábban mindketten
Tsz-ben dolgoztunk. Én a kunszállási szövetkezet tésztaüzemének voltam a vezetõje, Sándor pedig itt a Sárfehér Tsz-ben
dolgozott. ’89-ben mindkettõnk
munkahelye megszûnt, az
enyém egyik napról a másikra,
így gyorsan kellett dönteni,
hogy mihez kezdjünk. 16 éves
korom óta foglalkoztam tésztakészítéssel, így érthetõen ez
irányban gondolkodtam ekkor
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is. Szerencsére Sanyi is jó ötletnek tartotta a tésztagyártást,
így közös elhatározással belevágtunk. A pincében berendezett kis üzemünkben ketten
dolgoztunk, s napi 3 mázsa
tésztát készítettünk. Nem volt
könnyû, hiszen korábban
mindketten vezetõbeosztásban
tevékenykedtünk, itt viszont
kemény fizikai munkát kellett

Emberi kéz érintése nélkül
lesz az alapanyagokból
tészta.
végeznünk. Érdekességként elmondom, hogy Sanyi napi 2400
tojást tört fel a 3 mázsa tésztához. A termékeink iránti kereslet akkora volt, hogy fél év
múlva már 6 emberrel termeltünk, ’93-ra pedig végképp kinõttük a pinceüzemet, ekkor
jöttünk a Gyulai Pál utcába. Itt

A cég alapítói: Juhász Sándorné
és Juhász Sándor.

már 25-30 fõvel dolgoztunk.
- Mitõl lett annyira népszerû
“Juhászné tésztája”, hogy létszámot kellett növelni, majd üzemet
bõvíteni?
- Az igazi házias jellegnek
köszönhetõ ez - veszi át a szót
Juhász Sándor. Tésztáink nemcsak a nevükben, hanem ízükben is “háziak” Alapelvünk amibõl soha nem engedtünk, s
nem is engedünk-, csak kiváló,
a fogyasztó teljes megelégedését szolgáló termék jöhet ki
tõlünk! Az összes fejlesztésünk
ezt szolgálta, s szolgálja. Az új
üzemben mûködõ számítógépvezérlésû gépsorunk garantálja, hogy egy-egy termék mindig azonos minõségû legyen. A
jó minõséghez jó alapanyag is
kell. A tojás egynapos korában
kerül hozzánk. Mosás, fertõtlenítés után pasztõrözött
tojáslévé dolgozzuk fel, így kerül a tésztába. A lisztet is garantált minõségben vesszük.
Nem is tehetünk másként, hiszen jó liszt, egyenlõ jó tészta.
- A minõséget a piac is elismeri. Három nagy üzletlánc forgalmazza az Izsáki Házitészta-termékeket, s a Nestlé világcég tasakos leveseiben is izsáki tészta van.
- Valóban, a minõség piacot
hoz. Igen büszkék vagyunk például arra, hogy a Nestlé képviselõi úgy nyilatkoztak; elhozzák
Izsákra a másországbeli üzemek
vezetõit egy kis tanulmányútra,
hogy megmutassák nekik milyennek is kell lennie egy korszerû üzemnek és technológiának. Az ilyen és ehhez hasonló
elismerések megerõsítenek bennünket abban, hogy jó úton járunk, s megérte ebbe az utóbbi
nagy fejlesztésbe is belevágni.
- A cég kétszemélyesként indult,
de ma már hat tulajdonosa van...
- Kezdetben a gyerekeink finoman szólva- idegenkedtek
az egésztõl, de ma már õk is
teljes erõvel a vállalkozásban
dolgoznak, sõt a menyünk és a
vejünk is - mondja szinte egyszerre Ica és Sándor, s látszik, igen
nagy örömöt jelent ez a családi
összetartás mindkettõjüknek.
Folytatás a 2. oldalon.

Németh Ferenc festõi
jubileuma

Tízéves festõi jubileumát ünnepelte május 30-án Németh
Ferenc. A kerek évforduló alkalmából a kecskeméti Forrás Galériában rendezett kiállításon köszöntötték a mûvészt családtagjai,
barátai és tisztelõi, ahol Kriskó János fõiskolai docens méltatta
az alkotót és munkásságát.
Németh Ferenc képeit Izsákon is sokan ismerik, számtalan
kiállítása volt már nálunk, de õt, magát sem kell különösebben
bemutatnunk, hiszen (bár most Kecskeméten él) izsáki. Munkáinak fõ motívumai is ismerõsek számunkra, mivel környezetünk
szépségeit viszi vászonra, a rá jellemzõ lírai stílusban. A zsúfolásig megtelt Kéttemplomközi galériában sokan gyönyörködtek
munkáiban, s mondtak elismerõ szavakat az elmúlt tíz év alkotói
fejlõdésérõl. Mi is e tíz esztendõrõl kérdeztük.
- A falakon látható alkotások képileg mutatják be az elmúlt tíz esztendõ munkásságát. Hogyan összegeznéd szavakban ezt az évtizedet?
- Mindenképpen úgy tudnám összegezni, hogy küzdelmes
éveken vagyok túl. Meg kellett küszködnöm a képeimért, hiszen
teljesen a nulláról indultam, s most itt tartok, amit a falakon is
látható munkák reprezentálnak. De természetesen nem kívánok
megállni, szeretnék továbblépni, továbbfejlõdni.
- Mi indított erre a pályára?
- Mindenekelõtt a természet és a festészet szeretete. Jártam a
festménykiállításokat, meg a természetet és gyönyörködtem mindazokban, amit ott láttam, és irigykedve néztem azokat a mûvészeket, akik e szépségeket meg tudták örökíteni. Ez a vonzódás annyira
erõs volt bennem, hogy végül magam is megpróbálkoztam a festéssel, s most tíz év után azt mondhatom, hogy jó útra léptem
akkor. A festõtársak is elfogadnak, s a közönség is ismer már.
Talán nem hat szerénytelenségnek, ha azt mondom, egyre többen
vannak, akik konkrétan keresik a munkáimat. Ez erõt és biztatást
ad a jövõre nézve.
- Mik a terveid a következõ tíz évre, tíz évekre?
- Minõségileg szeretnék továbbfejlõdni, mivel mindenben
nagyon fontos számomra a minõség. Ehhez persze komoly kitartásra lesz szükség, de ez megvan bennem, úgyhogy bizakodva
nézek az újabb tíz évek elé.
-tetézi-

Önkormányzati hírek
A Képviselõ-testület 2007.
május 29-én tartotta ülését, melyen jóváhagyta az Izsák Kht.
2006. évi beszámolóját és közhasznúsági jelentését.
A Képviselõ-testület elfogadta az ÖNHIKI pályázat módosítását.
Az Izsákért Közalapítvány
alapító okiratának módosítását az
elõterjesztésnek megfelelõen a
Képviselõ-testület elfogadta.
Június 18-án rendkívüli ülésén tárgyalta a Képviselõ-testület

a szennyvíztisztítómû átvételével
kapcsolatos kérdéseket. Ennek
keretében döntött arról, hogy az
INNO-KOM 2002. Kft-t, illetve
annak tulajdonjogát megvásárolja. Döntött a Kft. alapító okiratának módosításáról és a tisztségviselõk megválasztásáról. A Kft.
mûködésével kapcsolatos további információkat a következõ számunkban a lakosság rendelkezésére bocsátjuk.
Dr. Hauzmann János
címzetes fõjegyzõ

Az Arany sárfehér lett
2007 -ben a megye bora
A Duna Borrégió legjobb borai versenyeztek június 19-én
Kecskeméten a „Bács-Kiskun megye Legjobb Bora” címért, ahol
a Helibor Kft. védett eredetû Arany sárfehér bora nyerte el a
megtisztelõ címet.
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Harminchat év az izsáki Áfész-nél
Nyugdíjba ment Kissné Rózsika

A friss tésztát szárításra készítik elõ.
- Valószínûleg vannak, akik
nem tudják, hogy nemcsak Izsákon,
hanem Kunszálláson is van üzeme
a cégnek. Itt is, ott is két-két üzem
mûködik. Összesen hány fõvel?
- Izsákon 72-en, Kunszálláson 40-en dolgoznak - mondja
Sándor, s mindjárt hozzáteszi;

reskedelmi kiszolgálás. Ennek
adminisztratív okai vannak, ám
örömmel mondhatom, hogy hamarosan ismét mód lesz hasonló kedvezményes vásárlásra, a
volt Szabadság téri cipõbolt helyén, a Helibor Kft. által
megnyítandó Izsáki Termékek

Egyszer minden ember életében eljön a pillanat, amikor az
aktív munkától, a kollégáktól el
kell búcsúzni, s jön a jól megérdemelt pihenés idõszaka. Persze
tudjuk, a pihenés mellett is lesz
munka, csak talán kicsit kevesebb,
s így több idõ marad végre a családra, a gyerekekre, unokákra. Ez
történt most a kisizsáki Kiss
Bálintnéval, mindenki Rózsikájával, szövetkezetünk elismert kiváló dolgozójával is.
Eredményes munkás évek
állnak Rózsika mögött. 1970. augusztus 17-én pénztárosként kezdett a szövetkezetnél, majd volt
pénzügyi adminisztrátor, tb-ügyintézõ, könyvelõ. 1991 augusztusában már helyettesített a
kisizsáki 5. sz. élelmiszerboltban.
1993. július 7-tõl nyugdíjazásáig,
2007. február 24-éig, e boltban
volt boltvezetõ. Munkáját mindig
lelkiismeretesen végezte, bármilyen beosztásban is dolgozott. Segítõkész volt a vevõkkel, s jó munkatársa kollégáinak. Vevõkörét

különösen nagy odafigyeléssel
igyekezett megtartani és kiszolgálni. Lakókörnyezetében elismerés és megbecsülés övezte és övezi.
A bolt vezetése mellett mindig felvállalta apróbb ügyek elintézését is. Szívesen segített a körülötte élõknek. A kisizsáki szövetkezeti tagságot a küldöttgyûléseken képviselte, s a kisizsáki
részközgyûlések szervezésében is
tevékenyen részt vett. A tagsági

leveleket, információkat rendszeresen eljutatta a tagokhoz. Közremûködött a kisizsáki kápolna
építésének szervezésében, s ma is
kiveszi részét a kápolna fenntartási munkáiból.
Kereskedõi munkája elismerésképpen több kitüntetésben is
részesült. 1987-ben kiváló dolgozói kitüntetést kapott. A Nemzetközi Szövetkezeti nap alkalmából,
2003-ban megkapta a Szövetkezeti Érdemérem (országos) kitüntetést. Ugyancsak 2003-ban vehette át az “ Év kereskedõje” helyi
elismerést is.
1993-ban a kisizsáki bolt forgalma 5 millió 652 ezer forint
volt. 2006-ban 27 millió 163 ezer
forint. E két szám minden szónál
beszédesebben bizonyítja milyen
munkát végzett Rózsika.
A szövetkezet vezetõsége,
munkatársai köszönik áldozatkész, hosszú és eredményes munkáját. Nyugdíjas éveihez egészséget, sok örömet kívánnak.
Andrássy Ferenc elnök

Gyászol az Euroszféra

Napi 50-60 ezer tojást dolgoznak fel.
nagyon büszkék vagyunk dolgozóink teljesítményére. Nagyon jó csapatunk van, akikre
bátran lehet építeni. Nagy
öröm számunkra az is, hogy
dolgozóink 90 százaléka stabilan kitart a cégnél, gyakorlatilag nincs fluktuáció.
- Várhatók-e újabb fejlesztések?
- Újabb infrastrukturális
fejlesztésekben egyelõre nem
gondolkodunk - tájékoztat Sándor. Az új üzemre felvett kölcsön visszafizetése legalább 1012 év bevételének javát elviszi.
Termékekben viszont fejlesztünk. Megjelent az Omega-3
zsírsavval dúsított tésztánk, s
hamarosan piacra kerülnek a
durumbúzalisztbõl
és
a
teljeskiõrlésû lisztbõl készült
tésztáink is. Ezek az egészséges
és korszerû táplálkozás iránt érdeklõdõ fogyasztóknál bizonyosan sikeres termékek lesznek.
Többen rossznéven vették, hogy
megszûnt az üzemben a kiske-

Mintaboltjában, ahol borok,
pezsgõk, kecskesajtok és az
izsáki tészta lesz kapható.
- Bízunk a jövõben - veszi
át a szót Ica. Gyerekeink, menyünk, vejünk, s a zömében fiatal dolgozói gárda -közülük
négyen a nagykõrösi élelmiszeripari technikumban végeztek-

Az új Maggi-termékek
tésztáit a Nestlével közösen, az izsáki cég laborjában fejlesztik és tesztelik.
garanciát jelentenek arra, hogy
ez a vállalkozás hosszú távon
is fennmaradhat. Hiszem,
hisszük, hogy ez a csapat a jövõ
garanciája!
-tetézi-

A kész tésztákat jellegüktõl függõen kézzel,
vagy géppel tasakolják.

Deák József nincs többé.
Nemcsak édesanyja, lánya és az
Euroszférás diákok, tanárok, az
iskolák létrehozásában segítõ
kezet nyújtó önkormányzatok így Izsák - polgármestere és oktatási szakemberei gyászolják,
hanem a Szférával negyedszázad
alatt akár alkalmazotti, akár
megrendelõi, akár emberi viszonyba került száz és száz üzletember, mûvész és barát.
Mindnyájan ott állunk a tátongó ûr elõtt, s képtelenek vagyunk
felfogni, mi történt.
Értelmetlen halál sújtott le.
A nagy kaszás oda suhintott,
ahol nem volt menekvés - balesetben vétlen barátot ölt meg
felfoghatatlan brutalitással, egy
másodperc alatt a közúton.
No és persze munka közben. Mert Deák József dolgozni
ment Hajósra - szervezett, irányított, zseniálisan átlátva az
olykor kilátástalannak tûnõ
helyzeteket is. Álma volt az
Euroszféra gimnázium és szakközépiskola hálózat Bács-Kis-

Deák József (balról a második)
az Euroszférás tanévnyitón.
kun megyében, Kiskunfélegyházán pedig az Euroszféra Fõiskola. Ahogy mondta, hagyni akart
valamit maga után - kimûvelt
emberfõket, európai szintû oktatást - örök emléket pedagógus
szüleinek. Példátlan sikert értek
el az általa irányított Euroszférás
intézmények a megyében, szeptembertõl mindenütt legalább

megduplázódik az induló osztályok létszáma.
Nem a negyedszázad alatt
felépített, hazánkban vezetõ
média-, rendezvényszevezõ- és
oktatási cég egyik tulajdonosának hiánya szorít, hanem a hû
társai iránt mindig hallatlan
empátiát mutató emberé.
-ot-

PARLAGFÛ ELLENI VÉDEKEZÉS
Felhívjuk a lakosság figyelmét
a parlagfû elleni védekezésre. A
növényvédelemrõl szóló 2000. évi
XXXV. törvény, valamint a végrehajtásáról szóló 5/2001. (I. 16.)
FVM. rendelet és a 160/2005.
(VIII. 16.) Korm. rendelet szabályozza a parlagfû elleni védekezés
rendjét és szankcióit. A föld tulajdonosának, illetve használójának
kötelessége, hogy június 30. napjáig megakadályozza az ingatlanon
a parlagfû virágbimbó kialakulását és ezt követõen ezt az állapotot a vegetációs idõszak végéig folyamatosan fenn kell tartania.
A jegyzõ a parlagfû virágzásától függetlenül köteles eljárást
lefolytatni azon földhasználókkal
szemben, akik a parlagfû elleni
védekezési kötelezettségüknek
2007. június 30-ig nem tettek ele-

get. A jegyzõ eljárása a belterületi
földekre vonatkozik, a külterületekre a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve jár
el hasonló módon.
Amennyiben a tulajdonos illetõleg a földhasználó nem tesz
eleget kötelezettségének, úgy kötelezõ határozat kerül kiadásra a
közérdekû védekezésrõl. Ennek
keretében a hatóság gondoskodik
a terület kitakarításáról a tulajdonos költségére. A védekezés elmulasztása esetén növényvédelmi
bírságot is ki kell szabni, melynek összege 20.000.-Ft-tól
5.000.000.-Ft-ig terjedhet. A bírság meg nem fizetése esetén a kiszabott összegért késedelmi kamat terheli, amely a mindenkori
jegybanki alapkamat kétszerese.
Fentiek értelmében kérjük a

lakosságot, hogy a védekezési kötelezettségnek tegyen eleget, melyet ellenõrizni fogunk. A védekezés elmulasztása esetén szigorú bírságokra számíthatnak a
földtulajdonosok.
Dr. Hauzmann János
címzetes fõjegyzõ
megbízásából:
Dr. Fülöp Dezsõ
aljegyzõ
Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje az
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Kipróbált receptek

Európai szintû figyelmeztetés az
antidepresszánsok erõszakot okozó hatásáról

Rumos golyók
Hozzávalók (kb. 40 darabhoz): 10 dkg mazsola, 1/2 dl rum,
20 dkg keksz, 10 dkg kristálycukor, 1 kávéskanál õrölt fahéj, 15
dkg darált dió, 25 dkg étcsokoládé, 1/2 tejszín, 3 evõkanál méz.
A mazsolát a rumba beáztatjuk. A kekszet apróra összetörjük, a cukorral, fahéjjal, és 5 dkg dióval elkeverjük. A csokoládét
összetörjük, a tejszínnel és a mézzel kis lángon megolvasztjuk,
majd a kekszes masszára öntjük. A rumos mazsolával jól elkeverjük. A hûtõszekrénybe tesszük, hogy megdermedjen. A masszából nedves kézzel kisebb gombócokat formázunk, a maradék dióban egyenként megforgatjuk és hûtõben kissé lehûtjük.

Magyarországon is figyelmeztetéssel kellett ellátni bizonyos pszichiátriai szereket

Hagymás sertéskaraj
Hozzávalók (4 személyre): 60 dkg csontozott sertéskaraj, 1
evõkanál grillfûszerkeverék, 10 dkg zöldpaprika, 15 dkg gyöngyhagyma, 3 evõkanál olaj, 2 evõkanál mustár, 4 dl húsleves (kockából), 1 evõkanál vágott petrezselyem, 4 vékonyabb szál sárgarépa.
A húst megmossuk, leszárítjuk, beszórjuk a fûszerkeverékkel. A paprikát megmossuk, húsát csíkokra vágjuk. Megtisztítjuk a hagymát. Felhevítjük az olajat, megsütjük benne a hús mindkét oldalát (4-4 percig), majd kivesszük és félretesszük. A visszamaradt olajon megfuttatjuk a paprikát, rátesszük a mustárt, elkeverjük, majd felöntjük a húslevessel, sózzuk, borsozzuk, beletesszük a gyöngyhagymát és összeforraljuk. A forró alapba visszatesszük a húst, megszórjuk a petrezselyemmel, még egyszer felforraljuk. A sárgarépát megtisztítjuk, vékony hasábokra vágjuk
és a húslevesben éppen csak ropogósra pároljuk, leszûrjük. A
húst és a répát tálra rendezzük és tálaljuk. Fõtt, vagy sült krumplival is kitûnõ.

Az Európai Gyógyszerértékelõ Ügynökség
(EMEA) a mostanáig legerõsebb figyelmeztetést bocsátotta ki az antidepresszánsok gyermekkori használatával kapcsolatban, miután klinikai vizsgálatok feltárták, hogy e szerek esetében “18 éves kor
alatti betegeknél fokozott az öngyilkossági kísérlet, az öngyilkossági gondolatok és az ellenséges
viselkedés (jellemzõen erõszakos magatartás, ellenkezés és düh) veszélye”. Ilyen figyelmeztetés a Magyarországon forgalmazott, ilyen típusú szerek betegtájékoztatóira is fel kellett, hogy kerüljön.
Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
Alapítvány megkereste az Országos Gyógyszerészeti
Intézetet a betegtájékoztatók módosítása miatt, s
válaszukból kiderül, egyes esetekben ez már megtörtént, de néhány szernél még nem. Felmerül az a
kérdés, hogy vajon elegendõ-e csak a betegtájékoztatókon feltüntetni a figyelmeztetéseket, amit a
beteg már csak akkor ismer meg, mikor kiváltotta
a sokszor méregdrága antidepresszánsokat. Hiszen
felírásukkor a legtöbb esetben semmiféle információt nem kap a pszichiátertõl.
Az antidepresszánsok világszintû eladása 2002ben meghaladta a 19,5 milliárd dollárt, s világszerte körülbelül 17 millió gyermeknek írnak fel valamilyen pszichotróp (tudatbefolyásoló) szert. Az
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért - egy
nemzetközi szervezet, amelynek feladata a pszichi-

átriai visszaélések feltárása - mind nemzetközileg,
mind Magyarországon régóta dolgozik azon, hogy
felhívja a figyelmet a pszichiátriai szerek erõszakot
okozó hatásaira. Az Egyesült Államokban történt
iskolai lövöldözések jelentõs részében olyan iskolások mészároltak, akik a gyilkosságok idején
antidepresszánsokat szedtek. Magyarországon is
hosszú a listája azoknak az eseteknek, amikor elõzõleg pszichiátriai kezelést kapott emberek követtek el értelmetlenül erõszakos cselekményeket.
Noha az Egyesült Államok Élelmiszer- és
Gyógyszerügyi Szakhatósága (FDA) tavaly már kibocsátott hasonló figyelmeztetést az USA-ra vonatkozóan, az EMEA döntése Európában precedens
értékû. “A pszichiátriai szerek veszélyes mellékhatásai a nagyközönség elõtt általában nem ismertek, ezért fontos, hogy a most kiadott hivatalos
figyelmeztetés széles körben nyilvánosságot kapjon” - mondja Dobos János, az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány elnöke.
További információ:
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
Alapítvány
Tel.: 06(1) 342-6355, 06/70-330-53-84
Fax: 344-45-88
Levélcím: 1461 Budapest Pf.: 182
info@cchr.hu
www.cchr.hu

Azonnali cselekvést igénylõ felhívás földtulajdonosok és használók részére!

Felhívás
Kérjük a lakosságot, hogy az INNOKOM 2002 Kft. szennyvízszámláit az Izsák Kht. irodájában szíveskedjenek befizetni. A
fenti változásra tulajdonosváltás miatt került sor.
Izsák Kht.

TETÉZI LAJOS

Gondolom...
...sokan nem tudják, hogy éppen
1100 éve halt meg Árpád fejedelmünk.
Nem is tudhatják, hiszen szó sem esik
róla. Pedig ok lehetne egy fõhajtásra e
kerek évforduló, hiszen mégiscsak honalapító vezérünkrõl van szó. Ugyancsak idén emlékezhetnénk,
ha emlékeznénk, a 907. július 3. és 7. között vívott pozsonyi
csata 1100-adik évfordulójára is (Árpád utolsó csatájára), melyben a magyarok akkora gyõzelmet arattak a Dunán és annak
két partján elõrenyomuló német túlerõvel szemben, hogy évtizedekig nem érte újabb támadás az országot. Nem mellékesen, több történész véleménye szerint, valójában e csatával
fejezõdött be a honfoglalás.
Gondolom, azt is kevesen tudják, hogy idén százéves, Molnár Ferenc halhatatlan remekmûve, a Pál utcai fiúk, s hogy
ugyancsak ez évben emlékezhetünk a szerzõ halálának 55.
évfordulójára is. De az sem túl közismert, hogy Nemecsek,
Geréb, Boka és a többi fiú története számos országban kötelezõ olvasmány, hogy a japán császár kedvelt története, s hogy
a világ szinte minden jelentõs nyelvére lefordították.
Gondolom, sokan kérdezik ezek után, miért nem ünnepel az ország, miért nem rendeznek emlékévet, megemlékezéseket e jeles évfordulók tiszteletére? Miért nem lehet példa az
igazság, a tisztesség és a haza mellett való hõsies kiállás ma
Magyarországon?
Gondolom, sokan a választ is tudják. Ma csalással, hazugsággal, az ország kiárusításával vagyont és politikai hatalmat lehet szerezni. Ma nem a Pál utcai fiúk, hanem a
vörösingesek gyõznek, ahogy már a pozsonyi csatát sem nyernénk meg (lásd az állami terveket külföldiek betelepítésére).
A közgondolkodás formálói szerint (tisztelet a kevés kivételnek) felesleges is ilyen dolgokról elmélkedni! Az átlag magyarnak éppen elég, ha azzal tisztában van, hogy XY “sztárocska” hányadik fiúján és mellplasztikáján van túl. Butaság
volna holmi pozsonyi csatával, Pál utcai fiúkkal, pláne ezek
erkölcsi üzenetével összezavarni a fejeket! Néhányan még az
élet valós dolgairól is gondolkodni kezdenének, amibõl csak
baj lehet...

Tisztelettel felhívom az
izsáki földtulajdonosok és földhasználók figyelmét, hogy az
izsáki székhelyû Vízgazdálkodási Társulat megalakulásához
a földtulajdonnal vagy földhasználati joggal rendelkezõk nyilatkozata szükséges. Amennyiben a tulajdonosok vagy használók nem nyilatkoznak a helyi Vízgazdálkodási Társulat
megalakításának szándékáról,
úgy a törvényileg elõírt éves
1700.-2590.-Ft hektáronkénti
hozzájárulást köteles a város
jegyzõje beszedni, illetve végrehajtani. Abban az esetben, ha
ez nem vezet eredményre, a
jegyzõ köteles megküldeni az
MVH részére a tartozó személyek adatait és a tartozás összegét. A Hivatal az esedékes topup támogatási összegbõl levonja a köztartozást és így azt csökkentett összegben fogja kifizetni. Kérem ezért valamennyi

földtulajdonnal vagy földhasználati joggal rendelkezõ személyt, hogy haladéktalanul keresse fel a Gazdakör irodáját, és
töltse ki a szükséges nyilatkozatot az érdekeltségi körbe tartozó helyrajzi számok felsorolásával. Ha a Társulat rövid idõn
belül meg tud alakulni, úgy a
törvényileg elõírt érdekeltségi
hozzájárulás összegének töredékében is meghatározhatja a
Társulat a fizetési kötelezettséget tagjai részére. Nem beszélve arról, hogy a Társulat által
beszedett érdekeltségi hozzájárulás a városban marad, annak
felhasználásáról a helyi Társulat maga dönt, míg a Társulat
megalakulásának sikertelensége esetén a jegyzõ által behajtandó összeget át kell utalni az
államkasszába. Mivel a Társulat megalakítása halaszthatatlan, és valamennyi földtulajdonost és használót anyagilag

Mit és hogyan fogyasszunk
a nagy hõségben?
A forró napokon szervezetünk energiaszükséglete 15 százalékkal csökken. A kalória- és
zsiradékdús ételek fogyasztása fokozza az izzadást, és rossz közérzetet, illetve emésztési problémákat okozhat. Ezért naponta inkább többször együnk és keveset, a napi étrendet pedig lehetõleg kalóriaszegény, könnyen
emészthetõ ételekbõl állítsuk
össze.
Reggelire ehetünk lekvárt,
mézet, natúr joghurtot, kefirt,
sovány vagy félzsíros túrót. A túróból készíthetünk ízesített túrókrémet is. A sajtok közül válasszuk a zsírszegényebbeket és
a light kockasajtot. Reggelire
ehetünk könnyû müzlit is. A na-

túr kefirbe vagy joghurtba keverjünk zabpelyhet vagy búzakorpát
és gyümölcsöt (aszalt gyümölcsöt viszont ne tegyünk bele).
Választhatunk még pár vékony szelet sovány felvágottat,
teljes kiõrlésû gabonából készült
kenyeret vagy péksüteményt,
amit csak vékonyan kenjünk meg
light margarinnal. Minden kisétkezéskor bõven fogyasszunk
zöldpaprikát, paradicsomot, nyers
uborkát vagy fejessaláta-levelet.
Együnk könnyen emészthetõ ételeket. Az ebéd és a vacsora
is álljon könnyen emészthetõ ételekbõl. Egy étkezésre kb. 10 dkg
sovány halat, csirkét, pulykavagy sertéshúst együnk. Elkészíthetjük kevés olajon hirtelen süt-

igen jelentõsen érintõ ügy, kérem minden érdekelttõl a haladéktalan, azonnali intézkedést.
Bõvebb információ és a nyilatkozat kitöltéséhez segítség a
Gazdakör irodájában kérhetõ,
Izsák, Dózsa György tér 3. szám
alatt.
Nagy Máté
alpolgármester

Torna
Május 12-én, Szegeden, a III.
Arany Kupán versenyeztek alsós
tornászaink. A tanév legutolsó
versenyét dobogósként, a 3. helyet megszerezve zárták. Az egyéni összetett versenyben, a ’96ban születettek között Bíró János 2., Langó Dávid 3. helyezett
lett. Csapattagok: Bíró János, Dunai Rudolf, Hajma Tamás, Langó
Dávid és Szabó Gergõ.
-szabó-

ve, párolva, grillezve, mikrohullámú készülékben vagy húsragunak. Köretként fogyasszunk párolt zöldségeket vagy nyers salátaféléket. Mindezt kiegészíthetjük egy kevés rizzsel (nyersen 3
dkg) vagy fõtt burgonyával (5-10
dkg). Kerüljük a panírozott, bõ
zsiradékban sütött húsokat, lángost, fánkot, zsíros pörköltet,
agy- és csontvelõbõl vagy belsõségekbõl készült ételeket.
Ne együnk meleg leveseket.
Ha levesre vágyunk, hideg gyümölcslevest fogyasszunk. Ne ragaszkodjunk a meleg ebédhez és
vacsorához. Ne használjunk erõs
csípõs fûszereket sem, mert ezek
fokozzák a verejtékmirigyek mûködését. A kellemes közérzet eléréséhez hozzátartozhat egy-egy
jó minõségû fagylalt vagy jégkrém fogyasztása is.

IZSÁKI Hírek

4. oldal

Az Arany sárfehér Szõlõ- és Bortermelõk
Szövetkezetének tájékoztatója
“a gyengék erõssége az egység”

Május 17-én tartottuk az
Arany sárfehér Szõlõ- és Bortermelõk Szövetkezete rendes
évi közgyûlését, melyen a tagság megismerhette a szövetkezet vezetõségének beszámolóját
az elmúlt gazdasági évrõl és az
elõttünk álló évre vonatkozó
terveket.
A beszámolók meghallgatása után a közgyûlés egyhangúlag elfogadta a beszámolókat,
valamint a 2006. évrõl készült
mérleget.
A közgyûlés ezenkívül több
fontos határozatot is hozott.
Ezek közül a következõket
emelnénk ki:
5/2007 közgyûlési
határozat
Az Arany sárfehér Szõlõ- és
Bortermelõk Szövetkezetének
közgyûlése a mûködési költség
hozzájárulás mértékét a 2007es évtõl 1%-ban határozta meg.
7/2007 közgyûlési
határozat
Az Arany sárfehér Szõlõ- és
Bortermelõk Szövetkezetének
közgyûlése
támogatja
a
Tiszamenti Szõlõtermelõk Szövetkezetének társulási vagy beolvadási szándékát a társult termelõi csoportokhoz. Felhatalmazza az elnököt, hogy a társulással vagy beolvadással kapcsolatos egyeztetéseket megkezdje
8/2007 közgyûlési
határozat
Az Arany sárfehér Szõlõ- és
Bortermelõk Szövetkezetének
közgyûlése
támogatja
a
Sárfehérvin Pinceszövetkezet
Igazgatóságának kezdeményezését a pinceszövetkezet beolvadására, melyben jogutód az
Arany sárfehér Szõlõ és Bortermelõk Szövetkezete lenne. A
beolvadás jóváhagyásának feltétele a Sárfehérvin Pinceszövetkezet mérlegének megismerése
és a szövetkezeti törvényben
meghatározott feltételek teljesülése.
A közgyûlésen szó volt még
a Helibor Kft. aktuális helyzetérõl és az eredetvédelemrõl is.
A közgyûlést megelõzõen
május 15-én ülésezett a szövetkezet Igazgatósága is, mely a

következõ, sokakat érintõ határozatot hozta.
9/2007 sz. határozat
Az Arany sárfehér Szõlõ- és
Bortermelõk Szövetkezetének
Igazgatósága felhatalmazza az
elnököt, hogy azon termelõk
esetében, akik két folyamatos
évben sem értékesítettek a szövetkezeten keresztül, az Alapszabály 25. pontja szerint azonnal megkezdje a kizárási eljárást.
A Szövetkezeti törvény változása miatt június 25-én 17
órakor Izsákon a mûvelõdési
házban rendkívüli közgyûlésre
kerül sor, melynek napirendi
pontjaiban az Alapszabály módosítása és tisztújítás fog szerepelni. Várhatóan ezen a közgyûlésen születik meg a végleges döntés a Sárfehérvin Pinceszövetkezet beolvadásáról is.
Ezek mellett tájékoztatót kaphat a tagság a tavalyi felárak
kifizetésérõl és a szüreti kilátásokról is. A szüret minél jobb
tervezése céljából a közgyûlésen
tagjainktól elõzetes nyilatkozatot kérünk arról, hogy termésüket a Helibor Kft, vagy más
felvásárló felé értékesítik.
A szõlõterületek kivágására nyújtott támogatás beadási
határideje június 22-én lejár. A
kivágásra minden várakozást felülmúló igény mutatkozott:
Izsákon 75 ha. szõlõ kivágására adtak le támogatási igényt,
de jelentõsen csökken a terület a környezõ településeken is.
Azok a gazdálkodók, akik a
tél folyamán nem csatlakoztak
a nemzeti agrárkár-egyhítési
alaphoz, 2007 június 14-tõl
július 15-ig még megköthetik
szerzõdéseiket. Újdonság, hogy
a korábbiaktól eltérõen a szerzõdések megkötéséhez nem kell
az MVH-t felkeresni, mindent
elintézhetnek a falugazdászoknál. A nemzeti kárenyhítési
rendszerrõl szóló törvény módosításával nemcsak a termelõk
ismételt belépése vált lehetõvé,
hanem az is, hogy az állam a
korábbinál nagyobb összeggel
egészítse ki a gazdák által befizetett összeget.
Vezetõség

KÉZMÛVES
TÁBOR
2007. július 16-tól
20-ig az iskolai
könyvtárban.
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A tábort a Gyermekjóléti- és Családsegítõ
Szolgálat szervezi.
Bõvebb információért
a Szolgálatnál, vagy az
568-079-es telefonszámon lehet érdeklõdni.

Szíjjártó Károlynak, 20.
születésnapja alkalmából eredményekben
gazdag, boldog életet
kívánnak
Testvérei, anyu
és nevelõapja!

2007. június 20.

LABDARÚGÁS

VÉGE
Mint a címbõl is kiderül, véget
ért a Bács-Kiskun megyei labdarúgó bajnokság 2006-2007 idénye. A
tavaszi idény nem igazán úgy sikerült mint azt már megszokták a
nézõk. Többet bukdácsoltak játékosaink, mivel azonban az õsz jobb
volt így is megszereztük az ötödik
helyet. Dacára annak, hogy még idõközben 4 pontot le is vontak tõlünk, mert egyik játékosunk három
sárga lap után is játszott.
A 27. fordulóban nem sok esélyünk volt, ugyanis az elsõ helyezett Solt csapatához látogattunk.
Már az elsõ támadásból gólt szerzett a hazai csapat büntetõbõl. Ez a
gól elõrevetítette a mérkõzés képét. Az elkövetkezõ percekben
több helyzetet is kidolgoztunk, de
a kapuba nem sikerült betalálni. A
hazaiak jól tartották a csatárainkat
és nagyszerû ellentámadásokat vezettek, amelybõl egyet még a szünet elõtt ki is használtak. A második félidõ eleje nekünk kedvezett,
mert büntetõbõl sikerült a szépítés. Sajnos nem tarthatott sokáig az
örömünk, mert ismét a hazaiak
szereztek gólt. A hátralévõ idõben
mi csak erõlködtünk a solti csapat
viszont okosan játszva tartotta az
eredményt, sõt a gólszerzés is sikerült nekik.
A következõ fordulóban egy az
alsóházban tartózkodó csapatot
fogadtunk. Erõsen tartalékos csapattal vágtunk neki a mérkõzésnek.
Különbözõ okok miatt négy kezdõ
játékosunk is hiányzott. A mérkõzés elején nekünk voltak helyzeteink, de sajnos ezek kimaradtak. A
vendégek ritkán jutottak el a kapunkig, de akkor viszont veszélyesek voltak a támadásaik. Ezekbõl
egyet ki is használtak a félidõ végén és emiatt ismét hátrányba kerültünk, ehhez viszont kellett egy
nagyon nagy védelmi hiba is. A
második félidõt két nagy helyzettel a vendégek kezdték jobban, de
ezzel el is lõtték a puskaporukat.
Az elkövetkezõ idõben nagy nyomás alatt tartottuk a vendégkaput,
és meg is lett az eredménye. Egymás után alakítottuk ki a helyzeteket és most már a gólszerzés is sikerült. A végére megnyugtató elõnyünk lett, és magabiztosan szereztük meg a gyõzelmet.
A 29. fordulóban Soltvadkertre látogattunk. A hazaiak már eléggé kilátástalan helyzetbe kerültek,
már nem sok esélyük volt a bennmaradásra. Ez az egész mérkõzésen érzõdött is. Mi tartottuk a labdát, de sajnos ismét sok hibát követtünk el, és csak nehezen sikerült
megszerezni a vezetést. Nem sokáig örülhettünk mert egy figyelmetlenségünket kihasználták a hazaiak, és döntetlenre mentették az
elsõ félidõt. A második félidõben
nagyon kis ellenállást tudott kifejteni a vadkerti csapat, szinte tetszés
szerint értük el a góljainkat. Akár
nagyobb arányban is nyerhettünk
volna. Juhász klasszikus mesternégyest ért el, ami nagyon ritka.
Az utolsó fordulóban Tompa
csapatát fogadtuk hazai pályán.
Ennek a mérkõzésnek a tabella 5.
helye volt a tétje. Ha a tompai csapat nyer, akkor õk az ötödikek,
minden más eredmény esetén mi.
A mérkõzésen mi játszottunk fölényben, de sajnos a vendégek szereztek egy erõsen lesgyanús góllal

vezetést. Hiába volt többet nálunk
a labda, gólt nem sikerült szereznünk. A vendégeknek is akadtak
veszélyes támadásai, de a kapusunk többször is nagyszerûen hárítani tudott. A második félidõben
mindent egy lapra feltéve támadtunk és sikerült is az egyenlítés. A
hátralévõ idõben fõleg a mezõnyben folyt a játék, a kapuk ritkán
kerültek veszélybe. Az eredmény
igazságosnak mondható, mely által ebben a bajnokságban az ötödik helyen végeztünk. A nyáron remélem lesznek változások a csapat
körül, mert ezt a tavaszt gyorsan el
kellene felejteni, és újra a régi fényében ragyogna csapatunk.
Ifjúsági csapatunknak az idény
vége már viszonylag jól sikerült,
sajnos késõn jött ez a feltámadás. A
bajnokság végén a 12. helyen végeztek. Remélem, hogy õk is összeszedni magukat, és végre az egész
bajnokságban megfelelõen fognak
szerepelni.
27. forduló:
Solti FC - Izsáki Sárfehér SE 4 1 (2 - 0)
Góllövõnk: Pap (11-esbõl)
Gréczi Gábor: Az volt a kérésem a csapathoz, hogy egy jó mérkõzést játszunk, és úgy érzem, hogy
ez sikerült volna ha elkerüljük a
“serdülõ” gólokat.
Ifjúsági eredmény: 1 - 2 Góllövõink: Bertalan, Cseh
28. forduló:

Izsáki Sárfehér SE Nemesnádudvari KSE 5 - 2 (0 - 1)
Góllövõink: Hleba, Pap (11esbõl), Riscutia, Gréczi, Harsányi
(öngól)
Gréczi Gábor: Az elsõ félidõben bármi történhetett volna, de a
második félidõben egyértelmûen a
miénk volt, és így megérdemelten
nyertünk.
Ifjúsági eredmény: 8 - 3 Góllövõink: Bertalan (4), Tóth I. (3), Cseh
29. forduló:
Soltvadkerti TE - Izsáki Sárfehér SE 1 - 6 (1 - 1)
Gréczi Gábor: Itt is csak egy
félidõ volt értékelhetõ, a második.
Ez alapján tetszetõs támadások révén megérdemelten nyertünk.
Góllövõink: Juhász (4),
Riscutia, Török
Ifjúsági eredmény: 1 - 1 Góllövõnk: Szakonyi
30. forduló:
Izsáki Sárfehér SE - Tompa KSE
1 - 1 (0 - 1)
Góllövõnk: Pap (11-esbõl)
Gréczi Gábor: Bár többet birtokoltuk a labdát, de a helyzetek
alapján a döntetlen reális. Ezzel az
eredménnyel az ötödik helyen végeztünk, és úgy gondolom, hogy a
csapat teljesítménye a körülményeket figyelembe véve elfogadható
volt.
Ifjúsági eredmény: 13 - 0 Góllövõink: Bertalan (8), Szakonyi (3),
Farkas, Szántói
Most két hónapos szünet fog
következni, és remélem augusztusban ismét fel fog hangozni, hogy
HAJRÁ IZSÁK
Izsák László

Építési engedéllyel
rendelkezõk figyelmébe
Felelõs mûszaki vezetést vállalok;
új lakás és egyéb építményeknél, lakásbõvítésnél,
egyéb építmények bõvítésénél
Építési munkák;
kõmûves munkák, speciális szaképítés
lakások utólagos hõszigetelése
nemesvakolat készítés
tervezés, költségvetés készítés
Egyéb betonmunkák:

beton csatornaelem
felhasználható:
utak, kapubejárók, különbözõ átereszek, belvizek stb.
vízelvezetési rendszerek megépítéséhez

Felszedhetõ tetejû vízelvezetõ
beton csatornaelem
felhasználható:

utak, kapubejárók, különbözõ átereszek, belvizek stb.
vízelvezetési rendszerek megépítéséhez

Kútgyûrû, betonkád
felhasználható:
vízgyûjtõ akna, vízóra akna készítéséhez hozzávaló
fedlappal 60x60 cm-es nyílással
MEGRENDELHETÕ:
CSÍK IMRE KÕMÛVES MESTER
IZSÁK, BOCSÁNYI U. 11.
TEL: 374-441, 06-30-319-0025
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Barika és Marika
Volt egyszer egy barika.
Gazdája volt Marika.
Egyet gondolt barika,
S megszökött hajnalba.
Batyugatyáját hátára vette
S elindult a világba.
Reggel aztán Marika
Nézi hol a barika?
- Hol van a barika?
- kérdezi Marika!
Batyuszoknyáját hátára vette,
Hogy megkeresse barikát,
Útra kelt hát.
Ahogy a Küküllõ folyó mellett
Lépett egyet,
Bari szõrét meglelte,
S a folyóba ejtette.
Lett nagy sírás-rívás erre,
Hogy a bari szõre nincs meg.
Beült hát egy tojáshéjba,
S leutazott a Küküllõn.
Végre meglett a barika,
S boldog már Marika!
- Júj, de “arika” vagy barika!
- kiált fel Marika.
Kisbárányod született!
De aranyos ez a barika!
Ó, de boldog Marika!
Kovács Fanni 2. osztályos tanuló

Tájékoztató az Izsák Kht. közhasznúsági
jelenétésérõl
Beszámolási idõszak: 2006.01.01.-2006.12.31.
IZSÁK,2007. MÁRCIUS 31.
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Emlékezzünk
A hónap jelentõsebb hazai történelmi eseményei
Június 4.
Trianon, azaz az elsõ világháborút Magyarország számára hivatalosan is lezáró békeszerzõdés 1920. június 4-i, a versailles-i Trianon-kastélybeli aláírása - egyike a legmeghatározóbb eseményeknek a magyar állam és nemzet történetében. Ezzel jutott érvényre a háborúban gyõztes
Szövetséges és Társult Hatalmak (azaz az antant
és közép-európai szövetségesei) döntése, amivel
a történelmi Magyarországot feldarabolták, nemzetállamok létrehozása címén megteremtették
Európa egyik legnagyobb nemzeti kisebbségét.
Ez a - Magyarország érveinek meghallgatása
nélkül hozott - döntés okozta, hogy 3,2 millió
magyar nemzetiségû ember azóta is más nemzetek országában, kénytelen élni.
Június 16.
Az 1956. évi forradalom és szabadságharc
vértanúi 1958. június 16-ai kivégzésének, valamint a szovjet csapatok 1991. júniusi kivonulásának emlékére tartjuk a Független Magyarország Napját.
1958. június 16-án Budapesten - törvénysértõ ítélet után - végezték ki Nagy Imrét, az 1956.
évi forradalom és szabadságharc törvényes miniszterelnökét, valamint Maléter Pált, a forradalom honvédelmi miniszterét és Gimes Miklós új-

ságírót. A Legfelsõbb Bíróság Népbírósági Tanácsa Vida Ferenc elnökletével június 9. és 15. között folytatta le a - februárban elnapolt - büntetõper tárgyalását
A pert szigorúan titkosan bonyolították, a
szervezést Rajnai Sándor ezredes irányította.
Nagy Imrét, Maléter Pált és Gimes Miklóst halálra, Kopácsi Sándort életfogytiglani, Donáth
Ferencet 12 évi, Jánosi Ferencet 8 évi, Tildy Zoltánt 6 évi, Vásárhelyi Miklóst 5 évi börtönre ítélték. A törvénysértõ per két további vádlottja közül Losonczy Géza 1957 végén a börtönben tisztázatlan körülmények között meghalt, Szilágyi
József ügyét pedig elkülönítve tárgyalták, s már
1958. április 24-én kivégezték. A kivégzettek
holttestét a börtönudvaron betonba ágyazták,
majd 1961-ben titokban átvitték a Rákoskeresztúri temetõ 301-es parcellájába.
1991. június 30-án fejezõdött be a szovjet
csapatok kivonulása Magyarországról. Az 1990.
március 10-én Moszkvában aláírt egyezmény
1991. június 30-át rögzítette a kivonulás befejezéseként. Az utolsó szovjet katonavonat 1991.
június 16-án, míg az utolsó szovjet katona, Silov
altábornagy június 19-én hagyta el Magyarországot.
Tetézi Attila

Nagyon magas a pszichiátriai kényszerbeszállítások száma Magyarországon
A pszichiátriai kényszerbeszállítások száma
Magyarországon sokkal magasabb, mint amire
bárki számítana. Az Állampolgári Bizottság az
Emberi Jogokért Alapítványt, amely egy nemzetközi emberi jogi szervezet hazai csoportjaként
mûködik 1994 óta, és a pszichiátriákon történõ
visszaélések feltárásával foglalkozik, rendszeresen keresik meg olyan emberek, akik jogtalan
pszichiátriai kényszerbeszállításra panaszkodnak.
A befutott esetek feltûnõ gyakorisága miatt
az alapítvány felmérést készített arról, mennyi
beszállítás történik évente Magyarországon. A
részlegesen beszerezhetõ adatokból döbbentes
kép rajzolódott ki: a becslés szerint évente mintegy 15 ezer embert szállítanak akarata ellenére,
kényszerrel a pszichiátriára - ez naponta legalább
40 embert jelent, annak ellenére, hogy valakit
csak akkor lehetne ilyen drasztikus módon megfosztani a szabadságától, ha közvetlenül és súlyosan veszélyeztetõ magatartást mutatna.
Az alapítvány ezért aprólékosan megvizsgálta a jelenlegi jogi szabályozást, és úgy találta,
hogy az számos pontban nemhogy nem védi

megfelelõen a kezeltek jogait, de egyenesen lehetõvé teszi az ilyen visszaéléseket.
Emiatt a szervezet nemrégiben egy kiadványt
jelentetett meg, amely részletesen feltárja a pszichiátriai kényszerbeszállítások körüli jogi problémákat, valamint bemutatja, mi lenne a megoldás. A kiadványt már megküldték az összes országgyûlési képviselõnek, és folyamatosan küldik az ország egyéb döntéshozóinak. Az alapítvány emellett arra készül, hogy a közeljövõben
törvénymódosítási indítvánnyal fordul a Parlamenthez, annak érdekében, hogy a jelenlegi szabályozás jó irányba változhasson.
További információ:
Állampolgári Bizottság
az Emberi Jogokért Alapítvány
Tel.: 06(1) 342-6355,
06/70-330-53-84
Fax: 344-45-88
Levélcím: 1461 Budapest Pf.: 182
info@cchr.hu
www.cchr.hu
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V A L L Á S

Aratás
Gyerekkori emlékeim közt ott van a Péter-Pál napi aratás kezdete. Ünneplõ ruhában, szentmisérõl jövet, a rozstábla sarkán fente meg a kaszát a hívõ ember, majd megemelve kalapját “No, Jézus
nevében!” fohásszal tett néhány kaszavágást. A levágott gabonát
egy kévébe kötötte, “talpára” állította, s ezzel megkezdõdött az Isten nevében kelt aratás.
Szép volt az aratás, akik részt vettek még benne, s nem csak a
kombájnok fuldoklását hallgatták, hanem virradattól késõ estig hajlongtak, verejtékeztek, enyhet a csomólyukban találtak, s az embert próbáló, kemény munka mégis örömükre szolgált. Volt is aratási ünnepség és aratóbál, volt a cséplés után áldomás és dús vendéglátás, az Isten-adta életért való hálaadás. Mert az ajándékot
hálával kell fogadni, örülni kell neki, különösen azért, mert az
ember nem vetett hiába. Az életet tápláló élet magtárba, padlásra
került.
Édes volt az új õrletbõl készült kenyér, melynek egy darabkájáért is lehajolt a magyar ember és megcsókolta. Megbecsülte, nem
tékozolta. Büszkeséggel teli hálával, nemzetiszín szalaggal átkötve
vitte áldásra az új kenyeret, Ahhoz, akitõl a mindennapi kenyeret
minden nap kérte.
Elgondolom: A vetés soha nem volt akkora ünnep, mint az
aratás. Szépek voltak az elboronált gabonaföldek, a jó õszi esõ után
a pirosló, majd egyre zöldebb búzaszálak, amint elõmerészkednek
a földbõl, s szinte rácsodálkoznak a Teremtõ nagyságára: hogy életük legyen és bõségben legyen. Szerény kis gyermek-vetések álmodoztak a hó alatt harminc-hatvan- sõt százszoros termésrõl. Nem
volt ünnep a vetés, pedig hát, vetés nélkül nincs aratás, a földbe
esett mag nélkül nincs jövõ nyári kalász. Maga Jézus Urunk is úgy
mutatja be tanítói mûvét: Kiment a magvetõ vetni. Jézus vetett, az
apostolok öntözték, a Szentlélek melege növelte az Egyházat, s a
jézusi vetés százszoros termést hozott. Pál apostol is ilyen magvetõnek vallja magát: Én ültettem, Apolló öntözte, de a növekedést
az Isten adja.
Papszentelések hónapja van. Kevés a vetés munkájára igennel
válaszoló meghívott. Aratni, nagy tettekkel dicsekedni, sok ember
csodálatát zsebre tenni - sokan szeretnék. De vetni az Isten Igéjét,
s nem látni annak beérését a lelkekben, s nem venni részt az aratás
örömében - ezt tényleg nem könnyû vállalni. Ma azonnal és bõségesen szeretnének az emberek eredményt látni. Túlfejlõdött technikájú korunk embere hozzászokott, hogy a gépek, mûszerek csodákra képesek. Nem kell türelemmel várni, nem kell aggódni a
lábon álló gabona miatt, amire apáink azt mondták búzaszenteléskor: Sokszor kinn kell még addig aludnia! De a búzával és az emberi lélekkel a modern eszközök mit sem tudnak kezdeni. A búza
kikel a maga idejében, szárba szökken, kalászt hajt, beérik, a maga
idejében. Az ember is ilyen: meghallgatja jó szívvel Isten szavát,
szívébe fogadja, s az lassan kikel és növekszik, míg az embert is
átformálva uralmat vesz a lélekben az Isten. Nagy csalódások érik
azt, aki egyik pillanatról a másikra akar gyarló emberbõl szentté
válni. S nagy a csalódása annak, akit magvetõnek hív az Isten, s
mégis azonnal kenyeret akar szelni. Hiszen magunk is ezernyi
megtorpanás, elesés és visszaesés, újraindulás után tudunk véglegesen Isten emberei lenni, jó vagy jobb magvetõkké válni. Hogy
hány emberben és milyen eredménnyel mûködött az Isten Igéje,
azt csak az Úr tudja, az aratás Ura.
Túl sok a parlag. A gabona után áhítozó, de terméketlenül
maradt földek munkások, vetõmag után kiáltanak. Szeretnének
örülni az aratásnak. Túl sok a terméketlen életû ember is. Hirdetõk, tanúságtevõk, Isten Igéjének hordozói után kiáltanak. Mert a
hit hallásból ered, a hallás hirdetés által van, s ehhez Istentõl választott hirdetõk kellenek. Kérjük az aratás Urát, küldjön munkásokat szántóföldjére, az emberek közé!
Podmaniczki Imre plébános

Egyházközségi hírek
- Péter és Pál apostolok ünnepén este 7 órakor lesz a szentmise. Elõtte fél 7-tõl Jézus Szíve litániát tartunk.
- Kalocsán a papszentelés június 30-án 10 órakor kezdõdik.
Imádkozzunk az újonnan szentelt papokért!
- A Selyemerdei egyházközségi park egész nyáron várja a
csendre, felüdülésre vágyókat.
- A templomkerítéshez kért felajánlások 54 %-ot értek el.
Hálás köszönetünk az eddigi adakozóknak, s várjuk testvéreink
további támogatását az egyéb egyházközségi munkálatokhoz is.
- Ismét felajánljuk a régi templomkerítés elemeit, hogy méltó
helyre kerüljenek, s helyükbe új kerítés épüljön.
- Minden kedves izsáki testvérünknek pihentetõ, testet-lelket-szellemet erõsítõ nyári szabadságot kívánunk!

Csodára várva a nemlét
peremén Trianon emléknapjára
A legtöbben nem hisszük ugyan a természetfölötti csodát, mégis szinte mindnyájan valami ilyesmire várunk, hogy egyéni és együttes sorsunk jóra
forduljon a Kárpát-medencében.
A szabadságba belekóstolva, inkább a közremûködésünkkel is épülõ újfajta korlátokkal ismerkedünk, Európáról pedig tudjuk - talán sejtettük
korábban is -, hogy nem a mi örömünkre fogadott
be minket. Az “új világ” - a pénzszerzés tehetséges
és gátlásoktól többnyire nem gyötört szakértõit leszámítva - általános elszegényedésünket hozta, és
többségünk számára annyi társadalmi biztonságot
sem ad, mint az átkosnak mondott elõzõ változat.
Mintha mostanában kopárabbá vált volna az
élet, mint volt azelõtt. Mintha megfogyatkozott
volna benne a remény és az öröm - a fiatalok számára is.
“Alant röpül” a lelkünk, “mint a fáradt madár” (Petõfi S.: A puszta télen). Vajon miért nem
tud magasba szárnyalni többé? Mert elborítja az
ipari termékként elõállított, minden úton terjesztett, lépként ragacsos kultúrapótlék és a jól megtervezett hazugságok tömege? Mert valami átkos restség nem hagy minket kissé túltekinteni a személyünket közvetlenül érintõ hétköznapi földi dolgokon?
Az igazság az, hogy igen sokan boldogtalanok
vagyunk. Ez nagyrészt abból származik, hogy az
individualizmus - amely csak úgy csöpög a társadalomból - képtelenekké tett bennünket arra, hogy
ténylegesen életünk párja, családtagjaink, jó ismerõseink, a velünk egy nézeteket vallók, valamint
egy nyelvet beszélõk társai tudjunk lenni. Vagyis
azoké, akikkel rendeltetés szerint a legtermészetesebb módon összetartozunk.
A személyiség kultuszának légkörében az individuum, vagyis a magára maradott egyén azt hiszi magáról, hogy a többitõl elhatárolódva (és esetleg különbözõvé torzulva) lesz majd egyéniség. Pedig egyéniségünket - bár tudunk, sõt kötelességünk
csiszolni rajta - attól kaptuk, Aki megteremtett és
egymásra bízott bennünket. Magunkba húzódva, az
individualizmus elvárásaihoz igazodva, éppen a
minket sajátos értékekkel felruházó megismételhetetlen vonásainkat veszíthetjük el, és velük együtt
az ezek alapján kialakuló szerves emberi kapcsolatok örömét.
A személyiség mûvi és elválaszt bennünket
másoktól, kialakulása az “önmegvalósítás” hamis
jelszava jegyében történik, az egyéniség viszont arra
késztet, hogy megkeressük helyünket a nekünk való
közösségben, ahol ember voltunk kiteljesedésre
talál.
Évszázadokkal ezelõtt indult diadalútjára ez a
rontás, amely napjainkban talán már csúcsra érve akár egy eltéphetetlen háló - beborít és fojtogat lassan valamennyiünket.
A kívül-belül mind sátánibb erõkkel szorongatott létünk igencsak megfekszi közérzetünket, de
a legtöbben fel sem ismerjük, hogy ténylegesen mi
történik velünk, és ez tanácstalanokká tesz bennünket tennivalóinkat és jövõnket illetõen.
Kilátástalanként megélt helyzetünkben csodát
szeretnénk tehát. Ingyen csodát. Olyat, amely úgy
változtatja meg elõnyünkre a világot, hogy nekünk
ne kelljen erõfeszítést tennünk érte. Hogy közben
érintetlenül megtarthassuk szokásainkat, gondolkodásmódunkat, nem egy vonatkozásban az erkölcstelenséggel kiegyezõ viszonyulásainkat, hitünk
csonkaságát vagy akár hitetlenségünket is. Vagyis
ugyanolyanok akarunk maradni, mint azelõtt. Ez
egyúttal azt jelenti: éppoly tudatlanok és a dolgok
igaz értékelésére továbbra is képtelenek.
Noha többnyire sejtjük - bár sokan nem csak
sejtik: tudják -, hogy a világ egy hatalmas Úr nélkül
nem is létezne, s ha levenné a kezét rólunk, minden
a semmibe omlana. Õ az Élet és minden jobbító
változás forrása. Tõle várhatjuk csak a megváltó
csodát. Ingyen azonban, nézõnek beállva, soha nem
lesz részünk benne.
Aki elvesztette érzékenységét, hogy a teremtett világban és lelke rezdüléseiben fel tudja fedez-

ni Isten jelenlétét és keze nyomát, az nem képes
használni azt a belsõ iránytût sem, amellyel el tudna igazodni sorsunk útvesztõiben.
Nem vagyunk vallásos nemzet - mint ahogy
már szinte egyetlen európai sem az. Nem véletlen,
hogy Magyarország népének jelentõs része még ma
is vakon kedveli azokat a pártokat, amelyek szembeötlõen bizonyították, hogy nem képviselik sem
országunk, sem nemzetünk érdekeit, akik uralkodásuk alatt, mintha szándékosan rontották volna
és rontják továbbra is jövõnk valamennyi lehetõségét. Az erkölcsmentes kormányfõ pozíciójának
megerõsítésével, a rendõrterror bevezetésével való
egyetértésükkel, ártatlan emberek meghurcolásával, megalázásával, sõt megkínzásával szembeni (jó
esetben) közönyükkel, az egészségügy és az oktatás szétverésének jóváhagyásával, a mai kormánypártok valamennyi képviselõje bebizonyította, hogy
hataloméhes megélhetési politikus, és mind úgy viselkedik, mint aki után jöhet akár az özönvíz is.
Megélhetési politikusok minden pártban akadnak, de az ellenzéknek legalább emberarca van.
Könnyebb mégis elhinni róluk bármily hazugságot, mintsem hogy megkíséreljük felismerni igazságaikat.
Nagyon sok embernél nem mûködik a mérce.
Ezért támogatják saját ellenségüket.
A természetfölötti Úr mindenhatóságát (és ezáltal létét) kétségbe vonva, tagadhatjuk, hogy történhet csoda. Lehet csak önmagunkban hinni, azt
gondolván, hogy szellemi teljesítményünk kizárólagos egyéni érdemünk, amely által majd segítség
nélkül is megoldást találhatunk nehéz helyzetünkre. Szabadon vélhejük: Isten létének hitére csak az
“egyszerû lelkeknek” van szüksége, hogy mankónak használják intellektusuk hiányosságaiban. Így
mi is azok közé az “okosak” közé tartozunk majd,
akik elõl az Újszövetség szavai szerint elrejtetik a
tudás lényege (Máté 11:25). Az eszünk elõtt hódolunk, és nem vetünk számot azzal, hogy a Teremtõvel való szüntelen közremûködés nélkül abból soha
nem lesz bölcsességgel bíró emberi értelem.
Egy kicsit több alázattal könnyebben elérjük
nemcsak végsõ és igazi célunkat, hanem helyes földi célkitûzéseink teljeülését is. Ehhez kérjünk megtisztult lélekkel segítséget, mert így szavunk hitelesebb és nagyobb súlya van.
Minden szerves emberi közösség transzcendens
erõk hatására született, így a nemzet is. Pusztulása
csak akkor lehetséges, ha az ellenséges külsõ hatásokat tagjaink morális hanyatlása támogatja. Isten
segítõ keze óvón áll fölötte, de a bennünket megmentõ cselekvéshez a mi kérésünkre és részvételünkre vár.
Ha változást akarunk, nem ragaszkodhatunk
megrögzött magunkhoz. Hiszen tudjuk, hogy a jó
érdekében újjá kell születnünk (János 3:3), legalább
egy kicsit. Csak így ismerhetjük meg a krisztusi igazságot, amely eligazít döntéseinkben, hogy megtalálhassuk a helyes utat, amely minden értelemben
az élethez vezet bennünket (János 14:6).
Bizonyos, hogy ez nem a legkisebb ellenállás
útja, hanem az áldozatoké. Az életnek ez az ára. A
nemzet életének is. Ezt az individuum nem értheti
meg, csak az egyéniség. Csak õ fogja fel valóban,
mit jelent és mivel jár a közösségvállalás. A másokért hozott áldozat lehet nehéz, de soha nem igazi
teher, hiszen életünk értelmét és rejtett ragyogását
adja.
Isten lényét és szándékait Jézusnak, a földre
szállt Második Személynek a tanításait és cselekedeteit megismerve tudjuk a leginkább megközelíteni. A Vele kialakított lelki kapcsolat teszi lehetõvé, hogy a magunk és a világ dolgait pontosan ítéljük meg, és helyesen viszonyuljunk embertársainkhoz is. Õ - különösen, hogy emberi is - minden
bajunkban segítõ jó barát.
Tudnunk kell, hogy Jézus nélkül és Jézusra találásunk nélkül nem lesz magyar feltámadás.
Tóth Károly Antal
(* a szerzõ: Svédországban élõ nagyváradi tanár.
Hülyébbeknek: “román”; betoldás tõlem: Nagy Árpád)
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Izsáki futók sikere
Június 3-án rendezték meg
Budapesten a 14. Olimpiai
Martonváltó Versenyt Budapesten, ahol Kolon FC néven izsáki
csapat is elindult, s a közel 950
csapat között, 3 óra 11 perccel, a
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Fúvószenekari és mazsorettfesztivál

42. helyet szerezték meg. Gratulálunk a kiváló teljesítményhez!
A csapat tagjai (balról jobbra): Sörös István, Újszászi Károly, Cséplõ Zoltán, Baglyas Zoltán,
Bálint Zoltán.

Fülöpszállási Mozgássérült
Kékszivárvány Nyugdíjas
Táncegyüttes

Csongrádi fúvósok

Idén is látványos bemutató várta a fúvószene és a mazsorettprogramok kedvelõit az
izsáki sportcsarnokban. Június 10-én rendezSzabadszállási Lilaorgonák

ték meg a hagyományos izsáki találkozót.
Bálint Vilmos fotói ebbõl idéznek néhány
piallanatot.
Izsáki tinik

A Szféra újabb EU golfcsúcstalálkozója
Az idei esztendõ egyik legnagyobb ranggal bíró golfdiplomáciai
eseményére Magyarországon kerül
sor. Az Európai Parlament elnöke,
Hans-Gert Pöttering a Szférának
licenszjogot adott a III. Európai Diplomata Golf Bajnokság megrendezésére, s az elnök a fõvédnökséget
is elvállalta. Az eseményre 2007.
szeptember 28-29-én kerül sor Gödön. A Szféra - mint ismert - Josep
Borreltõl, az Európai Parlament
korábbi elnökétõl is megkapta a
licenszjogot, ezért a Szféra szervezi
az egész kontinensen az eseményt.
Nagy megtiszteltetés a Szféra számára, hogy immár az Európai Parlament két megválasztott elnöke is
egymás után egy nemrég csatlakozott ország magáncégének kezdeményezését karolta fel.
A rangos esemény elõkészítésével egyidõben a Szféra javában készül a június 21-én, csütörtökön este

az RTL Klubon látható “Szeszélyes”
címû kabaréra, amely igazi szenzációt ígér. A mûsor ugyanis - a közelgõ nyárra tekintettel - a hölgyvicceket járja körül, s ez alkalomból a legszebb és legmutatósabb színésznõk,
modellek jelennek meg a képernyõn.
A Szféra és társintézményei által Bács-Kiskun megyében üzemeltett alapítványi szakközépiskolákban (õsztõl Izsákon is lesz ilyen) a
tantestület és a Szféra feledhetetlen
háromnapos ünnepségsorozattal
ünnepli az elsõ sikeres esztendõ befejezését. A diákok Borsihalmon találkoznak, ahol hagyományõrzõ
sportjátékokon, mûveltségi vetélkedõn vesznek részt, de természetesen
a könnyed szórakozás sem marad el.
Többek között az Euroszférásokat
meglátogatja Südi Iringó, a Szombat
esti láz sztárja, aki a fiatalokat a tánc
illemtanába is bevezeti, s lesz Unisex koncert is.
-o-

Akciós nyári intenzív tanfolyamot
indít a MERCI AUTÓSISKOLA
Izsákon a Sportcsarnokban
2007. június 14-én 17órakor
2007. július 3-án és július 10-én
17 órakor
Jelentkezéseddel személygépkocsit
nyerhetsz.
Tel.: 06-70-930-5921
www.merciautosiskola.hu

Válogató Vecsésen
Június 7 és 10 között rendezték meg Vecsésen a
kettesfogat-hajtók vb-válogató
versenyét, ahol Csernák Gábor
is elindult. Kocsihiba miatt
több problémával is küszködött
versenyzõnk, ennek ellenére
minden versenyszámot teljesített, így számos szép pillanat
részesei lehettek fiával, ahogy
ezt mellékelt fotóink is bizonyítják.
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ÜGYELETEK

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 06-20-962-4594 számon.
Gyógyszertári ügyelet
Június 18-24: Izsák, T: 569-208
Június 25-július 1: Szabadszállás, T: 358-028
Július 2-8: Izsák
Július 9-15: Szabadszállás
Július 16-22: Izsák
Rendõrség
06-20-560-5899, 06-20-539-5909, 06-20-583-9085, 06-20-539-5635
Polgárõrség
06-30-555-6645
Kábeltévé ügyelet
június 20-24-ig Farkas Zsolt, Garai tér 7. Tel: 20/436-7400
június 25-júlus 1. Izsák László, József A u. 8. Tel: 20/475-7966
július 2-8-ig Farkas Zsolt
július 9-15-ig Izsák László
július 16-22-ig Farkas Zsolt

Villanyszerelés és biztonságtechnika!
Családi házak, lakások teljes körû
villanyszerelése, felújítása.
Riasztórendszerek, telefonhálózatok,
garázs- és kapunyitók telepítése,
javítása.
Kérje ingyenes árajánlatunkat.

Érd.: Bránya György 06-20-490-4913

ZÖLDKÁRTYA
gyors ügyintézéssel, diesel-, benzin-,
és gázüzemû gépkocsikra!

MOLNÁR-BOSCH
CAR SERVICE
Páhi, Vasút u. 9.
ZÖLDKÁRTYA
AKÁR FÉLÓRA ALATT IS!
T: 78/436-052, 0620-945-9966

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.
Szolgáltatásaink: gombbehúzás, patentozás, zipzárcsere, szoknyák, nadrágok felhajtása, függönyök és
terítõk szegése.
Minden kedves érdeklõdõt
barátságos kiszolgálásban
részesítünk!
Tel.: 360-064 vagy
20-5530-197

ÁFÉSZ HÍREK
Jót, jó áron az ÁFÉSZ boltokból!
Élelmiszer boltjaink akciós ajánlata
2007. június 25-ig!
Június 26. kedd
14:00: Képviselõ-testületi ülés
(élõ közvetítés)
Június 27. szerda
19:00: Kölyök TV.
20:05: Esti mese
20:10: A június 26-ai képviselõtestületi ülés közvetítése
felvételrõl
Június 28. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Esti mese
20:10: Biztonsági Zóna
20:30: Szivárvány Magazin
21:00: A NASA története 18. rész
Július 4. szerda
19:00: Kölyök TV.
20:05: Esti mese
20:10: Biztonsági Zóna
20:30: Szivárvány Magazin
21:00: A NASA története 18. rész
(ism.)
Július 5. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:10: Esti mese
20:15: Amit az õssejt kapszuláról
tudni lehet
20:30: A biorezonanciáról (ITVriportfilm)
21:10: A NASA története 19. rész
Július 11. szerda
19:00: Kölyök TV.
20:10: Esti mese
20:15: Amit az õssejt kapszuláról
tudni lehet (ism.)
20:30: A biorezonanciáról (ITVriportfilm) (ism.)
21:10: A NASA története 19. rész
(ism.)
Július 12. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:10: Esti mese
20:15: Trianon-vasárnap a
református templomban
21:00: A NASA története 20. rész
Július 18. szerda
19:00: Kölyök TV.
20:10: Esti mese
20:15: Trianon-vasárnap a
református templomban
(ism.)
21:00: A NASA története 20. rész
(ism.)
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Lily mosogató 1/1
99,-Ft
Ász mosópor 3/1
655,-Ft
Lenor öblítõ 3x1 liter
999,-Ft csak 333,-Ft/liter
Félfogósliszt, finomliszt 2/1
149,-Ft/cs csak 74,50Ft/kg
Coop ételízesítõ 250 gr csak
119,-Ft/cs
Knorr tyúkhúsleves kocka 60 gr
159,-Ft
Coop kutyaeleldel 1240 gr
199,-Ft
Globetti nápolyi 200 gr
119,-Ft
Sütésálló vegyes és baracklekvár 500 gr
249,-Ft
Mindennap asztali bor félédes 2/1
339,-Ft
Chetos cships 55 gr
99,-Ft

Ár uházunk ajánlata
Elektromos kerékpár
85700,-Ft
26" nõi kerékpár
22400,-Ft
26" Toldi nõi kerékpár
28000,-Ft
26" MTB kerékpár
18890,-Ft-tól
210 literes fagyasztóláda
68000,-Ft
410 literes fagyasztóláda
87500,-Ft
Kombihûtõk és hûtõszekrények széles választékban kaphatók!

Asztali és álló ventilátorok kedvezõ
áron!
Hajszárító 1200 W
Hajszárító 1800 W

1400,-Ft
1390,-Ft

Mûanyag kerti bútorok
Asztalok, fehér, zöld kék színben
Pavilonok
Alacsony támlás szék fehér, zöld kék színben
Magas támlás szék fehér, zöld kék színben

3490,-Ft
7290,-Ft
1269,-Ft
1599,-Ft

Fûnyírók (elektromos) már
Fûszegély nyíró
Sövénynyíró

10900,-Ft-tól,
4700,-Ft
8990,-Ft

Befõttes üvegek, üvegtetõk kaphatók!
Még további több ezer féle cikk kedvezõ
áron megvásárolható! Tagi kártyára 3% engedmény!
Izsák központjában klímatizált, internettel rendelkezõ
irodák kiadók! Érdeklõdni: 76/374-211 vagy
személyesen a Dózsa tér 1. sz. alatt.

Anyakönyvi

Hírek

Születtek: Papp Norbert an: Kiss Barbara, Tuba Cintia an:
Baranyi Jolán, Virág Renáta an: Marton Henrietta, Sebõk
Vivien an: Tóth Mónika, Németh Boróka an: Madarász Boglárka.
Házasságkötés: Molnár János Tibor-Balogh Eszter, Molnár
István-Makai Marianna, Táborszkí József Péter-Bognár Regina, Bodor Zoltán-Turi Julianna.
Meghaltak: Németh Ede 54 éves, Szigligeti u. 10., Kis
György 76 éves, Gábor Áron u. 11. Duráncsik Sándor 60
éves, Wesselényi u. 6.

APRÓHIRDETÉSEK

Egyedülálló hölgyet lakásomba fogadnék. Tel.: 76-374-688
Nádas utcában építési telek eladó.
Érdeklõdni: 06-20-3872-976
(19 óra után)
Izsák Szigligeti utca 8.szám
alatti kiskertes ház eladó.
Tel.: 374-823 vagy 06-70-5661359
Izsák határában felújítható tanyát keresek.
Tel.: 06-30-938-7351
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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:
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