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Kínai látogatók Izsákon
A hónap közepén kínai delegáció látogatott városunkba. a
Belsõ-Mongóliai TongLiao kisváros küldöttei a helyi gazdasággal,
konkrétan az Izsáki Házitészta üzemmel, a Helibor Kft-vel és a
Garabonciás kecskesajt üzemmel ismerkedtek. Izsákon szerzett
benyomásaikról a város alpolgármesterét kérdeztük.
– Nagyon jó benyomásokat szereztünk itteni látogatásunk során – mondta
Li Rongxi. A mi városunk és Izsák
között nagyon sok közös vonás van.
TongLiao város is elsősorban mezőgazdaságból él. Néhány napra érkeztünk
Magyarországra, Debrecennel kötünk
holnap testvérvárosi szerződést. Ez a
mai, az első napunk az önök hazájában, amit arra használtunk fel, hogy
Li Rongxi
meglátogattunk három izsáki üzemet.
Elsőként a nagyhírű tésztaüzemet néztük meg, ahol igen modern
technikát láthattunk és a kiváló termékeiket is megismerhettük.
Ezt követően a pezsgőüzemet látogattuk meg. Térségünkben igen
dinamikusan terjed a szőlőtermesztés, viszont nincs feldolgozó
kapacitásunk és technológiánk, ami itt kiválóan működik. Jó alapja
lehet ez egy együttműködés elindításának. Végül megnéztük az
önök kecskesajt-üzemét is. Igen tanulságos volt mindaz, amit ott
láttunk. Már csak azért is, mert térségünkben 14 millió kecske van,
de nincs tejfeldolgozás. A gazdák a maguk háztartásában fogyasztják
el a tejet. Csak a szőrt dolgozzák fel iparilag, ebből készül a kasmírszövet. Ezt az üzemet látva úgy érzem eljött az idő, hogy egy
hasonlót elindítsunk mi is. A három üzemben kiváló körülményeket
találtunk mind technikailag, mind emberileg. Ezekből rengeteget
tanulhatunk, s a látottak alapján nyugodtan mondhatom, jó lehetőség van az együttműködésre. Különösen a kecsketej feldolgozásban
látok komoly perspektívát.
Li Rongxin szavait olvasva bizonyára sokakban felmerül, hogy
milyen jó is lenne egy akkora
piacra betörni termékeinkkel,
technológiáinkkal, mint a kínai.
De nyilván a következő gondolatként a nagy távolság és az egyéb
nehézségek jutnak sokak eszébe.
Nekem is, így ilyesmikről faggattam a látogatást megszervező
Varga Ferencet, a Hortobágyi
Lúdtenyésztő Zrt. tulajdonosvezérigazgatóját.
A delegáció tagjai nagy érdek– Hogyan került kapcsoltba a
lõdéssel tanulmányozták azkínai kisvárossal, egyáltalán a kínai
izsáki üzemeket.
mezőgazdasággal?
– Vegyes vállalatot indítottam Kínában, viziszárnyas tenyésztésre,
s ennek kapcsán kezdtem tanulmányozni a kínai mezőgazdasággal
kapcsolatos szakmai igényeket, lehetőségeket. Így akadtam BelsőMongóliában TongLiao városára, ahol rengeteg kecske van, de a
tejét egyáltalán nem hasznosítják csak a szőrét. Ám nemcsak ezen
a területen, hanem a szőlőfeldolgozás, nádfeldolgozás, lótenyésztés,
paprikafeldolgozás területén is volnának lehetőségek. Ezért próbálok
magyar vállalkozókat arra ösztönözni, hogy tárgyaljanak, tájékozódjanak a kínai lehetőségekről.
– Ön szerint van reális esélye az izsáki cégeknek az igen távoli
kínai piacra jutni?
– Elsősorban a technológiát kell kivinni, mert ők inkább azt vásárolnak, vagy vegyes vállalatokat alapítanak. TongLiao városa is főleg
a vegyes vállalatok híve, így sok kedvezményt nyújtanak ezeknek.
Egyébként a külföldi vegyes vállalkozások mindenütt előnyt élveznek
Kínában. Fontos szempont lehet az esetleges izsáki együttműködés
szempontjából, hogy a város mellett kijelölték egy borkombinát helyét,
valamint egyre több szőlőt telepítenek a térségben. A piac pedig, mint
tudjuk, hatalmas. A távolság miatt sem kell aggódni. A mi vállalkozásunk élő példája annak, hogy ez nem lehet akadály.
– Kína egy más világ, más kultúra. Tapasztalatai alapján, hogyan
fogadják ott a magyarokat?
– Ez a terület a Belső-Mongóliai részen van, s az ott élő emberek
meggyőződéssel vallják, hogy mi onnan jöttünk el egykor lóháton és
most a hónunk alatt libával térünk vissza (utalva ezzel a mi vállalkozásunkra). Ez egyéként már egy jól hangzó szlogen is ott. Mint megbecsült
rokont szeretnek bennünket.
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Arany sárfehér Borverseny, hetedszer
Április 4-én került megrendezésre a hetedik Arany sárfehér
Borverseny a sportcsarnokban.
Az eseményről a verseny főszervezőjét, Oreskó Imrét
kérdeztük.
– Borversenyünk az
eredetvédett és hungarikum borok versenye.
Nagy örömünkre, az ország 22 borvidéke közül
szinte mindenhonnan
neveztek be hungarikum
fajtákat. Több mint 220
tétel érkezett. Olyan fajták is nevezésre kerültek,
amelyeket már a szakma
is alig ismer, mint például
a Rózsakő. Ezt az irányt
kell felvállalnunk, hiszen a helyi
fajták megismertetésére nincs
pénz, így az ilyen alkalmakat kell
megragadnunk a népszerűsítésre. Olyan különlegességekről
van szó melyek sehol máshol
a világon nem találhatók meg.
Nekünk ezeket kell termelnünk
és a külföldnek megmutatnunk.
Nem szabad erőlködnünk a
különféle világfajtákkal, ahogy
ez úgy 10-15 éve elindult nálunk. Ezt hagyjuk meg a külföldnek. Vannak nekünk saját

fajtáink, amelyek semmivel
sem rosszabbak. Igenis nagy
minőséget tudnak szőlőink és
nem szabad megengedni, hogy

valaki a háttérből egy éppen csak
fogyasztható termékkel kerüljön
a piacra. Ha ezt elérjük, akkor
ezekkel a termékekkel nyerők
lehetünk a piacon. El kell jutnunk oda, hogy magyar asztalra
csak magyar termék kerüljön.
Ez egy egészséges sovinizmus,
és nem bűn. Ha a francia a
maga chardonnay-ját mind az
öt világrészen teríti és büszke
rá, akkor mi miért ne tehetnénk
ugyanezt a magunkéval? Ennyi
értékes, régi fajtája senkinek

sincs Európában. Nem beszélve
az új fajtákról, mint a Cserszegi
fűszeres, amellyel 1998-ban,
Londonban, az év borásza címet,
magyar borász nyerte.
A Cserszegi egyébként
éppen itt a Kunsági borvidéken terem a legnagyobb
területen. Egyre erősebb
a bio-vonal, s itt vannak
nekünk azok a fajtáink,
amelyek vegyszermentesen termeszthetők, mint
pl. a Bianka vagy az említett Cserszegi, melyeket elemi rézzel és elemi
kénnel meg lehet védeni.
Ezeket a fajtákat viszik ki
külföldre is, mert látják
az értékeit. A kihalásra ítélt fajokat igenis fel kell karolni. Borászoknak, termelőknek össze
kell fogni, ahogy a pálinkások
már megtették, és simán kaptak
150 milliót marketingre. Ezt
kell nekünk is tenni. Minden
eszközt megragadni ahhoz, hogy
minél szélesebb körben ismertek legyenek értékes, kiváló
minőségű boraink. Az ilyen rendezvények is ezt szolgálják, mint
az Arany sárfehér Borverseny.
-tetézi-

Rácz Sándor 75 éves

Március 17-én, a Magyarok Világszövetsége Magyarok Háza Csontváry-termében köszöntötték
barátai, tisztelői és családtagjai, 75. születésnapja alkalmából városunk díszpolgárát, az MVSZ tiszteletbeli elnökét, ’56-os forradalmárt, Rácz Sándort. Öt évvel ezelőtt, a 70. Születésnapon, Izsákon köszöntötték a Nagy-budapesti Központi Munkástanács elnökét, aki akkor egyebek mellett így fogalmazott:
„Olyan volt ez a hetven év, amilyen. De az enyém volt, és én éltem meg úgy, ahogy a lehetőségek és a
körülmények megengedték. A magyar ember élete mindig nehéz volt, nehéz volt magyarnak maradni.
Mégis boldog vagyok, hogy az Isten magyarnak teremtett, s hogy tudatosan vállalt magyarságomat
a magyar néptől kaptam, amikor történelmünk nagy viharában, 1956. november 16-án azzal bízott
meg, hogy a vihart csillapítsam.” Rácz Sándor történelmi szerepét lapunkból és az Izsáki Televízióból
is ismerhetik olvasóink. E szerepét méltatta ünnepi köszöntőjében Patrubány Miklós, a Magyarok
Világszövetségének elnöke is:

ÉLETRE ÍTÉLVE

Rácz Sándor köszöntése 75. születésnapján

Pontosan 50 évvel ezelőtt,
1958. március 17-én, 25. születésnapján ítélik életfogytiglani
börtönbüntetésre „a népi demokratikus államrend megdöntésére
irányuló mozgalom vezetése” miatt.
Életfogytiglani büntetés, amelyet
hétévnyi börtön után harminc évig
tartó kommunista rabsággá, majd
közel húsz éve tartó mellőzöttséggé
változtatnak a történelem alakítói.
Életre ítélve, ez Rácz Sándor életútjának tömör foglalata.
A Don-kanyarban hősi halált
halt édesapja után a hadiárvák nehéz
sorsát éli Izsákon, amin anyai nagyanyjának végtelen szeretete enyhít.
Lehet, hogy őneki jutott a legtöbb
belőle a 76 unoka közül.
Hét éves korában marhapásztor a falu zsidó földbirtokosánál,
tizenöt évesen kenyérkereső
egy budapesti gyárban, tizenhét

évesen pedig szerszámkészítő
szakmunkás.
Huszonhárom évesen, 1956.
november 16-án a Nagy-budapesti
Központi Munkástanács elnöke,
és egy hónapon át gyakorlatilag
Magyarország első számú vezetője,
mindaddig, amíg a szovjet harckocsikkal az Országházba szállított
Kádár János tőrbe nem csalja és
le nem tartóztatja. Életfogytiglani
ítélet. Börtönévek Bibó István,
Donáth Ferenc, Mérei Ferenc,
Mécs Imre, Regéczy-Nagy László,
Nyugati László, Faddi Ottmár egyéniségformáló társaságában.
Harminc évesen a kommunizmusba „szabadul”. Gyári munkás
lesz, de sohasem kommunista.
Negyvenedik életévében titkosszolgálati merénylet áldozata.
Életben marad, életre szóló gerincsérüléssel.

Negyven évesen, 1973. október 23-án a zsúfolásig megtelt
Mátyás-templomban Faddi Ottmár
esketi. Felesége, Damásdi Anikó
édesapjának életét is oroszok és
kommunisták oltják ki 1944 őszén,
de nem a Don-kanyarban, hanem
Magyarországon, és nem katonaként, hanem magyar polgárként.
Ötven éves, amikor a rendszerváltást előkészítő titkos tárgyalásokba alapítóként bevonják.
Az évek múltán TIB (Történelmi
Igazságtétel Bizottság) néven ismertté váló szervezetben egyedül
ő rendelkezik vétójoggal. Közben,
ugyancsak a nyilvánosság elől
elzártan szabadegyetemi előadássorozatot tart budapesti, szegedi,
pécsi és miskolci egyetemi hallgatóknak. Tematikája mindig
ugyanaz: a magyarság ügye.
(folytatás a 2. oldalon)
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Rácz Sándor 75 éves
(folytatás az 1. oldalról)

Ötvenöt éves, életereje teljében van, amikor háromhónapos amerikai útra hívják meg.
Útlevelet úgy szerez, ahogyan a
Fidesznek kellett volna elfogadó szavazásra bírnia a külhoni
magyarok magyar állampolgárságát ellenző, ám a lisszaboni
szerződés ratifikálását minden
áron erőltető szocialistákat.
Igazi politikai kompromisszumot erőltet ki: az ugyancsak
Amerikába készülő, akkoriban
megkerülhetetlenül fontos állami tisztséget betöltő Szűrös
Mátyás mindaddig nem jut amerikai vízum birtokába, amíg két
ávós Rácz Sándor lakására nem
hozza élete első útlevelét.
Ronald Reagan, az Amerikai Egyesült Államok elnöke
méltató levelet ír neki, és sajnálkozását fejezi ki, hogy nem
találkozhat a magyar forradalom
hősével. Ám fogadja őt Zbigniew
Brzezinski nemzetbiztonsági főtanácsadó. Rácz Sándor ott kezdi a beszélgetést, ahol minden
magyar államférfinak kezdenie
kellett volna, különösen a rendszerváltásnak hazudott időszak
elején: kéri a kommunizmus
idején magyarellenes érdekből
felhalmozott államadósság eltörlését, vagy száz évre történő
átütemezését.
Az államadósság átütemezésére vonatkozó kérése és a Freedom Housebeli meghallgatás,
bizonyára döntően befolyásolta
Rácz Sándor későbbi politikai
pályáját. A Freedom House
tárgyalótermében rendezett
meghallgatáson hosszú asztalnál ültek az urak, akiknek színe
elé vezették. És elhangzott az
első kérdés: Mi a véleménye a
magyar nép antiszemitizmusáról? Rácz Sándor: Az én népem
nem antiszemita! És ezzel véget
is ért a több órásra tervezett
meghallgatás!
Ám minderről az emigráció mit sem tud. Önfeledten

Születésnapi torta
’56-os zászlóval.
ünneplik. Mindszenty József
hercegprímás látogatása óta
semmi sem hozta a magyarokat
ennyire lázba, mint Rácz Sándor
érkezése:
Wass Albert útra kel, hogy
előadását meghallgassa, Tollas
Tibor verset ír hozzá, és felkérik
Márai Sándor búcsúztatására.
Itthon határozott fellépésével eléri, hogy Nagy Imre
miniszterelnök és vértanú társainak újratemetését ne a temető
valamely útkereszteződésében,
hanem a nemzet legfőbb terén,
a millió embert is befogadó Hősök terén rendezzék meg. Mint
az újratemetés egyik szónoka,
meglepi a műsor összeállítóit:
előzetes egyeztetés nélkül, maga
mellé szólít két fiatal énekest,
és beszéde kellős közepén felcsendül Magyarország közel fél
évszázada nem hallott, régi himnusza: Boldogasszony Anyánk ...
Százezrek szemébe könny szökik. Ám másnap már nem erre,
és nem Rácz Sándorra emlékezik
a sokaság, hanem egy fiatalemberre, Orbán Viktorra, aki akkor
és ott harsányan világgá kiáltotta azt, amit Rácz Sándorék már
harminchárom évvel korábban,
és életük kockáztatásával tettek
meg: Ruszkik haza!
Esztendő múltán, 1990-ben
köztársasági elnökválasztásra
készül az ország. Rácz Sándor,
a Magyar Október Párt jelöltje.
A Fidesz, amelynek első kongresszusa a párt első tiszteletbeli
tagjává választotta Rácz Sándort,
ugyancsak fontolgatja jelölését.
A Fidesz második kongresszu-

sán egy küldött javasolja Rácz
Sándor jelölését. Ám Orbán
Viktor mikrofonhoz lép, és ellene szól. Újabb küldött javasolja
jelölését. És Orbán Viktor újból
ellene szól. Ötször hangzik el
a javaslat: támogassa a Fidesz
Rácz Sándor köztársasági elnökjelöltségét. És Orbán Viktor
ötször lép a mikrofonhoz, és
lebeszéli a kongresszust! Vajon
kinek a kérésére, és miért tette
ezt? A Freedom House visszaköszön?
Az ország vezetésére való
alkalmasságát már huszonhárom évesen is bizonyított, érett
politikus, aki egy életen keresztül szembeszegült a kommunistákkal, és mindvégig ellenük
tett, meg kell tapasztalja, hogy a
világ urai másként határoztak: a
kommunizmus megdöntéséhez
kell, de azt követően nincs többé
szükség Rácz Sándorra!
Alig túl az ötvenötön visszavonul ősei világába, az Alföldre, Izsákra. Visszaszerzi a
család birtokának egy részét, és
gazdálkodáshoz lát. Szánt, vet,
tehenet fej, jószágot tart. Éli
ősei életét. Bocit segít a világra,
csikót nevel, traktort vezet, és
a kecskeméti piacon árulja a
kétkezi munkájával megtermelt
javakat. Tizenöt év telik el így.
Amikor a rendszerváltás kisiklása már szemmel látható, amikor
végveszélybe kerül a magyar
föld, újból szólítják őt. Előbb
a Magyar Földvédő Mozgalom
elnökévé választják.
Hetven éves, amikor a világ
legnagyobb magyar civil szervezete, amelyet a „rendszerváltó”
politikai osztály gondolkodás
nélkül feláldoz a globalizmus
oltárán, a Magyarok Világszövetsége tiszteletbeli elnökévé
választja őt. Ezzel kezdetét veszi
Rácz Sándor politikai életútjának második szakasza.
Újból köztársasági elnökválasztás következik. A pártok
által időközben kisajátított folyamatból kirekesztik az ország
polgárait. A Magyarok Világszövetsége informálisan jelöli
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Rácz Sándort, aki országgyűlési
képviselői jelölést is kap. Ám
a pártok hermetikusan zárnak.
Még a Fidesz által úgymond
közvélemény szondázási szándékkal megrendezett, színlelt
szimpátiaszavazásra sem engedik be a nevét. Felkerül azonban egy Fidesz-közeli hírportál
szimpátia szavazásának jelöltjei
közé. A szavazók ítélete egyértelmű: Rácz Sándor fölényesen
végez az első helyen. Egyedül
több szavazatot kap, mint az őt
követő három jelölt együttvéve,
közöttük Sólyom László és Szili
Katalin, a két hivatalos jelölt.
A vert mezőnyben pedig nem
kisebb neveket találunk, mint:
Makovecz Imre, Csurka István,
Wittner Mária, Hegedüs Loránt, Glatz Ferenc. Az, hogy a
Magyarak Világszövetsége által
is ajánlott, és a közvéleménykutató szimpátiaszavazás által
legnagyobb támogatottságúnak
talált tapasztalt politikus még
hivatalos jelöltté sem válhatott,
mindent elmond a kisiklatott
magyarországi rendszerváltás
természetéről. Az, hogy a két
vezető párt vérre menő harca következtében köztársasági elnökké kikiáltott személy
„megválasztása” után arról
regélhetett, hogy ő tulajdonképpen egy civil szervezet, az addig
jóformán ismeretlen, és okkal
jelentéktelen legitimitásúnak
nevezhető Védegylet jelöltje lett
volna, csak árnyalja azt a hazugságáradatot, amely fojtogatja
jobb sorsra érdemes hazánkat.
A Freedom House kísért?
Az 1956-os Magyar Forradalom és Szabadságharc ötvenedik
évfordulójára nagyon készült.
Egy évvel korábban már kiadta
visszaemlékező kötetét, Parázsló szándék címmel, plakátokat
és évfordulós borítékokat nyomtatott, részletes, több hónapos
felvezető programot szervezett.
Élete mélypontját jelentette
2006. október 23-a, amikor a
fennkölt megemlékezés helyett
újból vér folyt Budapest utcáin.
Rácz Sándor számára az sem

Önkormányzati hírek

JELZÁLOG ÉS
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A Képviselő-testület legutóbbi ülését március 25.-én tartotta,
melyen jóváhagyta az Önkormányzati ingatlanokról szóló, valamint
a Szily Kálmán Városi Könyvtár és a Gyermekjóléti- és Családsegítő
Szolgálat munkájáról szóló beszámolókat, az előterjesztéseknek
megfelelően.
A Képviselő-testület az Izsák, Kossuth L. u. 48. szám alatti, 1206
hrsz, 964 m2 kiterjedésű lakóház-udvar, gazdasági épület művelési
ágú ingatlan adás-vételét, a Ceasar Kft. Izsák, 1623/5 hrsz. székhelyű
vállalkozás részére, 9 millió Ft-os áron jóváhagyta.
A Képviselő-testület elhatározta, hogy pályázatot nyújt be a DélAlföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz a városközpont felújítására.
A pályázat költsége 53.155.839.-Ft. Az önerő 5.315.584.-Ft, amit az
Önkormányzat a 2008. évi költségvetésében tervez, és vállal.
Elhatározta a Képviselő-testület, hogy a tulajdonában lévő,
izsáki 294 hrsz. alatti ingatlant árverés útján 1,5 millió Ft. induló
áron értékesíti. Megbízza a jegyzőt, hogy az értékesítésről árverés
útján intézkedjen.
A Képviselő-testület elhatározta, hogy Izsák városban 2008.
évtől kezdődően, „Virágos Izsákért” kitüntető címet létesít, melyet
évente egy alkalommal, a Sárfehér Napok keretében adományoz.
Megbízza a polgármestert, hogy a „Virágos Izsákért” kitüntető
cím adományozásáról szóló szabályzatot dolgozza ki, és terjessze
a testület elé.

Jelzáloghitelek építésre, vásárlásra, felújításra, kiváltásra, szabadfelhasználásra. Akár induló banki költségek nélkül, extra kamatkedvezmény lehetőségével!
Ingyenes, előzetes értékbecsléssel
a meglepetések helyett!
Gépjárműhitel vásárlásra, szabadfelhasználásra!

Dr. Hauzmann János
címzetes főjegyző

Tel.: 06-70-335-7866

ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
ÉS NYÍLÁSZÁRÓ
4-5-6 kamrás műanyag nyílászárók kiemelt hőszigetelésű üvegezéssel!
Natúr és színezett fa nyílászárók, borovi fenyőből,
rétegragasztott és hossztoldott kivitelben. Támogatásokhoz szükséges tanúsítványokkal, szereléssel!
Műanyag- és alumínium redőnyök, rovarháló, napellenző, szalagfüggöny, reluxa.

Tel.: 06-70-335-7866

jelenthetett vigaszt, hogy pár
hónappal korábban, amikor
jó néhány egykori ötvenhatos bajtársa elfogadni készült
Gyurcsány Ferenc vacsoramegivását, ekként óvta őket: Egy
percig se feledjétek, hogy holnap
ezek ugyanúgy belénk lövetnek,
mint tették őseik ötven évvel
ezelőtt!
Most, hetvenöt évesen Rácz
Sándor saját pénzen vett hordozható számítógépén írja nap,
mint nap három, készülő új
könyvét. Valamennyinek tárgya
ugyanaz: a magyarság ügye.
Kedves Sándor Bácsi!
Adjon az Isten Neked még
hosszú éveket! Adja, az Isten,
hogy teljes körű életed, amely
a hadiárvaságtól, a tehénpásztorkodáson, az ország politikai
vezetésén és a börtönön át,
a gyári munkás szerepét és
a földet megmunkáló, állatot
tenyésztő paraszti életet is
évtizedeken keresztül vállaló,
életre ítéltségen túl, a mai számítógépes szövegszerkesztésig
ível- teljessé is váljék!
Ahogyan soha nem alkudtál
meg sem a kommunistákkal, és
az őket váltó, és milliókat megtévesztő „rendszerváltókkal”, úgy
ezután se alkudjál meg senkivel,
aki nem az igazságot, és nem a
magyar nép ügyét képviseli. Légy
nehéz ember, mint voltál mindig.
Légy jó gazda, mint mindig. És
légy továbbra is leleményes és
ötletgazdag, mint mindig. Légy
kreatív a rejtett összefüggések
feltárásában, mint mindig. Légy
megfékezhetetlen az igazság kimondásában, mint mindig.
Adja az Isten, hogy még
sok olyan egyetemes, de rejtett
igazságot megtalálj és kimondj,
mint tetted azt Marx kommunista
kiáltványával, amelyről Te rántottad le a leplet az egész emberiség
számára, amikor kimondtad: A
kommunista kiáltvány nem más,
mint eszme a rabláshoz! Mily
pontos fogalmazás, és mennyi
értelmezhetetlen ellentmondást
old fel! Mily könnyű ennek a
felismerésnek a birtokában kimondani azt, amit előtted senki
sem tudott egyértelműen megtenni: A kommunizmus, amivel
szemben vállalt harcra feltetted
az életedet, nem más, mint az
emberiség történelmének legnagyobb, százötven éven keresztül
zajló, szervezett rablása.
Adja az Isten, hogy a magyar
nemzeted pusztulásának okait
kereső munkád eredményes
legyen, és nemzetünk kezébe
adhasd a lámpást, amely kivezetheti a sötétségből.
Adja az Isten, hogy szolgálhass, úgy, ahogyan az egy
életre ítélthez illik - az utolsó
leheletig
Patrubány Miklós

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje az
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Befejeződő
felújítási munkák
A katolikus templom felszentelésének 200-dik évfordulójára készülve
folytatódik a templom és környékének
felújítása. Jelenleg a Both-iskola külső
megújítása folyik, és végéhez közeledik
a templom belső díszítőfestése. Április
14-én elbontották az utolsó szakaszból
is az állványokat, így már szinte teljes
szépségében a nézők elé tárul az újjáfestett templombelső. Néhány kisebb festési
munka van már csak hátra a bejárati résznél, illetve a kóruson, melyekkel várhatóan május közepére végeznek a festők.

TETÉZI LAJOS

Gondolom...

…kevesen, s e kevesek is ritkán törik
a fejüket azon, hogy a régi poroszos, vagy
a modernnek kikiáltott liberális oktatási
módszereket alkalmazzák-e manapság iskoláinkban. Kevesen, hiszen a kérdés inkább
szakmainak tűnik. Pedig korántsem csak az!
Az alkalmazott módszer eredményessége, eredménytelensége
valamennyiünket érint.
Gondolom, sokan olvastak, hallottak az utóbbi idők iskolai botrányairól; néhány magából kivetkőzött diák szóval és
tettleg is bántalmazta tanárát. Az egymásközti, a kisebbek,
gyengébbek elleni erőszak már nem is hír, hacsak bele nem hal
a bántalmazott a verésbe, mint nemrégiben az egyik budapesti
középiskolában történt. Hogyan juthattunk idáig?
Gondolom, sejtik olvasóink, hogy e kérdés megválaszolásában máris jelentősége van annak, hogy milyen módszereket is
alkalmaznak, alkalmazhatnak a pedagógusok az oktató-nevelő
munkában. Ha van fegyelmező és dicsérő eszköz a kezükben,
akkor tekintélyük lesz, és súlya, mindannak amit mondanak,
tesznek. Ha nincs, „jó esetben” kiröhögik, rosszabb esetben
megrugdossák, leköpdösik őket. Egyre inkább e rosszabb esetek
idejét éljük, mert mára szinte minden eszközt kivettek a tanárok,
tanítók kezéből. A renitensekkel szemben semmit nem tehetnek,
buktatni sem illik, alsóban pedig még osztályzatot sem adhatnak.
Ám érjék el, hogy a gyerek ismeretei gazdagodjanak, s rendes
és tisztelettudó legyen. Az oktatáspolitika mai irányítói szerint
mindez eszközök nélkül is elérhető.
Gondolom, a már idősödő és középgeneráció tagjai még jól
emlékeznek arra, hogy az ő idejükben bizony volt az iskolában
számonkérés rendesen, és egy-egy körmös, netán fenekes is
kinézett azoknak, akik végképp nem bírtak magukkal. A legrosszabbak pedig a javítóintézetek rémével is szembenézhettek. A
legtöbb gyereknek már ezen lehetőségek puszta léte is elegendő
volt ahhoz, hogy százszor meggondolja mit csinál.
Gondolom, mindenki látja ma nem így működnek a dolgok. Mások az elvárások. Ma az az elvárás, hogy a csapteleppel
fenyegetett és megrugdosott idős tanár iskolájának igazgatója
olyanokat nyilatkozzon, hogy Zolika amúgy jó gyerek, a tanár
pedig súlyosan megsértette e kiváló ifjú személyiségi jogait
azzal, hogy videóra engedte rögzíteni ténykedését. Ergo, ő a
leghibásabb az ügyben. Háromszor futottam neki e nyilatkozat
elolvasásának, mert nem hittem, hogy jól értelmezem a leírtakat. Aztán pár sorral lentebb minden a „helyére került”. Az
igazgatónő hamarosan újra pályázni kíván a vezetői posztra, s
a kor „ütőerén” tartván kezét, tudta mit kell nyilatkoznia, ha
sikerre számít…
Gondolom, mindenki számára világos; a régebbi volt az
a bizonyos poroszos rendszer, az utóbbi pedig a mai liberális
módszer. Az Egyesült Államokból importálták. Onnét, ahol
„odaszakadt” Nobel-díjasaink miatt, mind a mai napig, a mi
régi oktatási rendszerünket csodálják. Tudjuk, Amerikában már
rég túl vannak a rugdosáson, verésen. Ott már lőnek. Tanárra,
diáktársra egyaránt. Tényleg ez kell nekünk is? Nem lehetne
még időben megálljt parancsolni?
Gondolom, sokan látják; napról napra nő a baj. Szülőktől
tudom, már Izsákon is vannak olyan renitens gyerekek, akik
abban lelik örömüket, ha szelídebb társaikat gyötörhetik. Persze
titokban, hogy senki se lássa, de ha mégis volnának szemtanúk,
azokat is megfenyegetik. A szülő jó esetben nem hiszi el, hogy az
ő gyereke ilyen, rosszabb esetben nem érdekli. A pedagógusnak
meg nincs eszköz a kezében. A kör itt bezárulni látszik. De, hogy
valóban bezárul-e, az rajtunk, valamennyiünkön múlik. Nem
hagyhatjuk, hogy az oktatás politikai alkuk játékszere legyen, s
egyes körök pillanatnyi érdekeiért gyermekeink és az őket nevelő
pedagógusok fizessenek beláthatatlan árat…
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Segítő forintok
Március 1-jétől kivonták a forgalomból az 1 és 2 forintos pénzméket. Az intézkedés nyomán számos gyűjtőakció indult szerte az
országban. Különböző jótékonysági és közösségi célok támogatására kezdték összegyűjteni az érméket. Izsákon, Csomor Sándorné
vállalkozó kezdeményezésére, az Izsákért Közalapítvány számlájára
kerül az üzletekben elhelyezett üvegekben összegyűlt közel 130
ezer forint, mellyel a helyi kulturális
egyesületek, illetve az arra rászorulók
támogatására fordítható alapítványi
összeg gyarapodott.
A több mint ötven üvegben összegyűlt, mintegy kétmázsányi érmét,
iskolás gyerekek válogatták szét.

Kétszáz tonna elem vissza
Verseny

Már az ovisok is szorgosan gyűjtenek
Kihirdették tegnap a negyedik alkalommal megrendezett iskolai
használtelem- és mobiltelefon-gyűjtő verseny eredményeit. Az Electro Coordt Kht. és a Re’lem Kht. által szervezett verseny keretein
belül idén 350 iskola és óvoda gyűjtögette a használt energiahordozókat és telefonokat. „A most lezárult versenynek köszönhetően
1200 intézmény kért állandó használtelem-gyűjtő edényt – mondta
Cserépy Zoltán, a Re’lem Kht. munkatársa. – Az idei 350 intézmény
részvétele azt jelenti, hogy körülbelül 150 ezer tanár és diák népszerűsítette a használtelem-gyűjtést Magyarországon. Az összesen
253 tonna visszagyűjtött elem önmagában is impozáns adat. Ez
körülbelül 10 541 000 darab ceruzaelemet jelent”
Az iskolák közötti versenyben a győztes (az ajkai Fekete István
– Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola) 3460 kilogramm használt elemet gyűjtött össze. Az óvodáknak
kiírt külön kategóriában a kiskunhalasi Napsugár óvoda lett a nyertes az általuk gyűjtött 229 kilogrammal.
Wlcsek

Még lehet jelentkezni a következőre!

A 2008-as tavaszi verseny május hatodikáig tart, jelentkezni
folyamatosan lehet. A vetélkedőn oktatási intézmények vehetnek
részt. Jelentkezési feltétel, hogy a www.reelem.hu honlapon a gyűjtési eredményeket az intézmények megadják a regisztráció után. A
játék végén az elemeket az intézményeknek szervezett gyűjtőfuvarral
kell elszállíttatni az iskolából. Gyűjthetők használt elemek, akkumulátorok (kivéve gépkocsi), mobiltelefonok.

Kábeltévé Kisizsákon

A tavaly kezdődött kábeltévé-hálózat bővítés eredményeként immár Kisizsákon is
elérhető a szolgáltatás. A bekötések lassan véget érnek a
településrészen. Jelenleg hetvenhárom kisizsáki lakásban
érhető el a harminc, illetve
az ötven csatornás kínálat, s
ahol igénylik, természetesen
a szélessávú internet szolgáltatás is.

Kipróbált
receptek
Kacsa narancsmártással

Hozzávalók: 1 pecsenyekacsa,
1,5 dl narancslé, 13 dkg vaj, 5
dkg gomba, 2 evőkanál liszt,
1 mokkáskanál őrölt fehérbors,
2 kiskanál só.
Forró vajban pirítsd körbe a
kacsát, majd vedd ki, és tartsd
melegen. A visszamaradt vajban
pirítsd barnára a megtisztított,
hosszúkás szeletekre vágott
gombát. Amikor fonnyadni
kezd, szórd meg liszttel, és egy
percig kevergesd. Azután öntsd
fel 1,5 dl vízzel és a narancslével.
Sózd, borsozd, majd az egészet
öntsd a kacsára. Fedő alatt, nagy
lángon főzd 5 percig, majd vedd
ki a kacsát. Szűrd át a levét, és
újból öntsd a kacsára. Tedd az
előmelegített sütőbe, és lassú
tűznél süsd puhára.
Izsáki kecskesajtos falatok

Hozzávalók 4 személyre: 20 dkg
spárga, só, 1 ek. fekete olívabogyó (mag nélkül), olívaolaj,
balzsamecet, 1 –2 ág petrezselyemzöld, 8 szelet bagett (franciakenyér), 10 dkg kecskesajt,
őrölt bors. A spárgát enyhén
sós vízben roppanós puhára
főzzük, majd lecsöpögtetjük,
feldaraboljuk. Összekeverjük az
olívabogyóval, kevés olajjal, pár
csepp ecettel, petrezselyemmel,
s pár percig érleljük. A kenyérszeleteket aranyszínűre pirítjuk,
a tetejükre morzsoljuk a sajtot,
borssal meghintjük, spárgát
halmozunk rájuk. Finom vendégváró falat.
Tejcsoki

Hozzávalók: 24 dkg zsíros tejpor, 4 evőkanál kakaó, 2 csomag
vaníliás cukor, 10 dkg vaj, 50
dkg kristálycukor, 1 pohár tejszín. A tejport , kakaót, vaníliás
cukrot összekeverjük.
A vajat a kristálycukorral és tejszínne 5-7 percig főzzük.
Tűzről levéve a kettőt jól összekeverjük, és folpackos tepsibe
öntjük, lehűtjük és tetszés szerint szeleteljük.

Kisizsákiak mondják
az új kábeltévé rendszerről
Perjés Istvánné
Az eddigi antennás vétellel
szemben most
több csatornát
tudunk fogni. Különösen szeretjük a Kívánságkosár című
műsort, amit mindig megnézünk, ha csak nem jön valami
közbe.
Aczél Józsefné
Aczél József
Elég nagy a
választék, van
benne minden,
csak az embernek lenne ideje
megnézni. Jónak találjuk a kínálatot.

Pájer Imréné
Kisizsákon
újdonság ez,
eddig nem volt
itt ilyen. Most
végre már lehet sok csatornát nézni. Nekem
nagyon megfelel a kínálat.
Aranyi Jánosné
Nagyon-nagyon örülök neki,
végre nézhetem a
Duna tv-t is, meg
az M2-t is. Korábban nagyon
szegényes műsorkínálatból választhattunk csak. Most a kábeltévének köszönhetően tényleg
bőséges a kínálat.

Csontos József
Tetszik, jó az
adás is nincs
vele semmi
gond. A családban időnként
támad egy kis vita, hogy mit
nézzünk, de hát ez a gazdag
kínálat miatt van.
Tőzsér
Jánosné
A kívánságműsorokat mindig megnézem.
Még dalra is fakadok velük. Ez
az egy boldogságom van, mert
egymagam vagyok. Örülök a
lehetőségnek.

IZSÁKI Hírek
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Egyesült az izsáki és az
ágasegyházi hegyközség
A hegyközségekről szóló törvény 2007-es módosítása intézkedik
arról, hogy a 300 hektár alatti földterülettel rendelkező települések
hegyközségeinek önállósága megszűnik. Ezeknek egy nagyobb
hegyközségbe kell beolvadniuk. Az ágasegyházi hegyközség e körbe
esik, így ők a törvény kötelezése által, a március 14-én megtartott
közös közgyűlésen, az izsáki hegyközségbe olvadtak.
Az egyesülést megelőzően mindkét hegyközség külön-külön
közgyűlésen döntött az összeolvadásról. Ám, mivel a törvény különösebb mérlegelést nem engedélyez a kérdésben, jórészt csak
formális döntésről volt szó. Pontosabban annyi tétje azért mégis
volt a dolognak, hogy ha az ágasiak nem jelezték volna, hogy kivel
egyesülnek, akkor központilag jelölték volna ki számukra a befogadó
hegyközséget. Az ágasegyházi gazdák nem szívesen fogadták el,
a megfogalmazásuk szerint teljességgel antidemokratikus intézkedést, ám nincs mit tenniük; a jövőben az izsáki hegyközséghez
tartoznak. Az új helyzet az izsákiak számára sem egyszerű, hiszen
többletfeladatokkal terheli őket, ám nekik is el kell fogadniuk a
törvényi intézkedést.

Matyói nagytakarítás
Csernák
Sándorné kezdeményezésére az
elmúlt hétvégén
szemétgyűjtési
akciót rendeztek
Matyóban. A szorgos kezek nyomán
sok-sok zsáknyi
hulladék –gumi,
fém, műanyag,
stb- gyűlt össze,
melyet a regionális hulladéklerakóra hoztak be.
Sajnos elszomorítóan sok a szemét
a környéken. Egyegy ilyen akció segít a figyelmet felhívni e szomorú állapotra, s arra,
hogy valamennyien felelősek vagyunk környezetünk állapotáért. Ezért
őszinte köszönet jár minden résztvevőnek. Április 22-én, kedden 8 és
14 óra között ismét mód lesz a város területén és a határban is tenni
a szebb, kulturált környezetért, ekkor is szemétgyűjtési akció indul,
melyre ezúton is hívunk és várunk minden izsákit!
Mondok József
polgármester

Bajban ismerszik meg az igaz barát

Ismét van otthonom...
13-át sokan tartják szerencsétlen napnak. Idén január 13-ától,
Nagy Istvánné Cili is joggal tartozhat közéjük, hiszen e nap kora
délelőttjén kigyulladt Szajor dűlői
háza. Leégett a teljes emeleti szint
és gyakorlatilag az összes ingósága
megsemmisült. Amit a tűz nem
emésztett el, az szétázott az oltáskor. Három hónappal a nagy csapás
után beszélgetünk a csodálatosan
helyreállított, hangulatos házban,
de Cili még most is többször sírva
fakad. Hol a szörnyű események
okozta sokk emlékétől, hol az
önzetlen segítők tettei miatt érzett

meghatottságtól.
- Tudod
–mondja könnyezve-, most
megtudhattam,
kik is az igazi
barátaim. Sajnos
nem mindegyikük, akikről eddig ezt hittem,
viszont számosan, akikről soha
sem gondoltam.
Nagy igazság az,
hogy a bajban ismerszik meg a valódi barát!
- Tudtommal a biztosító sem
viselkedett igazán barátian veled.
- Hát nem! Gyakorlatilag nem
akartak fizetni. A 11 milliós kárra
egymilliót utaltak, s azt próbálták
bizonygatni, én tudtam előre,
hogy le fog égni a házam, mert a
nyáron kéményvizsgálatot végeztettem (valójában nem én kértem,
a kéményseprők jöttek a szokásos
vizsgálatra), ezért nincs kártérítés.
Hiába volt minden szakértői jelentés, hajthatatlanok voltak. Újságban, rádióban beszéltem erről a
képtelen helyzetről, és a vejem, gye-
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Gyallai Éva elismerése
Március 30-án, a Budapesti Vállalkozási Főiskola dísztermében vette át Gyallai Éva kozmetikus, az
Országos Kozmetikus Ipartestület kitüntetését, melyet kiváló szakmai és oktatói munkájáért kapott.
A jeles alkalomból beszélgettünk a közismert kozmetikussal.
– Nagyon szerethetnek a vendégeid, hiszen sokuk jelezte nekünk kitüntetésed tényét, azzal a kéréssel
megtoldva, hogy osszuk meg a város közvéleményével is e szép elismerés hírét.
– Őszintén örülök ennek és meghatódva hallom – mondja Éva. Azért is esik ez nagyon jól, mert az életemet tettem erre a szakmára, hívatásra. Pályaválasztáskor olyan szakmát kerestem, melyben közvetlenül
foglakozhatok emberekkel, s munkámmal nemcsak magamnak, hanem másoknak is örömet szerezhetek.
S mindemellett mindig vonzott a szépség is. Ezek a számomra fontos értékek a kozmetikusi pályában
szerencsésen találkoznak, ezért választottam ezt. Budapesten végeztem, majd munkába állva még inkább
megerősödött bennem, hogy
jó pályát választottam. Nagyon
megszerettem a mesterségemet. Minden érdekelt, ami a
szakmával kapcsolatos, így folyamatosan képeztem magam.
Mestervizsgát tettem, oktatói
oklevelet szereztem, elektrokozmetikus, majd test- és talpmasszázs, valamint Perhaunet
make up oklevelet szereztem.
E mellett folyamatosan részt
vettem hazai és külföldi továbbképzéseken is. Szakmailag
a legtöbbet egy spanyolországi
továbbképzés adott.
– Nemcsak magadat képezted, hanem számtalan tanulót
is oktattál. A mostani kitüntetést is –a kiváló szakmai
munka mellett- eredményes
oktatói munkád elismeréseként
kaptad.
– Igen, eddig közel negyven tanuló került ki a kezem
alól. Oktatási alapelvem, hogy
minél többet átadjak az általam
megszerzett szakmai ismeretekből, tapasztalatokból és az
emberekkel való helyes bánásmódból. Mindegyiküket arra
neveltem, hogy szakmailag legyenek naprakészek és szeressék
az embereket. Ne csupán kuncsaftként, hanem embertársként
kezeljék őket, hiszen vendégeink
több órát töltenek a kezünk alatt
egy-egy alkalommal, s ilyenkor
sok minden szóba kerül. Néha
kicsit pszichológusnak, s néha A díj átvételének ünnepi pillanata. bőrgyógyász konzulensnek is
kell lennünk. Tudni kell, hogy
kinek mivel segíthetünk igazán. Ez
az egyik legnagyobb szépsége ennek a szakmának. Az ország minden részéről voltak tanulóim, s több iskolával
vagyok oktatói kapcsolatban. A legtöbb gyerekem a halasi Garbai Sándor Szakiskolába járt, illetve jár. Amikor
egy-egy kislány idekerül, rögtön tisztázom velük az elvárásaimat, melynek lényege; emberi, szakmai igényesség
és az emberek tisztelete. Ezek mentén haladunk aztán az oktatás során és az idekerülő „kiscsikókból” végül
komoly, a szakmát értő és szerető, az embereket tisztelő kozmetikus hölgyek lesznek, akik bárhol megállják
a helyüket. A legtöbbjük már tanulóként is komoly sikereket ér el az országos tanulmányi versenyeken, de a
nálam végzett lányok közül dolgoznak például Németországban, Franciaországban -konkrétan Párizsban- és
persze itthon is elismert szakemberek. Nagyon büszke vagyok mindegyikükre, s örülök annak, hogy sokszor
visszajönnek hozzám egy kis szakmai, emberi beszélgetésre! Fontosnak tartom elmondani, hogy nemcsak a
tanulóimba sikerült az általam képviselt értékeket átplántálnom, hanem Éva lányomba is, aki szintén kiválóan
megállja helyét a munkájában. Csak egy szülő tudhatja mekkora öröm is ez!
– Miként fogadtad a kitüntetés hírét?
– Meglepetéssel és örömmel. A szakmai kamara és az iskolák ajánlásával az országban ketten kaptuk meg
ezt a most alapított magas szakmai elismerést. Nagyon-nagyon megtisztelő és nagyon-nagyon jólesik, hogy rám
esett a választás. De ami talán még ennél is jobban esik, az az, hogy a volt tanulóim sorba hívnak, gratulálnak,
virágot küldenek, s a szeretetükkel tüntetnek ki. Egyiküktől ezeket a sorokat kaptam: „Drága Éva néni! Köszönöm, hogy tanítványa lehettem! Köszönöm, hogy megtanított az emberek szeretetére, a munka megbecsülésére.
Köszönöm a sok-sok emberi értéket, melyek Éva néni szívéből fakadtak, s melyek örökre útmutatók lesznek
számomra! Szeretettel: Brigi” Kaphatnék-e, vágyhatnék-e ezeknél többre? Talán egy valamire; ha édesapám
–aki mindig, mindenben velem együtt örült- megérhette volna ezt a szép elismerést! Az átadóünnepség után az
első utam hozzá, a temetőbe vezetett…
-tetézirekeim is eljártak az ügyben. Ezek
hatására talán most felgyorsultak az
események, s végre kifizetik a teljes
kártérítést. Persze ezt csak akkor
hiszem el, ha már tényleg nálam
lesz a pénz. Pontosabban nem is
nálam, hiszen azonnal fizetnem
kell a nekem anyag- és munkadíjat
megelőlegező vállalkozóknak, és a
több milliós kölcsönt nyújtó Eszter
nővéremnek.
- Beszéljünk most azokról, akik
kitűnőre vizsgáztak emberségből.
- Hála Istennek sokan vannak!
Nem is tudom, hogyan soroljam.
Gyerekeimet, vejemet említettem
már. Talán a legtöbbször Flaisz Pista és felesége Kocsándi Aranka voltak itt a napi munkákban segíteni.
Tizenhárom testvérem mindegyike
támogatott. Az Ercsiben lakó Eszter különösen sokat segített étellel,
ruhával, pénzzel, unokahúgunk,
Éva a lakókocsiját adta kölcsön.
Egy hétig ebben laktam, majd Nagy
Ferenc bocsátotta rendelkezésemre
a szomszédos tanyáját, ott laktam a
ház újjáépítéséig. Ilonka nővérem,
Erzsi húgom, Laci öcsém is sokban
támogattak. Juhász Sándorné egy
csomó tésztával és 50 ezer forinttal
keresett fel, Borsos Tibor (Pistám

kecskeméti vállalkozó barátja)
hűtőt, tévét és 100 ezer forintot
hozott. Az izsáki lovas barátok
(Ungor Erik, Páli Szabolcs, Csernák
Gábor, Böhler János, Kovács Zoltán) 100 ezer forinttal támogattak.
Frankó János gyakorlatilag ingyen
biztosította a villanyszerelési anyagokat, Bőti Balázs pedig hasonlóan
a szerelési munkát. Keviczkei
Sándor és Moise Mihály a víz- és
gázszerelési munkákat, Kovács
János szobafestő a festést, mázolást
végezték el kedvezményes áron.
Borsos Jenőné beszerzési áron
adta a függönyöket, ágyneműket,
Kovács Lászlóék ruhákat adtak, Páhiné Esztike a bútorvásárlásomhoz
adott segítséget, az önkormányzat
20 ezer forintos gyorssegélyt adott.
Öt polgárőr, Nagy Máté vezetésével
segített az udvar rendezésében.
Kovács Lajos a hulladékkal teli
konténereket hordta el rögtön,
ahogy azok megteltek. Beke Robi
és csapata szó szerint éjjel-nappal
dolgoztak, hogy minél előbb fedél
legyen a fejem fölött, meghitelezve
az anyagárat és a munkadíjat. Voltak számosan, akik ígérték, hogy
majd segítenek, aztán ez elmaradt.
S voltak olyanok is, akik mondták,

szóljak, ha valamire szükségem
van. Őszintén megmondva nem
szóltam senkinek, hiszen a helyzetem önmagáért beszélt.
- Kaptál segítséget tehát, de
bizonyára volna még segíteni.
- A két kezem munkájával
tartom fenn magam, ebben a
varrógépem volt a fő segítőm, sajnos az is elégett, ahogy az összes
háztartási kisgépem, ágyneműm.
Ezeket még nem tudom, hogyan
pótolom.
- A ház viszont készen van,
szépen bebútorozva. Gondolom, ez
azért segít a sokkot feledni.
- Igen, de sajnos sok, számomra érzelmileg is fontos, dolog
végleg odalett. 35 év összes emléke,
fotók, videofelvételek, egyéb tárgyi
emlékek porladtak el a lángokban.
Szegény Pistámról is alig maradt
valami. A tűz után a rajtam lévő
ruhákon, iratokon kívül semmim
sem maradt. Mára –köszönhetően
a sok segítőnek- a pótolható dolgok nagyjából rendeződtek. Ha a
biztosító is kifizeti a kártérítést, a
kár anyagi része már csak kisebb
részben sújt, a maradékkal és a lelkiekkel pedig majd megbirkózom
valahogy…
-tetézi-
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Menta és ruta
Úgy elgondolom a testvérek arcát, amikor a címet olvassák, - mi
sarjad ki ezekből a zöldségekből? Mert a mentával még csak-csak
találkoznak, de a rutával én is csak úgy szembesültem, hogy a kecskeméti piaristák botanikus kertjében Leó bácsi megmutatta, - no,
szagold csak meg, de meg ne edd! – felszólítással. Kellemes, fűszeres
illata volt a szerény, gömbölyded levelű kis cserje félének. Szóval
a menta és a ruta, melyekből egy tisztességes zsidó a templomnak
tizedet adott, a templomi illatszerek közé tartoztak. De hát ez csak
töredéke a többi tizednek, melyet mind számon kellett tartani, nem
beszélve a tisztasági szertartások sokaságáról. Az elképesztően sok
kisebb-nagyobb előírás közt azonban elsikkadt a lényeg: az irgalmasság és az emberszeretet gyakorlása.
Ez okon feddi meg Urunk Jézus a farizeusokat szent Lukács
szerint, s tovább gondolom: milyen ártalmasak lehetnek a szövevényes előírások, melyek ma is elfedik a lényeget. A lényeg pedig:
a szerető Isten szeretetteljes szolgálata. De hát ha nem teszed meg
mindazt, ami elő van írva, nem szereted igazán az Istent. Szent
Péter is keserűen jegyzi meg az apostoli zsinaton: „Miért akartok a
pogányokra kényszeríteni olyan szokásokat, melyeket sem atyáink,
sem mi megtenni nem tudtunk?” S ha nem tudtuk megtenni, vádolt
a lelkiismeret, szégyenkeztünk az Úr előtt, s ha rossz lelkiismerettel, szégyenkezve álltunk előtte, s folyton így kellett állnunk, mert
betartani a tömérdek szabályt nem bírtuk, - akkor Istent nem is
tudtuk szeretni, csak félni Tőle.
De el lehet venni az emberek kedvét mindentől, ami fontos.
Gyártsunk csak bonyolult előírásokat, amelyek úgysem tarthatók
be, s ezeket a törvény szigorával akasszuk az emberek nyakába.
Majd elmegy a kedvük, hogy örüljenek földjüknek, kertjüknek,
gyümölcsfáiknak és szőlejüknek; csak abbahagyják majd állataik és
a baromfik nevelését, ha nem azt dicsérik meg, hogy milyen szép
gazdaságuk van, hanem azért büntetik, hogy nem tartották meg a
szigorú, értelmetlen szabályokat. Ki épít így mérhetetlen pénzből
agyonszabályozott, EU-konform, de használhatatlan gazdaságokat,
ki telepít kertet, ki termel, ki örül a termésnek?
Majd kiderül: akik kitalálták a szövevényes előírásokat, maguk
sosem jártak a föld szorgalmas népének a közelében sem, nem is
gondolták komolyan, amit komoly büntetések terhe mellett előírtak,
nem is veszik komolyan, csak addig, míg a vékonypénzű magyarok
és más, előnytelenül induló népek véglegesen abba nem hagyják
a termelést, s el nem fordulnak utálkozva az áldott anyaföldtől.
Ha még ehhez hozzáadjuk a töméntelen adminisztrációs terhet, a
papírmunkát, amit munkától nyúzottan, éjféltájt, keserves káromkodások kíséretében próbál kitölteni a gazda, - úgyis reménytelenül
a körmönfont érthetetlenség miatt, - akkor ne csodáljuk, hogy a
munka mellett az élettől is elmegy a kedve. S akiknek ez a célja,
azt el is érik.
Menta és ruta. Sallangok a lényeg helyett. Rejtőző, ismeretlen
hatalom, mely csak gyötörni tud számtalan előírásával, de egy újjal
sem mozdít a terheken? – nem tudom. De mintha az az idő következne, mely a jelenések Könyvéből jajgat felénk: „Senki se adhasson
és vehessen, ha nem viseli magán a vadállat jelét”. Ki szabadít meg
minket? Talán az, ha Jézus szeretetre alapuló szabadságával tesszük
azt, ami fontos, és túllépünk azon, ami megfoszt az igazi tennivalóktól. Úr Jézus! Merjünk farizeust kiáltani, s szeretni Téged, s
amit ránk bíztál: földünket és életünket. A menta és ruta maradjon
a farizeusoknak!
								
Podmaniczki Imre
plébános

Egyházi hírek
– Április 27-én a 9 órai szentmise után lesz a búzaszentelés:
könyörgés az év terményeiért.
– 26-án, szombaton őrállási napunk van: szentségimádást tartunk. Reggel fél 8-kor szentmise, majd egész napos szentségimádás. Este 6 órától közös imaóra.
– Május 1-én a Selyemerdei ifjúsági parkban lesz egész napos
családi program. Du. 2-kor szentmisével nyitjuk meg a nyári
programokat.
– Május 4-én, vasárnap a 9 órai szentmisében köszöntjük az
Édesanyákat.
– Ugyanezen a napon a 9 órai szentmisében járulnak a gyermekek első szentáldozáshoz.
– Május 11-én és 12-én, Pünkösd első és 2. napján vasárnapi
szentmise rendet tartunk.
– Májusban minden este fél 7-kor litániával köszöntjük a
Boldogságos Szűz Máriát, utána közvetlenül kezdődik az esti
szentmise.

Református múltunk 4.

Még azon decemberben született válasz:
Álmélkodással értettem szegeny Isákiakk (-nak) panaszokbol haborgattatásukat, holott ha tsak
kivánták volna azon parantsolatnak meg olvastatását, nem lehetett volna azon fortelynak helye mellyet a
Pap urak attentaltak (megkíséreltek, elkövettek) . De már az meg történvén magam is minden lett uttal
adlaboralok (munkálkodom) abban, hogy meg maradasokat mind a közönseges tehernek viselésére,
mind pediglen a főldes Uraknak tovább …?. hasznokra meg szerezhessem, magam is admergeálván
(közbenjárva) Generalis Vicarius Urammal a dolognak accomodatiojat (elrendezését). Ez ugyan cum
tempore (idővel) mind meg lehetet volna, tsak olly félénken(?) és úgy szolván perpitanter (színesen,
élénken, árnyaltan (?) ne institualtak (rendezték, végezték) volna a dolgot. De már meg törtenven
tsak arrol kelhetik gondolkoznunk a sebet mivel gyogyitsuk. En ugyan tanatslottam nekiek, hogy a
M.(Méltóságos) Vármegyéhez recurralnanak (folyamodnának) mint a szegenység protutorahoz (főoltalmazójához), akinek az Incumbentia conseruand. boni publici et permansioni miserat plebis (a szegény
nép közjavát őrízni és támogatni /kötelessége/ ) úgy itelem hogy szivere fog szállani ezekk(ezeknek).
A mostani ügynek, mivel ha a Calvinistaság el talál menni a Papistaság ellenben a közönséges tehernek elviselésére elégtelen lévén a falu mereven el romlana és úgy a M. Vármegyének mint Felseges
Asszonynak szolgálattyának elől mozdítasa nagy tsorbát szenvedne mert Ketskemet Városának és más
közelitő Helysegekk is majdan elviselhetetlen terhek következne az frospontozásba (?) olly iszonyun
pusztulások közt. Mindezekre nézve azert ha ezen ügyünkk (ügyünknek) orvoslasaért a M. Vármegyéhez
teszik folyamodásokat, talán valamely orvoslast nyerhetnek. Mindazonaltal már a Püspök ő Excellentiaja mit tegyen? Gyalázat nélkül meg nem készülhetne (?) ha kultsokat vissza kellene adnia. Kért is
e dolognak más successusat (következményét) nem remenylhetem, hanem hogy magokk(maguknak)
cruda materia (nyersanyagból) oratoriumot épitteni lenne meg engedve. Ha tsak alá rándulhatok sok
dolgaim között arra igyekezek őket disponalnom (rávenni) és azert magam Vátzot is megfutom. Hogy
azonban velem az accludalt Actakat (mellékelt iratokat) közleni meltoztatott directro ?…a, aztat nagy
obligatioval (kötelességtudatal) végzem, a mint én is viszont mire mehetek a dologban Nagy Jó Sogor
Uramat voltaképpen mindenekről informalom, el nem fogom mulatni. Ceterum (továbbá) a közelgető
Karatsoni szent ünnepeket Uri contentumival (megelégedéssel) tellyesdve Nagy Jo Sogorom Asszonnyal egyetemben el erhesse, el is mulathassa Nagy Jo Sogor Uram tiszta igaz szivel ohajtván Állando
tartozassal maradok
Bizodalma, Nagy Jo Uram Sogor Úrnak
Igaz köteles szolgaja Kostyán Imre mp.
(Protocollum II/ 6a oldal)
Kiderül e sorokból, hogy a reformátusoktól való templomelvétel kapcsán erőszakosságok és kapkodások egyaránt történtek. Másodszor, hogy a reformátusok aránya a községben akkoriban olyan magas
volt, hogy az esetleges elmenekülésük nyomán, az itt maradó római katolikus lakosság nem lett volna
képes viselni azokat a közterheket, amelyek kimaradása érzékeny veszteség lett volna a földesuraknak, a
vármegyének, de még a környező településeknek is…Amivel egyáltalán közben lehetett járni az illetékes
állami és római katolikus főhatóságoknál, azok kizárólag e gazdasági megfontolások lehettek. Ám úgy
tűnik a mából szemlélve, hogy az Úristen ezt a pusztán számító, vagy gazdasági számításra hivatkozó
fellépést is megáldotta. Hiszen, ha nagy sokára is, de felépült először a reformátusok sártemploma,
majd kőtemploma is -1794-re . Soli Deo Gloria !
közli: Nagy Árpád

Gyülekezeti hírek
- Kisizsákon április 27-én, 13.30-tól tartunk istentiszteletet.
- Mennybemenetel ünnepén: május 1-én, 18.00 –tól tartunk ünnepi istentiszteletet.
- Május 4-én (vasárnap), 10.00-tól konfirmandusok ünnepi bizonyságtétele.
- Pünkösd ünnepén, május 11-én (vasárnap), 10 órakor megterítjük az Úr szent asztalát;
a konfirmáltak első úrvacsorázása
- Május 11-én, 13.30-tól Kisizsákon tartunk ünnepi istentiszteletet és úrvacsoraosztást
- Május 11-én, 17.00 délutáni istentisztelet
- Május 12-én (hétfő), 10.00-tól ünnepzáró istentisztelet és úrvacsora.
- Május 25-én (vasárnap), 16.00-tól jubiláns konfirmandusok találkozója

IKEM hírek
- Május 24.(szombat), 16.00 óra: Grandpierre Attila: „Magyar őstörténet és a mágusok” címmel
előadás a Pártok Házában (OTP feletti tanácskozó terem).
- Június 8. (vasárnap), 10.00 óra: dr. Szász István Tas: Emlékezés Trianonra, helyszín: református templom.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk !

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás köszönetet mondunk mindazoknak, akik

Vass Istvánné

(szül: Povázsay Mária)
búcsúztatásán megjelentek, sírjára virágot,
koszorút helyeztek, és
fájdalmunkban velünk éreztek.
A gyászoló család
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Az Arany sárfehér Szőlő- és Bortermelők Szövetkezetének tájékoztatója
„a gyengék erőssége az egység”
Március 28-án, pénteken 16 órakor került sor az Izsáki Művelődési
Házban az Arany sárfehér Szőlő és Bortermelők Szövetkezetének tisztújító közgyűlésére. A közgyűlés meghallgatta és elfogadta a szövetkezet
elnökének beszámolóját a tavalyi évről és az elmúlt öt év eredményeiről.
A beszámolóban elhangzott, hogy a szövetkezet létszáma az alapításkori
153-ról indulva, öt év elteltével elérte a 473 főt. A felvásárolt szőlő
mennyisége 35.735 q, melyből 15.000 q-t Agárdy-telepen, további
7.700 q-t pedig a Vasút utcai pincénél dolgoztunk fel. A szövetkezet
nettó árbevétele 268 millió Ft, a szőlő átlagára 75 Ft volt. A felügyelő
bizottság tagja ismertette az elmúlt év mérlegét, melyet a közgyűlés
elfogadott. A mérleg és a beszámoló a tagok részére megtekinthető a
szövetkezeti irodán.
A 2008 évi tervről elmondható, hogy fő szempont a költségmegtakarítás. A támogatási összeg és a tagi működési költség csökkenése
miatt a szövetkezetnek vissza kell fognia működési költségeit, úgy,
hogy ezzel ne csökkenjenek a tagok korábbi juttatásai. A takarékosság
főként a szövetkezet munkavállalóit érinti, de egyes részei hatással
lehetnek a tagokra is.
A beszámolók után került sor a tisztségviselők megválasztására.
A szövetkezet héttagú igazgatóságába titkos szavazással a következő
személyek kerültek megválasztásra az előttünk álló öt évre: Agárdi Imre,
Ács Ferenc, Hajma János, K. Szabó Ferenc, P. Kovács Imre és Simon
Csaba. Az igazgatóság elnökének ismét Oreskó Imrét választották. A
felügyelő bizottság elnöke Horváth Gábor kerekegyházi termelő lett,
tagoknak pedig Berente Jánost (Jakabszállás), Izsák Imrét, Nagy Imrét
(Orgovány) és Vlaszák Józsefet választották.
A közgyűlés utolsó napirendi pontja az alapító tagok köszöntése
volt. Azok a tagok, akik részt vettek az öt évvel ezelőtti alapító közgyűlésen, és a mai napig tagjai a szövetkezetnek egy névre szóló emlékpezsgőt
vehettek át a borverseny díjkiosztó ünnepségén. Aki még nem vette át
névre szóló Védett eredetű Arany Sárfehér alapból készült pezsgőjét,
megteheti a szövetkezeti irodán.
2008. április 4-én került megrendezésre Izsákon a VII. Arany
Sárfehér borverseny, melyre az idei évben már az egész országból érkeztek védett eredetű és hungarikum borok. Összesen 105 bor került
megmérettetésre. A borverseny célja, hogy felhívja a figyelmet a Magyarországon őshonos fajták jelentőségére, s ezeknek a borturizmusban
betöltött fontos szerepére.
A borverseny mellett számos szakmai és kulturális programon
vehettek részt az érdeklődők, valamint a rendezvény területén egésznapos szakkiállítás fogadta az oda látogatókat. A szakmai konferencián
Harcz Zoltán, az FVM szakreferense tartott előadást az európai uniós
borpiaci lehetőségekről, majd Varga László, az MVH képviseletében
beszélt a NVT keretében nyújtott támogatási lehetőségekről. Végül
Dr. Sidlovits Diána HNT szakreferenst hallhattuk, aki az Arany Sárfehér védett eredetű bor és pezsgő közösségi marketing lehetőségeiről
tartott előadást.
A borversenyre szinte valamennyi borvidékünkről érkeztek minták,
így a szakma kiválóságaiból álló értékelő bizottságoknak és a csúcszsűri
tagjainak igen nehéz dolguk volt. Két bírálóbizottságban Dr. Sárkány
Péter nemzetközi borszakreferens, és Kisari István a Duna Borrégió titkára, borász elnökölt. Módos Péter, a Magyar Borakadémia elnöke volt a
csúcszsűri elnöke, melynek munkájában közreműködött többek között
Dr. Tarján Balázs, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára, Frittmann
János Magyarország 2007-ben megválasztott év borásza. A borverseny
részletes eredménylistáját külön közöljük.
A szövetkezet kezdeményezésére, a borverseny időpontjára készültek el, és kerültek kihelyezésre a város határát jelző táblák mellé
a ”Köszöntjük az Arany Sárfehér bor és pezsgő hazájában” feliratok.
Célunk az volt, hogy annak, aki céllal vagy átutazóban Izsákra látogat,
felkeltsük az érdeklődését, s tudomást szerezzen arról az értékről, amit
a térségben az Arany sárfehér szőlő jelent. Kezdeményezésünket az
önkormányzat és a környékbeli borászatok is támogatták.
Május 15-ig lehet beadni a területalapú támogatási igényeket, melyet
immár elektronikus úton, Interneten, keresztül is be lehet küldeni. A
minisztérium a múlt évi területalapú támogatási rendelet helyett újat
alkotott, a szabályok többsége azonban változatlan maradt. Az első új
szabály, hogy a 0,3 hektárnál kisebb mezőgazdasági területeket is be kell
jelenteni - annak ellenére, hogy támogatás csak e felett jár. Az új szabály
az uniós alaprendeletre hivatkozik a túligénylésnél: a parcella területe
körül egy legfeljebb másfél méteres puffer zónát ismer el. Ha a túligénylés
ebbe belefér, akkor lesz automatikus a csökkentés, és e felett kezdődik
az egyeztetés, illetve ellenőrzés. Szintén új szabály, hogy ha változás következik be a termelő személyében, és ezt az új termelő 10 munkanapon
belül nem jelenti be az MVH-nak, akkor mulasztási bírsággal sújtható. A
támogatás összegéről - akár csak eddig - külön rendelet szól majd.
Várhatóan május 1.-től újra lehetőség lesz a Területi Szaktanácsadási Központokon keresztül igénybe vett szaktanácsadási támogatás
igénybevételére. A támogatás mértéke az igénybevett szolgáltatás
díjának 80%-a. A Kecskeméti Főiskolán működő szaktanácsi Központtal kötött megállapodás alapján, tagjaink további kedvezményekben
részesülhetnek. A támogatási lehetőség részleteiről érdeklődjenek
szaktanácsadójuknál vagy a 76/517-637-es telefonszámon.
Elérhetőségünk változatlan: 6070 Izsák, Dózsa tér 3, Tel/fx: 76/374036, Mobil: 20/5693-783, 20/2362-558, E-mail: aranysarfeher@sv-net.
hu, Internet: www.aranysarfeher.hu
Vezetőség
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A VII. Arany Sárfehér védett eredetű és hungarikum borok, pezsgők
országos versenyének végeredménye:
Tokaj Kereskedőház Zrt 2007 késői szüretelésű Furmint nagy arany, Helibor Szövetkezeti Pincészet Arany sárfehér
Pezsgő arany, Bock Borászat Kft 2006 Cabernet Franc arany, Varga Pincészet kft 2003 Olaszrizling arany, Frittmann
Testvérek Kft 2007 Ezerjó arany, Tokaj Kereskedőház Zrt 2007 késői szüretelésű Hárslevelű arany, Helibor Szövetkezeti
Pincészet Szent István pezsgő arany, Varga Pincészet kft 2007 Kéknyelű barique arany, Helibor Szövetkezeti Pincészet
2007 Arany sárfehér arany, Font Pincészet 2007 Ezerjó arany, Feind Borház 2007 Olaszrizling arany, Helibor Szövetkezeti
Pincészet 2006 Arany sárfehér arany, Varga Pincészet kft 2006 Kéknyelű arany, Font Pincészet 2007 Kékfrankos rosé
arany, Gál Szőlőbirtok és Pincészet 2007 Olaszrizling arany, Gál Szőlőbirtok és Pincészet 2007 Szürkebarát-Ezerjó cuvée
arany, Feind Borház 2007 Cserszegi fűszeres arany, Szőke Mátyás Kékfrankos arany, Feind Pincészet 2007 Kékfrankos
arany, Birkás Pincészet 2006 Arany sárfehér arany, Helibor Szövetkezeti Pincészet 2007 Kövidinka T. arany, Bock Borászat
Kft 2006 Cabernet Sauvignon ezüst, Bock Borászat Kft 2007 Kékfrankos ezüst, Orbán Tímea tanuló 2007 Bianca ezüst,
Varga Pincészet kft 2007 Rózsakő ezüst, Gelléri Pince CSOPAKVIN 2000 Kft. 2006 késői szüretelésű Olaszrizling ezüst,
Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola 2007 Bianca-Olaszrizling cuvée ezüst, Font Pincészet 2007 Irsai Olivér
ezüst, Varga Pincészet kft 2007 Olaszrizling ezüst, Árvai Klára tanuló 2007 Arany sárfehér ezüst, Font Pincészet 2007
Kövidinka ezüst, Szőke Mátyás 2006 Olaszrizling ezüst, Gelléri Pince CSOPAKVIN 2000 Kft. 2004 Juhfark ezüst, Tokaj
Kereskedőház Zrt 2007 Furmint ezüst, Káplány Sándor 2007 Kövidinka ezüst, Monyók Pincészet 2007 Furmint ezüst,
Varga Pincészet kft 2007 Kéknyelű ezüst, Varga Pincészet kft 2007 Csabagyöngye ezüst, Feind Borház 2007 Irsai Olivér
ezüst, Vlaszák József 2007 Arany sárfehér ezüst, Varga István 2006 késői szüretelésű Arany sárfehér ezüst, Varga Birtok
Kft. 2006 Arany sárfehér ezüst, Varga Pincészet kft 2007 Irsai Olivér ezüst, Varga Birtok Kft. 2007 Cserszegi fűszeres
ezüst, Kecel Borker Kft 2007 Kadarka ezüst, Monyók Pincészet 2007 Furmint ezüst, Énisz Gábor tanuló 2007 Királyleányka ezüst, Varga Birtok Kft 2007 Arany sárfehér ezüst, Mezei Pincészet 2007 Irsai Olivér ezüst, Bock Borászat Kft 2006
Merlot ezüst, Birkás Pincészet 2007 Cserszegi fűszeres ezüst, Birkás Pincészet 2007 Arany sárfehér ezüst, Béla Borászat
2006 Nektár ezüst, Kute Kft 2007 Kövidinka ezüst, Monyók Pincészet 2007 Jég- Varázs (Zéta) ezüst, Frittman Testvérek
Kft 2007 Arany sárfehér ezüst, Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola 2007 Ezerjó ezüst, Bock Borászat Kft 2006
Olaszrizling ezüst, Tokaj Kereskedőház Zrt 2007 Hárslevelű ezüst, Ostoros-Novaj Bor Zrt. 2007 Olaszrizling ezüst, Mezei
Pincészet 2007 Leányka ezüst, Helibor Szövetkezeti Pincészet 2007 Cserszegi fűszeres (T) ezüst, István Borház 2005 Kadarka ezüst, Varga Birtok Kft 2006 Ezerjó ezüst, AKKER- Plus Kft. Borászat 2007 Ezerjó ezüst, Varga István 2006 Arany
sárfehér ezüst, Birkás Pincészet 2006 Kadarka ezüst, Pál Marietta tanuló 2007 Ezerjó ezüst, AKKER- Plus Kft. Borászat
2007 Cserszegi fűszeres ezüst, Kocsis Pincészet 2006 Kunpusztai vörös cuvée ezüst, Megyeri - Hanti Pince 2006 Cserszegi
fűszeres ezüst, István Borház 2005 Cserszegi fűszeres ezüst, Ostoros-Novaj Bor Zrt. 2007 Királyleányka ezüst, Szőke Mátyás 2006 Királyleányka ezüst, Ostoros-Novaj Bor Zrt. 2006 Kékfrankos ezüst, Bock Borászat Kft 2007 Hárslevelű ezüst,
Varga Pincészet Kft. 2006 Olaszrizling ezüst, P Kovács Imre 2007 Ezerfürtű ezüst, AKKER- Plus Kft. Borászat 2007 Arany
Sárfehér ezüst, Kádár Anita tanuló 2007 Ezerjó ezüst, Akker Plusz Kft 2007 Irsai Olivér bronz, AKKER- Plus Kft. Borászat
2007 Kékfrankos bronz, Gelléri Pince 2007 Olaszrizling bronz, P Kovács Imre 2007 Pátria+Vinitor+Magyar rizling cuvée
bronz, Két Szabó Borpince 2007 Olaszrizling bronz, Két Szabó Borpince 2007 Kövidinka bronz, Káplány Sándor 2006
Kékfrankos bronz, Mezei Pincészet 2007 Cserszegi fűszeres bronz, István Borház 2007 Ezerjó bronz, Megyeri Fivérek
2006 Cserszegi fűszeres bronz, Megyeri - Hanti Pince 2007 Ezerjó bronz, Szilvási Mihály 2007 Arany sárfehér bronz, Ács
Ferenc 2007 Arany Sárfehér+Generoza+Heuréka Cuvée bronz, Káplány Sándor 2007 Cserszegi fűszeres bronz, István
Borház 2005 Kékfrankos bronz, Monyók Pincészet 2007 Hárslevelű bronz, Varga László 2006 Arany sárfehér bronz,
Lukács József 2007 Arany sárfehér bronz, P. Kovács Imre 2007 Arany sárfehér elismerő oklevél.
Különdíjak:
A legmagasabb pontszámot elért
kiváló Hungarikum bor termelőnek
járó különdíjat a helyi Arany Sárfehér Bor-és Pezsgőrend ajánlotta fel,
amelyet a Tokaj Kereskedőház késői
szüretelésű Furmint borával nyerte
el. A legjobb védett eredetű Arany
Sárfehér bort előállító bortermelőnek
járó díjat, Izsák Város Különdíját a
Helibor Szövetkezeti Pincészet 2007es védett eredetű Arany Sárfehér boráért vehette át. Az FVM különdíját a
legjobb Izsáki Arany Sárfehért előállító
kistermelő Vlaszák József 2007-es
Arany Sárfehér boráért nyerte el. Az
Arany Sárfehér Szőlő és Bortermelők
Szövetkezet által felajánlott különdíjat
a Feind Borház 2006-os Olaszrizling
boráért vehette át. A Protect Angel
részéről felajánlott különdíjat a Bock
Borászat 2006-os Eredetvédett Cabernet Franc bora kapta.
A borverseny bírálói: Csúcszsűri
: Módos Péter Elnök, Dr Tarján Balázs, Hajdú Zoltán, Keresztes József,
Kovács László, Téglás András, Frittmann János, Nyikos István, Szőke
Mátyás, Szőke Sándor, Oreskó Imre
Zsűri: Kisari István Elnök, Géczi
Lajos, Ács Ferenc, Birkás Menyhért,
Knábel László, Ifj Bújdosó Ferenc,
Travnik János, Kiskörösi Petőfi
Sándor Kertészeti Szakközépiskola
2 tanulója, Dr Sárkány Péter Elnök,
Kvalla Gábor, Monyók Norbert,
Kocsis Péter, Szabó Ferenc, Galuska
Gábor, Dr. Kovács György, Kiskörösi
Petőfi Sándor Kertészeti Szakközépiskola 2 tanulója
A borverseny támogatói. Kiemelt
támogatók: Izsák Város Önkormányzata, Auditker Kft., IKR Zrt. Bábolna,
Magyar Kwizda Kft., Arany Sárfehér
Szőlő és Bortermelők Szövetkezete,
Birkás Menyhért, a Birkás Pincészet
tulajdonosa. További támogatók:
Bács-Kiskun megyei Agrárkamara,
BASF Hungária Kft., Bayer CropScience, Fémipari Kft., Globepack Kft.,
HS Ker Kft., Hungarokork- Amorim
Zrt., K&H Biztosító Zrt., Kokoferm
Kft., Matrica Nyomdaipari Kft., Plasztizs egyéni vállalkozás, Protect Angel,
Syngenta Kft., Székely József építési
vállalkozó, Vino Étterem Izsák

Építési engedéllyel
rendelkezõk figyelmébe

Felelõs mûszaki vezetést vállalok;
új lakás és egyéb építményeknél, lakásbõvítésnél,
ami minden engedélyezett építéshez szükséges
Építési munkák;
kõmûves munkák, speciális szaképítés
lakások utólagos hõszigetelése
nemesvakolat készítés
tervezés, költségvetés készítés
Vegye igénybe építési szakember tanácsát!
Egyéb betonmunkák:

Beton csatornaelem

Felhasználható:
utaknál, kapubejáróknál, különbözõ átereszeknél, belvizek
elvezetéséhez, vízelvezetési rendszerek megépítéséhez, stb.

Felszedhetõ tetejû vízelvezetõ
beton csatornaelem

Felhasználható:
utaknál, kapubejáróknál, különbözõ átereszeknél, belvizek
elvezetéséhez, vízelvezetési rendszerek megépítéséhez, stb.

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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Felhívás

Búcsú Máté Lászlótól
82 éves korában elhunyt Máté László pékmester, pörkölttorta készítő. Aligha van olyan izsáki aki
ne ismerte volna őt, hiszen sok-sok családi ünnep
–eljegyzés, lakodalom, névnap- dísze volt az általa
készített pörkölttorta-alkotás. Igen, alkotás, mert
nem egyszerűen csak torták voltak ezek, hanem igazi
szobrok. Szinte bármit meg tudott formázni az égetett
cukorból és dióból készült alapanyagból. Gyakran
találkozott igazán különleges kívánságokkal is. Emlékszem egyszer
arról mesélt, hogy egy fogathajtó esküvőjére lovas fogatot, egy kamionoséra meg kamiont rendeltek, s ő mindegyiket meg is csinálta. Maguk a megrendelők is elképedtek – mondta nevetve-, hogy elvállalta,
mert ők sem remélték ezt, inkább csak próbálkozásként említették.
1947-ben kezdte a tortakészítést, mellyel nemcsak itt helyben, hanem országosan is ismertté vált. Kiemelkedő sikerrel szerepelt már
az első debreceni grillázstorta kiállításon is, s megízlelhették tortáit
Németországban, Olaszországban és Romániában is.
A pékmesterségből 1985-ben ment nyugdíjba. Azt követően még
több ideje maradt a tortakészítésre. E mellett szeretett fúrni-faragni
is. Fát esztergált, alumíniumot öntött és az így készült elemekből
fokosokat, botokat állított össze. Családja, lányai, unokái igen sok
örömöt szereztek neki. Sokszor mesélt nekem is róluk. Egy ilyen
alkalommal ismertem meg őt személyesen is. Ottília lánya festményeinek kiállítását ajánlotta megrendezésre, jó negyedszázada, amit
(később többet is) aztán meg is rendeztünk. Azóta voltunk szinte
baráti viszonyban. E barátságot időnként meg is „pecsételte” - egyegy zacskónyi pörkölttorta csíkkal térve be hozzám, mivel tudta,
hogy igen kedvelem ezt a csemegét. Tortái állandó darabjai voltak a
Sárfehér Napok kiállításainak és a terményáldáson is ott állt mindig
az általa készített kis templom. Személyét, mesterségbeli fogasait
megőrzi az Izsáki Televízióban róla készült film, és lapunk, a róla írott
cikkekkel. Az Ezüst Gólya Nyugdíjas Klub tagjaként, sok „ízletes”
meglepetést okozott a klubtagoknak is. Nem véletlenül, tavaly neki
ítélték a klub vándordíját.
Máté László sokunk ünnepnapjait tette még ünnepibbé munkáival. Halálával eltűnik egy általa képviselt sajátos szín, hangulat
ezekből az ünnepekből. Hiányát érezni fogjuk, emlékét szeretettel
megőrizzük!
Tetézi Lajos

Árverési hirdetmény
Izsák város Önkormányzata árverést hirdet az Izsák, Orgoványi utca,
294 hrsz. alatti ravatalozó épületének értékesítésére.
Árverés ideje és helye: 2008. április 28-án (hétfő) 8 óra, Polgármesteri Hivatal, jegyzői iroda.
Árverési induló ár: 1.500.000.-Ft.
Az árveréssel kapcsolatosan a jegyzőtől lehet felvilágosítást kérni.

Dr. Hauzmann János
címzetes főjegyző
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Az Izsákért Közalapítvány következő ülését május hónapban tartja. Az Alapító Okiratában meghatározott céloknak megfelelő támogatási kérelmeket 2008. április 30–ig fogadja. A közalapítvány
az alábbiakban meghatározott közhasznú tevékenységet végzi:
- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- kulturális tevékenység,
- kulturális örökség megóvása,
- természetvédelem, állatvédelem,
- környezetvédelem,
- gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
- sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi viszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
- közrend- és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás,
- ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység,
- a közforgalom számára megnyitott út, híd, fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez
kapcsolódó tevékenység.
A kérelmek leadhatók az Általános Iskolában Gera Árpádné elnöknél vagy a Polgármesteri
Hivatalban Tóth Otília titkárnál.

Kuratórium

Kérjük, hogy adójuk 1%-nak felajánlásával továbbra is támogassák alapítványunkat!
Köszönjük továbbá az egyéb pénzügyi támogatásokat is!
Kuratórium
Az Izsákért Közalapítvány Kuratóriuma köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik az
1-2 Ft-os pénzérme gyűjtő akcióban részt vettek, munkájukkal vagy anyagi támogatásukkal az alapítványt segítették.
Kuratórium

Nyomozás indult ismeretlen
tettes ellen, aki 2008. április
2. és 4. közötti időben a Gábor
Áron utcában az egyik ház nyitott
kamrájából eltulajdonított egy
bronzból és vasöntvényből készült
kézi borszivattyút kb. 150.000 Ft
értékben.
Nyomozás folyik ismeretlen
tettes ellen, aki 2008. április 11re virradóan a Tavasz utcában az
egyik lakóház garázsát feltörte és
készpénzt, ruhaneműket valamint
dohányárut tulajdonított el nagyobb értékben.
Több bűncselekménnyel kapcsolatban sikerült felderíteni és
elfogni az elkövetőket, melyek
közül az alábbi három esetet
emelnénk ki:
Nyomozás indult ismeretlen
tettes ellen, aki 2008. március
31-én 02.00 óra körüli időben a
Hunyadi utcából, egy bekerített
ház udvaráról eltulajdonított
egy Opel gyártmányú személygépkocsit, majd azzal az Izsák és
Ágasegyháza közötti útvonalon az
árokba hajtott és fának ütközött.
A nyomozás során megállapítást nyert, hogy egy ágasegyházi
személy gyanúsítható a bűncselekmény elkövetésével, amelyet

Kék hírek
kihallgatásán elismert.
Nyomozás indult ismeretlen
tettes ellen, aki 2008. március
31-re virradóra az Attila utcában
lévő egyik ház udvaráról eltulajdonított 4 db alumíniumból készült
kannát kb. 25.000 Ft értékben.
Hatóságunk a nyomozást egy
gyáli lakossal szemben befejezte,
aki a bűncselekmény elkövetését
elismerte és a Kecskeméti Városi
Bíróság gyorsított eljárásban elmarasztalta.
Nyomozás indult ismeretlen
tettes ellen, aki 2008. április
10-én 12.30 óra körüli időben a
Táncsics Mihály Általános Iskola
előtt iskolatársát bántalmazta
mert arra akarta kényszeríteni,
hogy az tartozását fizesse meg.
A nyomozás során az elkövetőt a
rendőrőrs állománya felderítette
és a fiatalkorú elkövetőt önbíráskodás bűntett kísérlete miatt
gyanúsítottként hallgatta ki.

A fenti esetekkel kapcsolatban
is felhívnánk a lakosság figyelmét,
hogy a szükséges legalapvetőbb
vagyonvédelmi intézkedéseket
tegyék meg saját érdekükben, így
különösen, az értéktárgyaikat ne
hagyják látható helyen, őrizetlenül. A fenti esetekben előfordult,
hogy a kapuban hagyott kulcs segítségével jutott be az elkövető az
udvarra, mely jelentősen megkönnyítette számára a bűncselekmény
elkövetését.
Kérjük azok jelentkezését,
akik a fenti bűncselekményekkel
kapcsolatban, illetve az eltulajdonított tárgyak hollétéről információval rendelkeznek. Bejelentéseiket
személyesen az Izsáki Rendőrőrs
épületében hétköznap 07.30 órától
16 óráig tehetik meg, telefonon
pedig a 06-20/3849606 vagy a 0620/3847731 hívószámon.
Szalai László
őrsparancsnok

Felhívás
Felhívjuk a területalapú támogatást igénylők figyelmét, hogy
a 2008. évi támogatás igénylésének határideje 2008. május 15.

Ribánszki Sándorné falugazdász

Husqvarna fűnyírók,
fűkaszák,
motorfűrészek
tavaszi akcióban
2008. május 31.-ig
Kertigép Szaküzlet
Izsák Szabadság tér 28.
Tel.: 76-375-570 06-20-3113-182

IZSÁKI Hírek
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Eboltás

Veszettség elleni
kötelező eboltás Izsákon
2008. május 5. (hétfő)
6 óra régi iskola(Kisizsák)
8 óra Uzovics telep 9 óra Matyó dűlő (vegyesbolt)
10 óra Szajori kisbolt (Gedeon)
11 óra Szajor dűlő (Falusi tanya)
12 óra Gedeon dűlő (Beck tanya)
13 óra Gedeon dűlő (Bódog tanya)
14 óra Gedeon dűlő (Bíró Lajos)
2008. május 7. (szerda)
8 – 10 óráig Vasútállomás
13,30-16,30 óráig Városháza udvara
17-19 óráig Alsó kocsma
Pótoltás
2008. május 10. (szombat)
6-9 óráig Városháza udvara
Az eb tulajdonosa köteles minden 3 hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen beoltatni az alábbiak szerint:
1. A 3 hónapos kórt elérteket 30 napon belül.
2. Az első oltást követően 6 hónapon belül.
3. Ezt követően évenként.
Az eb oltási könyvet meg kell őrizni, az oltás elvégzését ellenőrző
hatósági állatorvos vagy rendvédelmi szerv felszólítására bemutatni,
illetve tulajdon átruházás esetén az oltást végző állatorvostól köteles
pótlást kérni.
A veszettség elleni oltáskor egyidejűleg kötelező az ebek féregtelenítése.
A kutyákat szájkosárral, pórázon, lehetőleg saját gazdájuk vezesse
el.
A fenti helyeken és időpontokban az oltás díja ebenként 1.500.-Ft,
a kutyák féregtelenítése az ebek súlyától függően változik, 10 testsúly
kg-ként 200.-Ft.
A pótoltás után beoltatlan kutyák nem maradhatnak!
A veszettség elleni védőoltás elmulasztása 50.000.-Ft-ig terjedő
pénzbírsággal sújtható, emellett az oltatlan eb kártalanítás nélküli
kiírtásáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.
A háznál történő oltás külön díjazás alapján történik.
Dr. Hauzmann János
címzetes főjegyző

ÉRTESÍTÉS

szemétszállításról
Értesítjük a lakosságot hogy,
az ünnepre való tekintettel,
2008. május 2.-án pénteken a megszokott időben,
illetve napon - 2008. május 12-én (hétfő) helyett
2008. május 10-én (szombaton)
történik a hulladékszállítás.

Izsák KHT.

Kábeltévé-hírek
Az EMW Networks Kft. 2008. március – április időszakra kiküldte
az előfizetők részére a kábeltévé és internet számlákat. Az első számlázás
kivételesen 2 hónap előfizetési díjat tartalmaz, de a következő számlák
már 1 hónapos díjat fognak csak tartalmazni. A díjfizetés előfizetői
szerződés szerint mindig tárgy hó 15.-ig esedékes.
A számlával kapcsolatos reklamációkat az Izsák Kht. (6070 Izsák,
Kossuth tér 8.) ügyfélszolgálatán kell bejelenteni, ügyfélfogadási időben.
A kábeltévé-csatornák kiosztása április hónapban változni fog,
technikai okokból a Cool Tv. a Viasat History és a Cartoon Network új
helyre fog kerülni. Megértésüket köszönjük.
Bak Nándor

Világújdonság

Az őssejt kapszuláról

Bizonyára sokan hallottak már az őssejtről, de nem biztos, hogy
tudják is pontosan, miről van szó. 2008. április 1-én megjelent a Flavin
új terméke, az Olimpiq SL, ami csak cukorbetegek részére ajánlott. A
tartósan magas cukorszint és a cukorbetegség szövődményei jelzik,
hogy az adott szervek, és sejtek károsodnak, regenerációjuk csökken.
Épp ebben a helyzetben van szüksége szervezetünknek több őssejtre.
A kapszula tartalmaz krómot, cinket, inzulint, steviát, kecskerutát,
gyermekláncfüvet, fekete áfonya levelet, koenzin q10-et. Az 1-es, 2es típusú diabétesz betegségben szenvedők részére, őssejt szaporító
és védő kapszula ajánlott, ami 75%-ban emeli az őssejtek számát a
szervezetben. Tudományos vizsgálatokkal igazolt hatás! A kapszula
étrend kiegészítő!
Bővebb felvilágosításért bizalommal forduljanak hozzám.
Geiger Jánosné Kecskeméti u. 40., Tel: 76/374-152, 20/49-63-090
Vagy látogasson el webáruházamba, www.flavin7.com/tjudyka

2008. április 18.

Aforizmák, érdekességek a jegyzetfüzetből
Gondolatok innen-onnan
1.) Ha azt akarod, hogy az álmod
megvalósuljon, keveset aludj!
2.) Gondold át: volt az úgy, hogy
te voltál a szobor, de úgy is, hogy
te voltál a galamb.
3.) Ne gondolkodj!
Ha gondolkodtál, ne mond el!
Ha elmondod, ne írd le!
Ha leírtad, ne írd alá!
Ha aláírtad, ne csodálkozz!
Gondolatok
Borbély Tibortól
1.) Az élet rendje: öregen fecsegve
készül az ember a végső csendre.
2.) Jelenünkben a jövőért vállalom
a múltat. A jövő múltként vállal-e
engem?
3.) Üzenet: Befejezett verseidben
a pásztortüzeket visszasírod.
Gondolod, hogy bárkit is melegít,
kifordított szűr-realizmusod?!
4.) Arról faggattam X-et, hogy

miként állnak, azaz haladnak nálunk a dolgok. Boldog mosollyal
mondja: „Általában egyszerű a
dolog, csupán konkrétan akadnak
még bajok.”
5.) Sírkövemre ezt írja a véső:
Meghalni soha nem késő!
Ismeretlen költő verse
Legenda
Egy szép napon az Úr
Hivatta angyalát.
- Eredj, szolgám hamar
Ugord a Holdat át,
Repülj a Földre, hol
Rengeteg a kincs,
Válassz olyat, minő
Talán a mennyben sincs.
Királyi koronákról
A legszebb ékkövet,
Vagy mit a Föld fia
Leghívebben követ.

odavolt.
Lesték az angyalok, a csillagok,
a Hold.
Az angyal összejárt
Sok országot hamar,
(A Tisza-tájat is,
Hol szánt a kis magyar.)
Megnézte mind a Föld
Szikrázó kincseit,
Páncélszekrényeket,
Hogy a kincs nincs-e itt.
Minden világcsodát megnézett
hirtelen,
Meglelte végül is
A kincset idelenn.
Örömsikollyal érkezett harmadnapon
az égbe:
Búzakalászt és szőlőfürtöt tett az
Úr elébe.
Közreadja:
Varga László

Az angyal elrepült. Három nap

Kistérségi városi önkormányzatok futballtornája Izsákon
Közel húsz esztendeje találkoznak évről évre Izsák, Kiskőrös, Kecel és Soltvadkert
önkormányzatainak csapatai,
barátságos labdarúgótornájukon. Az együtteseket önkormányzati dolgozók alkotják. Az
idei mérkőzéssorozatnak Izsák

adott otthont. A jó hangulatú
meccseken igazi, kemény küzdelem folyt, amint az fotónkon is
látható. A legjobbnak Kiskőrös
csapata bizonyult, őket követte
Soltvadkert és Kecel, míg a sort
az udvarias házigazda, Izsák
zárta.

FŐZZÜNK JÁTSZÓTERET IZSÁKON IS!

Hogyan nyerjünk játszóteret?

Az elmúlt év nyertesei és
lelkes beküldői számtalan megfontolandó, hasznos trükköt vetettek
be, amelyek közül a legötletesebbeket összegyűjtöttük, hogy az idei
pályázók a tavalyi tapasztalatokkal
a hátuk mögött nagyobb eséllyel
vághassanak neki a gyűjtésnek.
Ezek segítségével településüknek,
gyerekeiknek, illetve unokáiknak
európai szabvány szerint készült
játszóteret nyerhetnek.
Az elmúlt évben elsősorban
olyan települések nyertek, akik kis
közösségekbe tömörülve együttes
erővel gyűjtötték a vonalkódokat.
Persze a közös gyűjtés némi szervezőmunkát is igényelt, hogy biztosan
ne vesszen kárba egyetlen vonalkód
sem. Több helyi lap is megjelentette
a felhívást, amelyben arra buzdították a település lakóit, hogy minél
többen kapcsolódjanak be a játszótérért folytatott gyűjtésbe.
Kipróbáltan jó módszernek
bizonyult a vonalkódok összegyűjtése már a boltban. Ennek egyik
módja az lehet, ha mindazok, akik
Delikát8-at vásárolnak, és szívesen

fölajánlják vonalkódjukat a közös
játszótér érdekében, a csomagolást
hátrahagyva valami más alkalmatosságban viszik haza az ételízesítőt. Volt olyan kisbolt, amelynek
vezetője az elmúlt évben például
befőttesüvegeket rendszeresített
erre a célra az üzletben. Ezekbe
öntötték át a Delikát8-at, a csomagolás pedig azonnal a beküldhető
kupacba került.
Ha a szülők és tanárok közössége fog össze az új játszótér
érdekében, a gyűjtés központja az
iskola is lehet. Az elmúlt évben
több olyan beküldő tanár is akadt,
aki magára vállalta a szervező
szerepet: a gyerekeken keresztül
fölhívta a szülők figyelmét a lehetőségre, és megkérte őket, ha
Delikát8-cal főznek, küldjék be a
vonalkódokat az iskolába. Az így
összegyűlt halmot aztán a tanárnő
adta fel a pályázatra. Egy iskolában
felállított gyűjtőláda szintén remek
szolgálatot tehet.
Hasznos lehet, ha az iskolán kívül a település más sűrűn látogatott
közintézményeiben is kihelyeznek

egy-egy gyűjtőládát a lakók. Ehhez
persze szükség van arra, hogy a
gyűjtésre szerveződött kis közösségben legyenek olyan vállalkozó
szellemű tagok, akik időről-időre
kiürítik a gyűjtőládákat és postára
adják a pályázatokat.
Nagymamák és nagypapák
számára kiváló alkalmat jelenthetnek a gyűjtés megszervezésére a
nyugdíjas összejövetelek. Ők aztán
a családtagjaikat mozgósítva folytathatják a vonalkódok gyűjtését.
A települések honlapján működő vagy más internetes fórumok
szintén kiváló felületet biztosítanak ahhoz, hogy a játszótérért
ringbe szálló lakók közösségbe
szerveződhessenek.
Bármelyik módszert választják is, az összefogás, a közösség
nagyobb esélyt jelenthet településüknek arra, hogy 2008-ban
megnyerjék a Delikát8 „Főzzön 8
játszóteret” program 8 játszóterének egyikét.
Izsákon, Rezner Károlyné
tanítónőtől kérhetnek részletes
információt a „főzni” kívánók.

Ajándékozzon jogosítványt ballagásra
a MERCI Autósiskolától.
Akciós tanfolyamunk indul Izsákon
a Sportcsarnokban 2008.04.29.-én 16 órakor.
A hirdetés felmutatója 5000,-Ft kedvezményben részesül.
Egyösszegű befizetés esetén további 5000,-Ft kedvezmény.
Érd.: 06-20-9735-739 vagy a helyszínen.
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Könyvtári hírek, új
könyvek
Strobl: Tökételek; Themeßl:
Napkollektoros berendezések; Boros:
Lali király papagája voltam, avagy
Grün blog; Capote: Más hangok, más
szobák; Caso: Sziszi; Christie: És eljő
a halál …; Clarke: Napvihar; Couplund: Minden család pszichotikus;
Funke: Sárkánylovasok; Gautner: Ősz
Jeruzsálemben; Lambert: Dicsőségre
ítélve; Luceno: A gonosz útvesztője;
MacGregor: Álmaim kalóza; Mikszáth: A ló, a bárányka és a nyúl; Musso:
Szerelem életre-halálra; O’Flanagan:
Az álmok végül valóra válnak; Peyo:
Álmodozó vándorútja; Peyo: Asztonautörp; Peyo: Királytörp; Peyo:
Törpilla kalandjai: Potter: Bikkmakk
mókus kalandjai; Potter: Nyúl Péter
kalandjai; Preston: Csendélet varjakkal; Reményik: Csendes csodák; Roberts: A törvénytelen; Smith: A kard
hatalma; Szepes: Pöttyös Panni az
iskolában; Tolvaj: Boszporusz felett
a híd; Müller: Örömkönyv; Foster:
Transformers; Ranzini: Az univerzum
atlasza; Bonewic: Kőzetek, ásványok,
drágakövek; Forndon: Kőzetek és ásványok képes enciklopédiája; Hecker:
Az erdő állatai és növényei; Morent:
Esőerdő; Oldfield: A világ legnagyobb
botanikus kertjei; Pauli: Amíg nem

késő; Cusademunt: Az egészséges
és szép mell; Londen: Nők könyve;
Gáspár: Természetes gyógymódok;
Schöber: 1000 lófajta; Rüdiger: 388
Frizura; Fodor: Zsugorfólia-technikák; Decorating: Creatív ötletek; Az
UEFA Bajnokok Ligája nagykönyve;
Országok lexikona A-Z; Az óceán;
Havas: Méhkirálynő; Bailey: Topaz
kockáztat; Bailey: Topaz színre lép;
Baur: Osztrák kurva; Béres: A csintalan manók és az eszem-iszom
varázsvers; Boileau: Ördöngősök;
Bradley: Avalon ködbe vész; Cook:
Szfinx; Cornwell: Sharpe Trafalgarja;
Robb: Csöndes éj; Cuvellier: Amikor
életemben először megszülettem;
Deaver: A tizenkettedik kártya;
Egan: A bosszú ösvénye; Folnkinos:
Boldogság esetén; Forsyte: Az afgán;
Gaskell: Édesek és mostohák; Gregory: A másik Boleyn lány; Grippando:
Váltságdíj egy halottért; Hegedűs: Az
írnok és a fáraó; Kennedy: A dominóelv; Kindermann: Romeo és Júlia;
Legszebb mesék; Lengyel: Igéző;
Lindsay: Dexter dühödt démonjai;
Louhi: A mi kis Tomink; Louhi: Szia
Tomi; Marék: Télapó és Ezüstmackó; McNaught: Földi mennyország;
Micimackó és a mézfa
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Tisztelt Izsákiak!
2008. május 10-én kerül megrendezésre Izsák
város történetében ELŐSZÖR egy országos futó
körverseny, melynek 5. állomása lesz a mi városunk.
Kérünk minden izsáki lakost, hogy tisztelje meg a
versenyen való részvételével, illetve szurkolásával
ezt a neves napot.
Bízunk abban, hogy a Sárfehér bor mellett ezzel
a nagy szervezést igénylő versennyel is öregbíthetjük
városunk hírnevét, hiszen az ország minden részéről
érkeznek majd versenyzők.
A futóverseny mellett számos program kínál
majd kikapcsolódási lehetőséget az egész családnak,
melyek a következők:

Családi fesztivál
a lovaspályán
Program
Május 10. szombat

10-órától nyit a fesztivál, a büfé és a vidámpark.
Délután bemutatkozik a Colors együttes.
Este: Retro Disco a ’80-as évek slágereivel.
Karaoke show - Keressük a város legjobb hangját!
Május 11. vasárnap

10-órától nyit a fesztivál, a büfé és a vidámpark.
11-órától a színpadon gyermekprogramok Bumbi
bohóccal.
15-órától játékos vetélkedők:
lufifúvó-, rajz-, ének-, vers-, és prózamondó verseny
KI MIT TUD? Nemcsak gyerekeknek.
18-órától a helyi tánccsoportok fellépése, utána
fergeteges buli élő zenére, közben mulatságos
vetélkedők.
Május 12. pünkösdhétfő
10-órától nyit a fesztivál, a büfé és a vidámpark.
11 órakkor érkezik Bumbi bohóc és barátai - játék
a gyerekekkel.
15-órától gyermek-szépségverseny 14 éves korig
(nevezés a helyszínen),
utána fellép Cintia Nenszi a hulahoppkarikákkal
és Udó Vilzámen késdobáló.
19 óra 30 perckor SZTÁRVENDÉG ÉRKEZIK: MC
HAWER ÉS A TEKKNŐ,
utána utcabál
/A műsorváltozás jogát fenntartjuk./
A fesztivál területére való belépés és a színpadon
zajló műsorok megtekintése ingyenes!
Rendezőség

Mese

Követségben Mátyás királynál

Én voltam az apród a királyi udvarban. Elmesélem Nektek, hogy
vittem a levelet Buda várába. Szilágyi Erzsébet Mátyás édesanyja, megírott levelét a kezembe nyomta:
- Eredj kis apródom, eredj e levéllel. Örömhírt viszel, száguldjál a
széllel. Vidd el a levelet Hunyadi Mátyásnak. Kezébe adjad, csak neki,
senki másnak.
Én voltam az apród, ki száguldott serényen, lóháton ülve vágtatott
keményen. Három nap elég volt, hogy elérjek a várba. Szélben, esőben
érkeztem átfázva.
- Én kedves királyom követségbe jöttem. Piros pecsétes üzenetet
a kezedbe töttem.
- Drága jó apródom fáradságod ára ez a zacskó arany s szállás
éjszakára.
Ez a szép történet, ha nem így történt volna, nem lett volna ilyen
sok hallgatója.
Polgár Mónika
3.b. osztály

Eladó a Kecskeméttől 20-km-re lévő
Ágasegyháza külterületén található kivett
tanya, szántóval.
Az ingatlan jellemzői: földszintes, tégla alapozású, vályog falazatú,
cseréptetős, 70 éves, közepes állapotú, 64 m2 alapterületű,
2 szoba konyha, fürdőszoba, hagyományos fűtésű kivett tanya.
Villany és házi vízellátó berendezés van.
A szántó és az út 3848 m2, 65 AK értékű.
Becsértéke 2 millió forint, amely 2008. májusában árverésen a
becsérték 70%-ért, vagyis 1,4 millió forintért megvásárolható.
Árverési előleg: 200.000 Ft.
Érdeklődni lehet, a 06-20-262-1841 telefonszámon,
vagy személyesen
Izsákon a Bihari u. 8. szám alatt. Molnár Anita
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ÁFÉSZ HÍREK
- IZSÁKI ÁFÉSZ -

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 76/353-324es számon. Rendelési idõben, illetve hétköznap 16 óráig a helyi
orvosok hívhatók a 06-20-962-4594 számon.
Gyógyszertári ügyelet
Április 21-27: Izsák T: 76/569-028
Április 28-Május 4: Szabadszállás T: 76/358-028
Május 5-11: Izsák
Május 12-18: Szabadszállás
Május 19-25: Izsák
Kábeltévé ügyelet
április28-május 5: Izsák László tel: 20/475-79-66
május 6-11: Farkas Zsolt tel: 20/436-74-00
május 12-18: Izsák László
május 19-25: Farkas Zsolt
Rendõrség
06-20-384-9606, 06-20-384-7731
Polgárõrség
06-30-555-6645

Bemutatóterem
Páhi, Rákóczi u.56.
Kecskemét, Ilona u.1.

Akciós ajánlat:
60x60 ablak 10.000,-Ft /db
6 pontos bejárati ajtó 60.000,- Ft-tól
www. pahi ajto-ablak.hu

Új szolgáltatás
a PÁL és PÁL Bt-nél

Izsák, Kossuth L. u. 42. szám alatt.

Rövidáruk kedvezõ áron!

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

2008. április 18.

Április 23. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Ez már történelem 3.
20:10: Megyei Krónika
20:40: Ezüst Gólya-farsang
21:30: Biztonsági Zóna
Április 24. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Ez már történelem 4.
20:10: Szivárvány Magazin
20:40: Izsák-Soltvadkert
labdarúgó mérkőzés
Április 29. kedd
14:00: Közvetítés
a képviselõ-testület
ülésérõl
Április 30. szerda
19:00: Kölyök TV (ism.)
20:05: Ez már történelem 3-4.
(ism.)
20:10: Megyei Krónika
20:40: Közvetítés
a képviselõ-testület
ápr. 29-i ülésérõl
Május 1. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Ez már történelem 5.
20:10: Esti vendég Bíró Jánosné
(ism.)
20:50: Így épült a dunavecsei híd
(dok. film)
Május 7. szerda
19:00: Kölyök TV (ism.)
20:05: Ez már történelem 6.
20:10: Megyei Krónika
20:40: Esti vendég Nagy Oszkár
és Ungor Pál
21:15: IKEM-elõadás
Torma Zsófiáról,
a világ elsõ régésznõjérõl
Május 8. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Ez már történelem 5-6.
(ism.)
20:10: Biztonsági Zóna
20:40: Izsák-Tompa labdarúgó
mérk.
Május 14. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Ez már történelem 7.
20:10: Megyei Krónika
20:40: Szivárvány Magazin
21:10: Református Krónika
21:40: 100 éves a Független
Kisgazdapárt (dok. film)
Május 15. csütörtök
19:00: Kölyök TV
20:05: Ez már történelem 8.
20:10: ITV-portré:
Budai Kulcsár János,
kötlõ, újságíró
20:40: Izsák-Bácsbokod
labdarúgó mérk.

APRÓHIRDETÉSEK
Eladó a Wesselényi utca
6. szám alatt összkomfortos 1
szoba+étkező+fürdőszobás
felújított családi ház.
Érd.: 06-20-945-4526

Az Izsáki ÁFÉSZ
bérbe adja a központban lévő volt
háztartási boltját,
a jelenlegi bútorbolt két üzlethelyiségét
(62 és 47 m2-s), a
Rákóczi utcai 55 m2-s raktárát, az
alsóvárosi élelmiszerboltját, valamint
központi irodájában klimatizált,
internettel rendelkező irodáit.
Érdeklődni:
Izsák, Dózsa tér 1. munkanapokon:
8-16 óráig
Telefon: 76/374-211
Iparcikk ÁRUHÁZ tavaszi ajánlata!
Alátéttől a mosogatógépig mindent egyhelyen,
kedvező áron vásárolhat!
Ide mindig érdemes benézni, meggyőződni az árakról!
Vetőmagok, mini burgonyagumó, virágföld, virágcserép,
műanyagáruk, kerékpár és motorkerékpár alkatrészek,
mezőgazdasági és háztartási kisgépek, hűtők, fagyasztók,
könyvek, stb. Több ezer féle termékkel, szakszerű
kiszolgálással, iparcikkakcióval, kedvező hitelfeltételekkel
várják vásárlóikat!

Élelmiszerboltjaink akciós ajánlata
április 16-tól - április 28-ig
Alföld tejföl 350 gr
Tomi kristály komp. 2 kg
Coccolinó 2/1 öblítő
Punta házt. törlő
Paloma kávé 250 gr
Pur utánt. 500 ml
Bölöcskei tészták 500 gr
Americána 100 gr
Sütésálló vegyesíz 500 gr
Danone akt.gyüm. 125 gr
Szentkirályi ásványvíz 1,5 literes
Pepsi cola 2,5 literes

155,-Ft
1049,-Ft
799,-Ft
129,-Ft
359,-Ft
135,-Ft,
229,-Ft
95,-Ft
279,-Ft
89,-Ft
99,-Ft
289,-Ft

Csak nálunk: szabadszállási kenyér és péksütemény kapható!
Tagsági kártyára 3 % kedvezmény!

Anyakönyvi Hírek
Születtek: Pálfi Richárd an.: Sztakó Tímea, Kanizsai Iringó an:
Horváth Irén.
Házasságkötés nem volt.
Meghaltak: Bognár Lajos 73 éves, Gedeon dûlő 117., Keskeny
Józsefné sz: Kökény Irén 67 éves, Muszály u. 4., Paksi Lászlóné sz: Kovács Borbála 71 éves, Kölcsey u. 15., Máté László 82
éves, Árpád u. 12., Hidas Sándorné sz: Virág Rozália 75 éves,
Kossuth L. u. 108.
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