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Megalakult az új képviselő-testület

Ára: 110 Ft

Esős Sárfehér Napok
A Sárfehér Napok eddigi történetének legzordabb időjárása „köszöntötte” az idei rendezvényt. Arra volt már példa, hogy esett egy
kis eső valamelyik napon. Sőt kb. tíz évvel ezelőtt egész vasárnap
délelőtt ömlött az eső, ám délután egy órára kiderült és valóságos
kánikula következett. Idén pénteken még jó volt az idő, aztán szombattól egyre bizonytalanabbá vált. Esett, hideg szél fújt. Szóval volt
minden, ami egy szabadtéri rendezvény „halála”. Végül azonban
lezajlott minden. Esővel, hideggel, sárral - és ehhez képest igazán
kitartó és szép számú közönségérdeklődéssel.
Bálint Vilmos fotói a szebb pillanatokat idézik.

Felvételünk a képviselő testület október 19-ei alakulóülésén készült. Balról jobbra: Bagócsi Károly
címzetes főjegyző, Kutas Tibor, Bérces Lajos, Góhér Zoltán, Mondok József polgármester, Dr. Rigó
József Zsolt, Dr. Bozóky Imre alpolgármester, Rácz Sándor, Frankó Barnabás, Tetézi Attila

Önkormányzati hírek
A Képviselő-testület 2010. október 19.-én megtartott alakuló
ülésén sor került a képviselők és
a polgármester eskütételére.
Mondok József polgármester
ismertette a következő 4 év
programját.
A Képviselő-testület megválasztotta alpolgármesternek Dr.
Bozóky Imre urat.
A Képviselő-testület döntött a
polgármester és az alpolgármester tiszteletdíjáról az alábbiak
szerint: polgármester 521.775.Ft, alpolgármester 251.225.-Ft.
Módosította a Képviselő-testület a Szervezeti és Működési
Szabályzatot, melyet lapunkban
közzé teszünk.

A Képviselő-testület megválasztotta a bizottságok tagjait,
majd a bizottság tagjai az esküt
letették.

Az önkormányzat
bizottságai

Jogi- Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság
Elnök: Kutas Tibor képviselő.
Tagok: Dr. Rigó József Zsolt,
Tetézi Attila, Frankó Barnabás
képviselők és Losonczi Mihály
kültag.
Közművelődési- Oktatási és
Sport Bizottság
Elnök: Bérces Lajos. Tagok:
Kutas Tibor, Rácz Sándor képviselők, Gréczi Gábor, Hambalkó
Ferenc kültag.

Egészségügyi és Szociális
Bizottság
Elnök: Dr. Rigó József Zsolt
képviselő. Tagok: Tetézi Attila,
Frankó Barnabás, Góhér Zoltán
képviselők, Csomor Sándorné
kültag.
Mezőgazdasági Bizottság
Elnök: Rácz Sándor képviselő.
Tagok: Góhér Zoltán képviselő,
Losonczi Gábor kültag.
Bagócsi Károly címzetes főjegyző felhívta a figyelmet a
vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettségre, melyet a testület
tagjai tudomásul vettek.

Bagócsi Károly
címzetes főjegyző

Izsáki helyettes államtitkár
a Vidékfejlesztési Minisztériumban

Feldman Zsolt 2010. június
10-e óta a Vidékfejlesztési
Minisztérium helyettes államtitkára. Zsoltot Izsákon
aligha kell bemutatni, hiszen
csak azért nem írhatjuk ide,
hogy izsáki születésű, mert
jó negyven éve nincs már városunkban szülőotthon. Így
az azóta újonnan érkező ifjú

polgártársaink vagy Kecskeméten, vagy Szabadszálláson
látják, látták meg a napvilágot. (Pár éve már csak Kecskeméten, hiszen a szabadszállási
kórházat is bezárták.) Gyermekkorát viszont Izsákon
töltötte, itt járt általános iskolába, s innét indult felsőbb
tanulmányait elvégezni előbb
a kecskeméti református gimnáziumba, majd Budapestre,
ahol az ELTE bölcsészkarán
történelem szakon végzett. A
történész képzéssel párhuzamosan a politikaelmélet szakot is elvégezte, majd a jogi
karon cum laude jogi diplomát
szerzett.

- Tanári és jogi diplomával több irányba is indulhattál
volna. Miért éppen a politikát
választottad. Nyilván a politikaelmélet kiegészítőszak
elvégzése árulkodik az ilyen
irányú érdeklődésedről is, de a

A szombati megnyitó programban került sor a városközponti
felújított park és négy utca ünnepélyes átadására. Az avatószalagot Czerván György a vidékfejlesztési minisztérium államtitkára vágta át Mondok József polgármester társaságában

köztudatban azért inkább az él,
hogy például egy ügyvéd jobb
anyagi kondíciókra számíthat
a pályáján, s talán hálásabb is
a munkája. Jogászként mennyiben kapcsolódsz a mezőgazdasághoz, s hogyan kerültél a
szakminisztériumba, ahol igen
fiatalon, 30 évesen lettél helyettes államtitkár.
- Az egyetem elvégzése után
egy pályázaton szerzett ösztöndíjjal, jogászként kerültem be az
akkori Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumba.
Az itthonról hozott élmények nekünk is volt szőlőnk, gyümölcsösünk, otthon pedig állataink
- alapvetően meghatározták,
hogy elsősorban ehhez a tárcához szerettem volna kerülni, és
ez sikerült is. Diplomaosztás
után eleinte még kacérkodtam
az ügyvédi pályával, de a pálya
akkor már meglévő telítettsége,
nem utolsó sorban pedig az

(folytatás a 2. oldalon)

Az Izsák Díszpolgára cím idei kitüntetettje, dr. Hauzmann János
nyugalmazott címzetes főjegyző, Izsákért végzett sok évtizedes,
eredményes közszolgálati munkásságáért vehette át a címet
A megnyitó program keretáben idén hatan vehették át az Izsákért
Emlékérmeket közösségi munkájuk elismeréseként

Perjésné Kiss Etelka

Hajméné Kiss Edit

Fejszés Ildikó

Hambalkó Ferencné

Dr. Szántó Ágnes

Cséplő Zoltán

IZSÁKI Hírek
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Esõs Sárfehér Napok (folytatás az 1. oldalról)

A gazdálkodók terményeiket, az iparosok és kézművesek munkáikat tették közszemlére
a hagyományos termény- és termékkiállításokon a Gazdakörben, illetve az Ipartestületben

A borutcában idén is sokan kóstolták meg a jobbnál jobb
borokat

A vasárnapi szüreti felvonulás idejére éppen elállt az eső, így a
megszokottnál kevesebb fogattal, de megvalósult a program

A katolikus templom védőszentje, Szent Mihály ünnepén, a vasárnapi búcsúi szentmisében áldották meg az év terményeit

Vasárnap délelőtt az ünnepi
istentisztelet keretében avatták fel Frankó János és barátai adományát, a református
templom toronyóráját

Sárfehér Napi köszönet

A szabadtéri színpad programjában nagy sikert aratott Mága Zoltán és az angyalok, valamint
az izsáki kötődésű Csengeri Ottília, az Operett Színház primadonnájának műsora

Helyi együtteseink, művészeti csoportjaink
színpadi bemutatói hagyományosan nagy
sikert arattak idén is

Sok érdeklődőt vonzott a magyarok vására.
A kézmûves sokadalom nagy sikert aratott

A főtéri szabadtéri színpadon, a fogathajtó
pálya sátrában és a Vino étteremben megrendezett műsorokat a rossz idő ellenére is nagy
tömeg kísérte figyelemmel

Az Ezüst Gólya Nyugdíjas Klub hagyományos
kiállítása idén a kukoricatörést és kukoricafosztást idézte meg
Fotók: Bálint Vilmos

A rossz időjárás ellenére is szép ünnepen vagyunk túl. Ez nagyban köszönhető az alább felsorolt közreműködőknek, segítőknek,
támogatóknak. Őszinte köszönet mindegyiküknek! Igyekezetünk
teljes névsort adni, ám előfordulhat, hogy valakik mégis kimaradtak,
hiszen igen szerteágazó munka a program szervezése, s így nehéz
minden közreműködő biztos felsorolása. Tőlük elnézést kérünk és
a köszönet természetesen nekik is jár.
Szappanos István, Görgényi Tamás, Menyhei Szabolcs, Istvánffi
Ilona, Farkas Ferenc, Skultéti Árpád, Hudák Jázmin, Molnár Klaudia,
ifj. Balogh József, id. Balogh József, Surányi Zoltán, Kiss Gergő, Balogh Orsolya, Mandel Mónika, Ordasi Ágnes, Markó Orsolya, Goór
Imre, Rendes Béláné, Kaefer-Heibl Isoliertechnik Kft., Izsák Kenyér
Kft., Borka Mihály, Lantos Ildikó, Sárfehér Szövetkezet, Wu Jun 96
Kft., Thermál Kozmetikai Kft., Izsáki Áfész, Orgovány és Vidéke
Takarékszövetkezet, Tóth József, Visonka Takarmánykeverő Szolg.
és Ker. Zrt., Plastizs Ev., Borela Bt., Bajusz Gyula, Fercom Kft.,
Kállai Gyula, Kállai József, Baksa Ferenc, Jávorka András, Majoros
Ferenc, Böcskei Imre, Baksa Ferenc, Vargáné Kovács Ildikó, Izsák
Inno-Kom Nonprofit Kft. - Dolgozói, Szarkási Faipari Kft., Varga
István, Kakulya Zoltán, Ungor Erik, Csernák Gábor, Beke István,
Cséplő Jenő, Tetézi Lajos, Tetézi Attila, Kiss Kertész Duó Kft., Bakonyi Zoltán, Gréczi Gábor, Alföldi Garabonciás Kft., Ezüst Gólya
Nyugdíjas Klub, Virág Istvánné (virágüzlet), Balogh Gyuláné, Mezei
Károlyné, Salacz János, Mihályi Attila, Kotán Béla, Sáfár Ferenc,
Viczián Gábor, Csizmadia Ambrus és munkatársai, Dr. Zayzon
Gábor, Dr. Jávor Péter Endre, Kovács Zoltán, Izsák László, Kállai
József, Józsa László, Geiszt István, Mezei Károly, Ujszászi Károly,
Baksa Ferenc, Pál és Pál Bt., Jónás Imréné, Dr. Sőreghyné Muladi
Ildikó, Haránt Eszter, Lukács László, Stenczelné Babenyecz Erika és
a Flash-táncosok, Bíró Jánosné és a Városi Vegyeskar, Honti György
és az Ifjúsági Furulya Zenekar, Szabóné Pápa Edit és a moderntáncosok, Rendek Tímea és a DLC7 Tánccsoport, Farkas Tamás, Nagy
Zoltán, Gilyán Margit, Kiss Éva, Csík Sándor, MAT Kerámia Kft.,
Pellikán Imre, Gál Szilvia, Zöld Ász Fogadó, Szegedi Zsolt, Antal
János, Damásdi József, Újszászi Sándor, Kocsorva György, B. Kiss
Mihály, Fejszés Dorina, Fejszés Józsefné, Petrányi Csaba, Cséplő
Jenőné, Takács Gyuláné, Hajma Zoltán, Mikus Anikó, Eszik László,
Hajma János, Hajma Zsolt, Izsák László, Duráncsikné Bodza Andrea,
Tóth Imréné, Kovács Lajosné, Siegwart Mónika, Virág Lászlóné,
Tóth Ildikó, Tóth Anita, Kovács Regina, Miskovicz Alexa, Halek
Csilla, Törsháti Ferenc, Virág Nagy Tímea, Petrányi László, Tatár
László Szabadszállás, Oreskó Imre, Izsák Jenő, Domonyi Ferenc,
Ács Ferenc, Nagy Oszkár, Árvai Imre, Cséplő Zoltán, Aczél Lajosné,
Jurászik Sándor, Arany Sárfehér Szőlő és Bortermelők Szövetkezete,
Izsáki Házitészta Kft. az Önkormányzat és az Izsák-Kom Kft. dolgozói, Antal János, Prikkel László, a szüreti felvonuláson részt vett
csőszlányok, csőszfiúk, lovasok és fogatosok.
Mondok József
polgármester

IZSÁKI Hírek

2010. október 20.

Tisztelt Izsákiak!
Ezúton köszönöm meg, mindazok támogatását, akik az október
3-ai helyhatósági választáson ismételten bizalmat szavaztak
nekem, s így az új képviselő-testület tagja lehetek. Képviselői
munkámmal, azon leszek, hogy városunk tovább fejlődjön. Különösen azokon a területeken, ahol lemaradásaink vannak. Ezért
az egészségügyi, oktatási és a kulturális intézményfejlesztés
támogatását, szorgalmazását kiemelt feladatomnak tekintem az
előttünk álló ciklusban. E mellett a környezetvédelem és a környezetkultúra fejlesztésében is fontos tennivalóink vannak. Ezek
megoldásában is partner kívánok lenni. Még egyszer köszönöm
a rám szavazók bizalmát.
Tetézi Attila

Tisztelt Izsákiak!
Köszönöm szavazataikat, amelyekkel Izsák Város Önkormányzatának képviselő-testületébe újra bejuttattak. Ezek a támogató
szavazatok megerősítenek abbéli hitemben, hogy igény van a
másként gondolkodásra. Minden erőmmel, lehetőségemmel azon
leszek, hogy a lakosság érdekeit képviselve végezzem munkámat a
testületben. A kialakult névsor bizakodással tölt el, remélem nem
kell csalódnunk.
Külön köszönettel tartozom azoknak, akik munkájukkal segítettek
a kampányban és a szavazás napján.
Rácz Sándor

TETÉZI LAJOS

Gondolom...

...akik rendszeresen olvassák e rovatot emlékeznek, hogy többször írtam már a természeti
környezetbe való felelőtlen emberi beavatkozás
veszélyeiről. Arról az ész nélküli, csakis a mind
nagyobb profitot szem előtt tartó magatartásról, amely nem hajlandó tudomásul venni, hogy nem lehet büntetlenül rombolni
a környezetet. Hogy az ilyen magatartás mennyire visszaüthet,
arra számos példát láthattunk már. Korábbi írásaimban magam
i s idéztem ilyeneket.
Gondolom, sokak számára világos, hogy az ajkai timföldgyár
iszaptározója okozta katasztrófa e magatartás újabb elborzasztó,
s talán tipikus „eredménye”. Igen, tipikus, hiszen a történet,
amely idáig vezetett nagyon is tipikus. Tipikusan magyar. A
Horn kormány idején fillérekért privatizálták a ma is birtokban
lévő körök a teljes (amúgy abszolút sikerágazatnak minősíthető)
magyar alumíniumipart. A most katasztrófát okozó gyárat például potom tízmillió forintért szerezték meg. Azért kapták meg
ennyiért, mert vállalták, hogy az alumíniumgyártás veszélyes
mellékterméke, az immár mindenki által ismert, vörösiszap
tárolását, kezelését a biztonsági előírásoknak megfelelően megoldják. Az elmúlt közel húsz év alatt aztán a tulajdonosok a száz
leggazdagabb magyar közé „küzdötték” magukat. Az iszap meg
folydogált tovább a ’80-as években létesített tározókba. Majd
október 4-én Kolontárra, Devecserre, a Marcalba, a Rábába és
a Dunába ömlött. Magával ragadva kilenc emberéletet, ezrek
egészségét, otthonát, eddigi életük, munkájuk minden eredményét. Történt ez néhány ember extraprofitjáért. Akiknek minden
kevés, ám semmi sem drága, hogy még többjük legyen.
Gondolom, sokak zsebében nyílt ki a bicska, amikor a kárt
okozó cég egyik tulajdonosa úgy nyilatkozott, hogy az iszap
nem veszélyes. Slaggal le lehet mosni. Közben a televíziós
tudósításokból mindenki láthatta (képekkel és orvosi véleményekkel alátámasztva), hogy akik érintkeztek ezzel a lúgos, maró
anyaggal, tűz okozta égési sérüléseknél is súlyosabb ártalmakat
szenvedtek. Aztán azzal álltak elő, hogy minden rendben volt a
tározók körül. Ők nem hibáztak. Természeti katasztrófa történt.
Ám sem földrengés, sem szökőár, sem hasonló nem volt. A
környékben lakók viszont állítják -állításukat légi felvételek is
bizonyítják-, hogy a tározó korábban is szivárgott. E figyelmeztető jelek alapján lépni kellett volna, de nem léptek.
Gondolom, azt is sokan nevetségesnek, sőt mélyen cinikusnak
tartják, hogy a kárt okozó cég ötvenmillió forintot ajánlott fel
a károsultaknak. Nyilván úgy gondolják, hogy a további sokmilliárdos kártalanítást majd állják az adófizetők. Nem, nem!
Ez nem így működik! Az ebül szerzett milliárdokat kell most
elővenni! Nekik! Az utolsó fillérig! És nagyon gyorsan! Ha
önszántukból nem megy, akkor a törvény kényszerítse őket.
Ahogy a többi ilyen tározó tulajdonosát is, hogy tegyenek meg
mindent a biztonságért. Legyen egyszer és mindenkorra világos:
vége annak a világnak, ahol pénzzel bármilyen felelősség alól
kicsúszhat bárki is...

. oldal

Az október 3-ai helyhatósági
választás izsáki eredményei
Polgármester választás

Az érvényes szavazatok megoszlása:
1.) Mondok József
független jelölt
2.) Frankó Barnabás
független jelölt
3.) Rácz Sándor
független jelölt
Megválasztott polgármester: Mondok József

971 szavazat
494 szavazat
456 szavazat

Önkormányzati képviselők választása

A szavazatok számának alakulása jelöltenként:
1.) Dr Bozóky Imre
FIDESZ-KDNP 1.354 szavazat
2.) Kutas Tibor
független
1.200 szavazat
3.) Bérces Lajos
független
1.026 szavazat
4.) Dr Rigó József Zsolt
független
889 szavazat
5.) Góhér Zoltán
független
889 szavazat
6.) Rácz Sándor
független
861 szavazat
7.) Frankó Barnabás
független
829 szavazat
8.) Tetézi Attla
független
794 szavazat
9.) Kállai Gyula
független
780 szavazat
10)Sörösné Boldoczki Tímea független
745 szavazat
11)Hambalkó Ferenc
független
744 szavazat
12)Mezei Mihály
független
692 szavazat
13)Damásdi Gábor
független
675 szavazat
14)Némedi János
független
408 szavazat
15)Miklovics Máté
független
337 szavazat
Az elsõ 8 fő lett az új képviselő-testület tagja.

Megyei Közgyűlés listás eredménye

1.) FIDESZ
2.) JOBBIK
3.) MSZP
4.) LMP

1.359 szavazat
249 szavazat
213 szavazat
82 szavazat

Kisizsáki Részönkormányzat tagjai lettek

1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Bíró László
58 szavazat
Békési Sándorné
47 szavazat
Kollár Jánosné
43 szavazat
Csernák József	34 szavazat
Beke Gyuláné
24 szavazat.

Cigány kisebbségi önkormányzati képviselők megválasztása

1.) Patai Ottó Béla
Lundo Drom
22 szavazat
2.) Radics Péter
Lundo Drom
21 szavazat
3.) Patai Róbert
Lundo Drom
12 szavazat
4.) Radics György
Lundo Drom
12 szavazat
5.) Lakatos Zsolt Lajos
Lundo Drom
11 szavazat
6.) Lakatos Róbert Gusztáv Lundo Drom
8 szavazat
Az elsõ 4 fő lett az új kisebbségi képviselő-testület tagja.
Dr. Hauzmann János HVB elnök

Áldás az új
képviselő-testületre

Tisztelt
Izsákiak!
Ezúton szeretném megköszönni
mindazok bizalmát, akik az október 3-ai önkormányzati választáson nekem bizalmat szavaztak.
Támogatásukkal lehetővé tették,
hogy folytathassam munkámat
Izsák további fejlesztéséért! A
választási kiadványunkban leírt
fejlesztések, beruházások megvalósításáért kívánok dolgozni
az elkövetkező négy évben.
Bízom abban, hogy az új képviselő-testület partner lesz ezekben a törekvésekben, és Izsák
további fejlődését szem előtt
tartva egységben, közös akarattal munkálkodik azon, hogy a
valamennyiünk javát szolgáló
elképzelések megvalósulhassanak! Ehhez az együttgondolkodáshoz, együttmunkálkodáshoz
kérem valamennyi iszáki polgár
támogatását is!
Köszönettel:
Mondok József
polgármester

Tisztelt
Izsákiak!
Miután a Képviselő-testület alakuló ülésén a Polgármester Úr
javaslatára a Képviselő-testület
egyhangú döntéssel alpolgármesterré választott - szeretném
megköszönni a város lakosságának a szavazatait, amellyel a
Képviselő-testületbe juttatott,
a Polgármester Úrnak a jelölést,
képviselőtársaimnak pedig a
megelőlegezett bizalmat.
Nekem programot nem kell
hirdetnem, mert a feladatom a
Képviselő-testület által meghatározott feladatok végrehajtásában való közreműködés és a
polgármester munkájának segítése. Ugyanakkor azt szeretném,
ha olyan Képviselő-testület működne Izsákon, ahol mindenki
tiszteli a másikat, tiszteletben
tartja a másik véleményét még
akkor is, ha esetleg azzal nem ért
egyet. Ez nem gazdasági kérdés,
hanem a normális együttműködésnek elengedhetetlen elve.
Bízom benne, hogy az elkövetkezendő négy évben a Képviselő-testület ebben a szellemben
fog dolgozni a város érdekében;
és ha ez így lesz, akkor minden
energiájával arra tud koncentrálni, hogy az elénk tűzött feladatokat megvalósítsa és szolgálja
Izsák város lakosságát a legkisebbektől a legidősebbekig.
Ismételten megköszönve a
bizalmat:
Dr. Bozóky Imre
alpolgármester

Az október 6-i esti szentmisére hívta áldásra az új városi képviselőtestületet Podmaniczki Imre esperes. Szentbeszédében arra hívta
fel a figyelmet, hogy egységben és nem széthúzásban működve
tehet igazán sokat a város közösségéért a testület. Olyan egységre
van szükség, mint amilyen egységnek Szent Pál Krisztus egyházát
nevezi. Ne meghasonlás, széthúzás, hanem szeretet és együttműködés legyen a közös munkában.
Bérces Lajos nyugalmazott református lekélsz, megválasztott
önkormányzati képviselő, áldásában szintén a város közösségéért
végzett együttmunkálkodás fontosságát hangsúlyozta, s ehhez kérte
a Mindenható megerősítő segítségét.

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje az
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Izsáki helyettes államtitkár...
(folytatás az 1. oldalról)

erősebb közéleti típusú érdeklődésem miatt azonban
egyáltalán nem bántam meg azt,
hogy végül a köz szolgálatába
szegődtem.
A minisztériumban eleinte különböző jogi feladatokat láttam
el, később pedig egy mezőgazdasági kérdésekkel foglalkozó
szakmai főosztályon kaptam
vezetői feladatokat, láttam bele
mind jobban a mezőgazdasággal
kapcsolatos szakmai kérdésekbe.
Itt ért a tavaszi kormányváltás,
az itt végzett munkám alapján
kaptam felkérést az agrárgazdasági ügyek vitelére.
- Agrárgazdaságért felelős
helyettes államtitkár a titulusod.
Konkrétan milyen feladatokat
jelent ez a beosztás?
- Az újonnan felálló Vidékfejlesztési Minisztérium egyszerre
látja el a kormányzaton belül a
mezőgazdasággal, a környezetvédelemmel és vízgazdálkodással kapcsolatos feladatokat. A
működésünk úgy néz ki, hogy
minden főbb területnek van
egy politikai és egy szakmai
vezetője. Az agrárgazdasággal
kapcsolatos feladatok politikai
felelőse Czerván György államtitkár úr, az én feladatom a minisztérium e területen működő
szakmai részlegeinek irányítása.
Ez több mint 80 ember munkájának összefogását jelenti.
Őszintén szólva nem vagyok

egyszerű helyzetben, ha röviden
kell bemutatnom a hozzám tartozó feladatokat, mivel eléggé
szerteágazóak és sokrétűek.
Ezek közé tartoznak többek
között az egyes mezőgazdasági
termékpályák - mint például
a zöldség-gyümölcs, hús vagy
tej - piaci kérdései, az Európai
Unió által finanszírozott közvetlen támogatásokkal, a hazai
költségvetésből finanszírozott
nemzeti támogatásokkal kapcsolatos ügyek, a mezőgazdasághoz kapcsolódó valamennyi
fontos gazdaságpolitikai kérdés
- a finanszírozástól a foglalkoztatáson keresztül az adózásig.
Fontos elmondani, hogy ezek
a kérdések ma már jelentős
részben az Európai Unió által
meghatározott keretek között
dőlnek el, így a munkám jelentős részben kapcsolódik a Brüsszelben zajló folyamatokhoz.
Ezek tehát főleg ágazatirányítási
feladatok, hatósági és egyedi támogatási ügyekkel szerencsére
nem kell foglalkoznom.
– Meglehetősen nehezen jött
össze ez a beszélgetés, ebből nem
nehéz levonni a következtetést,
hogy nagyon elfoglalt vagy. Ez az
új feladatokkal való ismerkedés
okozta zsúfoltság, vagy várhatóan hosszútávra is ilyesmire kell
berendezkedni? Nyilván naivnak
tűnik a kérdés, hiszen ha a mezőgazdaság helyzetét, állapotát
nézzük, akkor jó időre lesz még
tennivaló. Mik a legsürgetőbb fel-

adatok az általad vitt területen.
- Az első hetekben még úgy
véltem, hogy fél év lesz az a
nagyon kemény időszak az
életemben, ami óhatatlanul
összefügg az új feladatokba
való betanulással és a kormány
újonnan megfogalmazott céljainak gyors megvalósításával. Az
első hónapok után már látom,
hogy ez a felfokozott fordulatszám belátható időn belül nem
fog csökkenni. A magyar mezőgazdaság valamennyi eleme
megroggyant a rendszerváltozás
után eltelt időszakban, minden
terület valamilyen beavatkozást
igényel. Húsz év hibái, elmaradásai várnak megoldásra, ami
a legjobb szándék mellett sem
megy egyik napról a másikra.
Ebben a helyzetben prioritásokat kell megállapítani, menetrendet csinálni, és azt következetesen végrehajtani. Ha nem
ezt tennénk, nem jutnánk egyről
a kettőre.
Ha néhány fontosabb elemet
ki kell emelnem a következő
időszak munkájából, akkor
mindenképpen a Közös Agrárpolitika reformjával összefüggő
munkát tenném az első helyre.
Ennek fontosságát a gazdálkodók talán nem érzik közvetlenül a bőrükön, de talán elég
erről annyit megjegyezni, hogy
ennek a végeredménye fogja
meghatározni a hazai agrárszektor működési keretrendszerét,
támogatásait 2013 után. Itt hi-
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bázni nem lehet. A megkezdett
feladatok közül kiemelném még
az új mezőgazdasági kárenyhítési rendszer kiépítését, mivel
a jelenlegi rendszer szemlátomást nem tud mit kezdeni az
évről-évre lesújtó természeti
csapásokkal, aszállyal, belvízzel.
Számomra a legnagyobb kihívást
a fentieken túlmenően azok
a feladatok jelentik, amellyel
igazából eddig nem tudott mit
kezdeni az agrárirányítás, így
a tisztességes vállalkozásokat
és a piac normális működését
tönkretevő feketegazdaság kérdése vagy a mezőgazdaság banki
finanszírozásának javítása előtt
álló akadályok elhárítása. Ezek
az igazán nagy feladatok, melyek
önmagukban ciklusokon átívelő
folyamatos, innovatív munkát
igényelnének. Ezekhez képest
egy-egy év agrártámogatásainak
költségvetési tervezése - erős
túlzással természetesen -, de
könnyű ujjgyakorlat.
– Arról már beszéltünk, hogy
sok a feladat, de ezzel együtt
is van magánéleted, hiszen a
munkát is csak úgy lehet jól
végezni, ha az ember időnként
feltöltődik, kikapcsolódik a napi
hajszából, s persze ott a menyasszonyod és a család is.
- Természetesen egyedül,
támasz nélkül nehezen lehetne
mindezt végigcsinálni. Az én
támaszom a menyasszonyom,
Anikó, aki hősiesen viseli ezt
a feszített életformát. Nem

Egykori szajori iskolások találkozója

A szép kezdeményezés szervezői: Csomor Sándorné Németh
Eta, Zombori Lászlóné Németh Erzsébet, Beckné Kovács Katalin, Mezeiné Lantos Júlia, Martonné Terecskei Irén, Szabó
Józsefné Németh Mária

Az egykori tanítók, tanárok közül eljött a találkozóra dr. Szász
Árpádné Magyar Edit, Kormos Jánosné Erika, Kuti Jánosné
Terike és Hintersteinné Csősz Aranka, akiket egykori tanítványaik virággal köszöntöttek

Zombori Lászlóné nem osztálytalálkozóra, hanem iskolatalálkozóra hívta az egykori
szajori iskolában valaha tanult
régi diákokat, október második
szombatjára. 1968-ban szűnt
meg a tanítás ebben az iskolában, amely azt megelőzően sok
évtizeden át szolgálta a területen lakó gyermekek oktatását.
Generációk sora tanulta az intézményben a betűvetést, számolást, majd végezte ugyanott
felső tagozatos tanulmányait.
Az október 16-ai találkozón a
Vino étterem pinceklubjának
mindkét szárnyát megtöltötték
az egykori diákok. Több mint

sen büszkék. Volt, amikor kis
köteg tűzifát vittek magukkal
az iskolába, hogy legyen mivel
fűteni. A nagy hidegben, hóban
a dűlőutakon nem ritkán úgy
mentek a gyerekek az iskolába,
hogy valamelyik szülő taposta ki előttük az utat. Mégis
örömmel mentek. Még színjátszó csoportot is alakítottak
és kis könyvtáruk könyveit is
szívesen olvasták. Este petróleumlámpa fénye mellett
tanultak az iskolában és otthon
is. De boldogok voltak, mert
összetartás és megbecsülés
volt köztük. Ami most is megmutatkozott abban, hogy ilyen

százötvenen voltak. Csomor
Sándorné a találkozó háziasszonya (aki a szervezésben is
segédkezett), majd Zombori
Lászlóné főszervező köszöntötte a megjelenteket. Köszöntőjében elmondta, hogy
mindig büszkén beszéltek
gyermekeiknek, unokáiknak
a szajori összetartásról, az
osztálytársakról. Szüleiktől és
a szajori iskola pedagógusaitól
kapták azt az útravalót mellyel valamennyien megállták
a helyüket az életben. Több,
országos szinten is sikeres
ember került ki az összevont
osztályokból. Rájuk különö-

sokan eljöttek a találkozóra.
Voltak, akik Mosonmagyaróvárról, Győrből, Debrecenből
érkeztek, mert mai életük
oda köti őket. Ám fontosnak
tartotték, hogy találkozzanak
régi társaikkal.
Az önkormányzat részéről
Bagócsi Károly címzetes főjegyző gratulált, példaértékűnek és folytatásra érdemesnek
nevezve a szép kezdeményezést.
A résztvevők többsége sok
évtized után találkozott újra
egykori tárasival, így izgalmas
játék volt egy-egy ma már
idősebb arcban megtalálni az

egyszerű a helyzet, hiszen az
irodai munka mellett ráadásul
sokat kell vidékre vagy külföldre
utazni, ami szintén tőle veszi el
az időt. Azt, hogy szüleim mennyit látnak itthon, pedig talán
jobb nem is feszegetni... De örök
optimista vagyok, előbb-utóbb
úgyis javulni fog a helyzet.
– Gondolom, útra bocsátó városod Izsák, továbbra is fontos
marad számodra.
- Igen, éppen ezért annak
nagyon örülök, hogy egyáltalán
nem szakadtam el Izsáktól. A
családom ide köt, sok baráti
kapcsolatot tudtam megőrizni
itthon. Én ide jövök haza. Nagyon fontos számomra, hogy az
elmúlt évek alatt volt módom
mindazokat megismerni, akik
valamilyen formában tenni szeretnének ezért a településért, az
itt élőkért. Bízom benne, hogy
a következő időszakban sikerül
nekik felrázni ezt a települést,
sikerül tudatosítani az izsákiakban, hogy ez a település az
övék, úgy fog fejlődni és úgy
fog változni, ahogyan ők alakítják és határozzák meg a közös
célokat. Ahogy a gazdaságban
is a különböző szereplők együttműködése, kooperációja jelenti a
jövő alapját, úgy a mi városunk
jövőjének is az egyik alappillére
az itt élők részvétele, együttműködése a közügyekben. Kinek-kinek a maga területén, de
ennek érdekében kell dolgoznia
a következő időszakban.

57 éves
találkozó
57 éves osztálytalálkozóra hívták
nemrégiben a szervezők, az izsáki
általános iskola 1953-ban végzett
egykori diákjait. A Sárfehér
Napok péntekén, a Vino étterem
pinceklubjában megrendezett
több mint félévszázados
találkozó beszélgetéssel és
emlékezéssel telt. A viszontlátás
öröme közben a résztvevők
megemlékeztek elhunyt
tanáraikról és osztálytársaikról
is. Tapodi Sándor, a találkozó
egyik szervezője köszöntötte
az egykori kis, mára már
véndiákokat. Kifejezte reményét,
hogy lesz folytatás és a 60 éves
találkozón újra együtt lesznek
azok, akik a mostani alkalomra
eljöttek. Egyben megköszönte
Nagy Gyuláné Rácz Mária,
szervezésben végzett munkáját.
egykori kisdiák vonásait. Előkerültek a régi emlékek, fotók.
Utóbbiakból természetesen
újabbak is, melyeken gyermekeiket, unokáikat mutatták
meg egymásnak a régi barátok. Kuti Jánosné jóvoltából
néhány egykori írásfüzet is
közszemlére került, melyekben kisdiákként írt soraikkal
szembesülhettek néhányan a
résztvevők közül.
Elhunyt tanáraikra, osztálytársaikra néma főhajtással és
egy kis emléksarokban égő
gyertyával emlékeztek a találkozó résztvevői.
-tetézi-
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Az Arany sárfehér Szőlő- és Bortermelők
Szövetkezetének tájékoztatója
„a gyengék erőssége az egység”

Országosan a szőlőtermés több
mint fele veszett oda a csapadékos időjárás és a nyári forróság
miatt. Az ültetvények súlyos peronoszpóra- és lisztharmatfertőzést
szenvedtek a szélsőséges időjárás
miatt. A szőlő növényvédelmi
munkálatait gátolta az átlagon felüli meleg időjáráson túl, az előző
évnél több mint duplán lehullott
csapadék, amely a felázott talajon
a növényvédelmi, és egyéb zöld-,
és gyomirtási munkák időbeni
elvégzését is akadályozta.
Az Arany sárfehér szőlőfajta a
fejműveléshez viszonyítva, magas
művelésben kedvező eredményt
adott. Csak példaként, a több
éves magas művelésű Arany sárfehérek /kép mellékelve/ az idei
évben a szokásos hozammal volt
szüretelhető. Új telepítések esetén
vagy magas művelésre átállítható
ültetvények 3-4x 2 rügynél nem
több terhelésnél, olcsóbban, egészségesebben, jobb cukorfokkal
termeszthető a fajta. Példaként
az egyik képen a mellékelt Arany
sárfehér Kállai Gyula hegybíró
ültetvénye már 30 éve magas
művlésben terem.
Az idei átlagosnál lényegesen
alacsonyabb szőlőtermés a tavalyinál magasabb felvásárlási
árakat hozott, de a termelőknek
sokkal nagyobb költségeik voltak,
amelyeket a magasabb felvásárlási
árak csak részben kompenzáltak.
Országosan az idei előzetesen
várható 4-5t/ha közötti átlaghozam esetén 75 Ft/kg vételi átlag

Támogatási lehetőség
az iszapár áldozatainak
Egy olvasónk azzal kereste meg
szerkesztőségünket, hogy tegyük közzé azon javaslatát, hogy
akinek eladó, vagy üresen álló
háza van, esetleg ajánlja fel a vörösiszap-áradat kárvallottjainak
átmeneti megoldásként.
Másik segítség pénzadomány

lehet, mely a Magyar Katolikus
Karitász Raiffeisen Banknál
vezetett 12011148-0012453400800007 számú számlájára történő befizetéssel is megtehető.
Támogatási szándék esetén az
átutalás közleményrovatába az
„iszapár” szót kell beírni.

Bursa Hungarica

30 éves Arany sárfehér ültetvény

Az előnyei mellett az okmányok
nélküli értékesítés következménnyel is járhat, ami nem csak a
vevőre, hanem az eladóra is veszélyes lehet. Mivel a bizonylatolás
nem csökkenti az így értékesített
szőlő árát, kár volt kockáztatni
azoknak, akik így értékesítették
termésüket belföldre vagy exportra. Ne kövessék az olasz borimport
példáját, amikor egyes borászatok
egy szállítóval négyet fordulnak,
és csak találgatunk, hogy miért
jutott ilyen helyzetbe a szőlőágazat
Európában egyedülállóan csak
Magyarországon...
A szüret alatt is fokozottan
figyelt a szőlőszüretelők foglalkoztatására az APEH.
A betakarítási munkáknál, így
szüretkor is, elsősorban a foglalkoztatás szabályszerűségét
vizsgálták és ellenőrizték, hason-

Magas művelésű Arany sárfehér

árat kalkulálva az önköltség még
mindig csak mínusz, vagy jobb
esetben nulla az elmúlt év 10,3
t/ha átlagterméshez és a 40 Ft/kg
átlagárhoz viszonyítva. Ezt a kiszámíthatatlanságot tudná mérsékelni az egymás érdekeit tiszteletben
tartó termelői-borászati kapcsolat.
Európa más szőlőtermelő országaiban ez azt jelenti, hogy az év
elején, már februárban a szőlő- és
bor ágazat szakmai képviselői
megállapodnak, hogy mennyi és
milyen minőségű termésre van
szüksége, az előre garantálható
áron. Így a termelő is biztonságosan tervezhet, és igazodhat az
elvárásokhoz.
Gyakori jelenség volt az ültetvény sarkáról szlovák, cseh vevők
szőlővásárlása, helybefizetéssel.
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lóan a szüreti rendezvényeken
a foglalkoztatást és a bevételek
szabályszerűségét. Kár, hogy a
visszaéléseikről ismert vállalkozások továbbra is halászhatnak a
zavarosban a tisztességes gazdálkodókkal, vállalkozókkal szemben,
az adófizetők kárára.
A VM álláspontja szerint is meg
kell szüntetni azt a gyakorlatot,
hogy a hatóság csak a kisembereket zaklatja, ugyanakkor a milliós,
milliárdos kárt okozó bor- és
szeszpancsolók tevékenysége fölött szemet huny.
A szövetkezet, vevőin keresztül
igyekezett a legjobb áron felvásárolni tagjai termését. Ez a szerveződés lényege és az újraminősítés
alapja, amely árbevételhez köti a
működés feltételét. Azon terme-

lők, akik a magasabb árbevétel reményében termésüket a termelői
csoporton keresztül más borászat
felé értékesítették, úgy hogy az
elszámolás 30 napon belül megtörtént, nem okoz veszteséget
a szövetkezésnek. Viszont a 30
napon túli, két részletben fizető
borászatok, amennyiben az Áfa-t
30 napon belül nem rendezik,
a szövetkezetet terheli az Áfa
meghitelezése, amit továbbra sem
tudunk átvállalni. Az előző évek
fizetési gyakorlata ezért is okozott
több milliós adósságot az APEH
felé a termelői csoportunknak és
tagjainknak. Sajnos ez a könnyen
rendezhető ügy csak a helyi nagyborászattal tűnik megoldhatatlannak, a többi térségi borászattal
szemben, akik rugalmasan önös
érdekből is segítenek a könnyen
kezelhető ügy rendezésében. Ez
a kicsinyes, önző és ellenséges
viszonyulás nem méltó Izsák térsége szőlő és borkultúrájához.
Tagjaink borászati üzemvásárlásához befizetett önerő fedezeteként a befektetői részjegyek
elkészítése megrendelésre került,
kiosztása a következő közgyűlésen várható.
Az AKG programhoz szükséges
levélvizsgálatok leadásának határideje lejárt. Tagjainknak a kedvezményes talaj és levélvizsgálatok,
szakvélemények elkészítésének
ügyintézésében a továbbiakban
is segítséget nyújtunk.
Tájékoztatjuk a Gazdakör és a
Termelői csoport tagjait, hogy a
következő szakmai utat a Szekszárdi borvidékre tervezzük.
Időpont 2010. november 05-06,
jelentkezni a szövetkezeti irodán
lehet.
Az eredetvédett 2009-es Arany
sárfehér palackozott tételek továbbra is vásárolhatók a szövetkezeti irodán. Ár 750 Ft+Áfa/palack. Ugyan ott, ebből a tételből
5literes kiszerelésben 250 Ft/liter
áron vásárolható Arany sárfehér
minőségi bor. A szövetkezet
tagjai továbbra is kedvezményes
áron (490 Ft/kg) vásárolhatnak
törzskötözőt a szövetkezeti irodán. Kérdéseikkel telefonon kívül
interneten is (aranysarfeher@svnet.hu) kereshetnek bennünket.
A weblapon is igyekszünk friss
információkkal segíteni tagjaink
tájékozódását.
Vezetőség

Izsák Város Önkormányzata döntött a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásról. A pályázati
támogatás igénybe vételének
szabályait az „A” típusú, illetve
a „B” típusú pályázati kiírások

tartalmazzák, melyek 2010.
október 1. napjától megtekinthetőek a Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján, illetőleg az
Izsáki Televízióban. Személyes
érdeklődés esetén felvilágosítást
a Polgármesteri Hivatalban kérhetnek Görög Erikától.

EMLÉKEZÉS
Október 23-án szombaton
18 órakor tartjuk az 1956-os
forradalomra emlékező
ünnepségünket
a Művelődési Házban.
Ünnepi beszédet Mák Kornél
történész, kecskeméti alpolgármester mond.
Műsort az iskola tanulói adnak.
Az emlékezés az ’56-os
kopjafa megkoszorúzásával zárul.
Minden izsákit tisztelettel meghívunk és
várunk az ünnepségre!
Minél nagyobb számban való
megjelenésünkkel tisztelegjünk
1956 emléke előtt!
Városi Önkormányzat

Adatik Mindenki Tudtára!
Vigalom kerekedik az erdőjáró harmadikosok javára.
Jelen hirdetmény olvasóját és pereputtyát várjuk,
hogy (nem túl) ünnepi gúnyáját felöltve,
de szívét lelkét díszbe öltöztetve,
a megnevezett helyen és időben tiszteletét tegye,
hogy a híres Murci bálon jó mulatság legyen.
Lesz itt bőséges lakoma,(Tárkonyos jérceragu leves,
szüreti bőségtál, házi rétes) vigalom és muri, melyről
gondoskodik Lajcsi és Giovi.

E ceremónia kezdetét veszi
2010. november hava 13. napjának 19. óráján Izsák város Sportcsarnokában.
A belépésre feljogosító iromány 2450 forint
ellenében jussolható az izsáki Edit asszony
bótjában és az elemi iskola alsós okítóinál.

ÉRTESÍTÉS
hulladékszállításról
Értesítjük a lakosságot hogy,
az ünnepre való tekintettel
2010. november 1. (hétfő) helyett
2010. október 30-án (szombaton)
történik a hulladékszállítás.
Izsák-Kom Kft.

IZSÁKI Hírek
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Születésnap
Az a harminchárom chilei bányász bizonyára második születésnapjaként
fogja ezután ünnepelni szabadulása napját. Egy egész ország, sőt, a
TV-közvetítések jóvoltából az egész világ együtt örült az újjászületett
rabokkal. Hatvankilenc nap az irdatlan mélységben, a sötétségben igen
hosszú idő. Magukon segíteni nem tudnak, szabadulásukat csak felülről
várhatják. És felül mindent megtesznek: elérik őket a vigasztalás szavával, a legszükségesebbek lejuttatásával, s közben éjjel-nappal, fáradhatatlanul készítik a menekülés útját. Tényleg, valódi szülés és születés.
Az elsőként előbúvó majd feltáruló kapszula maga a születés: „Te hoztad
elő a testem anyám méhéből, mert te vagy az én Istenem”. Leírhatatlan
öröm: az élet ünnepe, a keserves vajúdás büszke gyümölcse: győzött
az élet! Örömkönnyek és elengedni nem akaró ölelkezések. Nekem is
könny szökik a szemembe. Odalent pedig az Istenbe vetett, törhetetlen
remény, imádság, mely a legnagyobb segítség a kiszolgáltatott, összezárt
embereknek. Mindjárt az első tanúságot tesz: „Az Isten nem engedte,
hogy az ördög elraboljon, tehát maradok bányász!”
„Halott voltam, de lám, újra élek” - olvassuk a Jelenések Könyvében.
A zsoltáros pedig így hálálkodik: „A halál sötét völgyében sem félek,
mert ott vagy vélem; biztos vagyok pásztorbotod oltalmában.” Vagy, a
feltámadási zsoltár megindítóan szép szavai: „És ha mondom: a sötétség
Tőled elföd engemet, - nem föd el, mert a sötét éj fényes napvilág Neked!” Igen. Nem csak egy születésnapja lehet az embernek. Képtelenül
reménytelen helyzetből emel ki az Isten, mint a lent rekedt bányászokat
az emberi találékonyság; s újra átéljük, hogy az Úr nem akarja a bűnös
halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Olyan sokszor mentett már ki
minket az Úr bűneink mélységéből, emelt föl elesettségünkből, állított
jó útra, ha útvesztőbe jutott az életünk. Jóságos az Úr azokhoz, akik
Benne bíznak.
Van a nemzetnek is újjászületése: amikor a halál árnyékában ül, fogy
és fogyatkozik hitében, reményében és szeretetében, csüggedten ül és
a halálát várja, - Fölkel az Isten Szele, a Lélek megújító ereje, s eljön az
újjászületés nagy lehetősége. „Kihozlak benneteket sírjaitokból, én népem!” Már ennek a felcsillanó lehetősége is új erőt ad, lelkesedéssel tölt
el, s az ember türelmetlenül várja, hogy megszülessék az az ígéretesebb
élet, ami olyan távolinak vagy végleg elveszettnek tűnt. „Megtelt akkor a
szánk nevetéssel, hisz olyanok voltunk mint a régen holtak!” Nem arra
várunk szorongó szívvel, hogy a nemzet sírja fölött a népek szemében
gyászkönny üljön, hanem a költővel mondjuk: „Vagy bolondok vagyunk,
s elveszünk egy szálig, vagy ez a mi hitünk valóságra válik!”. Nem a
mélyben halni, hanem újjászületve élni akarunk!
Van az Egyháznak is újjászületése. Sötétségbe, halál árnyékába jutottunk, őseink hite és erényei romba dőlve, templomaink konganak
az ürességtől, még inkább az üres lelkek. Visszaszorított az önkény a
katakombákba, félnünk és szégyenkeznünk kellett. Nemzedékek nőttek
fel úgy, hogy kívül érezték magukat a megalázott Egyházon, s idegennek
érzik magukat ma is. De Jézus szava elhangzik most is: „Lázár jöjj ki!”
És a halott előjön, hogy újra éljen és tanúságot tegyen Isten megelevenítő jóságáról. Újjászületésnek, feléledésnek részesei kell legyünk: „A
mélyből kiáltunk, Uram, Hozzád, Istenem figyelj könyörgésünk hangos
szavára!” S tudjuk, akik Krisztussal meghaltunk, vele együtt életre
támadunk! Szép születésnapot, magyar nép és magyar Egyház!
Podmaniczki Imre plébános

Egyházközségi hírek
- Októberben minden este fél 6-kor rózsafüzért imádkozunk.
Mindenkit szeretettel várunk az Egyház közös imádságára!
- Október 31-én a 9 órai szentmisében öregek-betegek napja lesz.
Várjuk idős-beteg testvéreinket a szentkenet vételére. Előtte csütörtöktől előkészítő estéket tartunk, gyónási lehetőséggel.
- Ugyancsak október 31-én az Egyház missziós művére gyűjtünk
adományokat.
- November 1-én, hétfőn az Alsó-, 2-án a Felső temetőben tartunk
szentmisét és halotti ájtatosságot. A szentmisék 2 órakor kezdődnek,
utána sírszentelések lesznek.
- Halottak nyolcadában, november 9-ig minden este halottainkért
imádkozunk a szentmisék előtt.
- Egyházi hozzájárulásainkat a plébánián, a sekrestyében, vagy
a Takarékszövetkezet „Egyházi adó” számlájára befizetve rendezhetjük.
- Kérjük testvéreinket, hogy a 25 évnél régebbi, lejárt sírhelyeket
váltsák újra a Plébánián!

MEGEMLÉKEZÉS
Szerettünk, most emlékezünk
Szívünkben Te itt vagy velünk.

Szrapkó Istvánné B Szabó Lídia
halálának 10.évfordulójára
Férje, gyermekei és családjaik

Református múltunk 25.

„Ezen buzgó, magok meg határozásának, az Érdemes Elől Járóknak,
ebben a szent Ekklésiában, leg első
kezete, vala, e follyó 1789. Esztendőben, januarius Hólnapnak 4dik
napján Tiszteletes Szalai György
Prédikátorságában ; ki is a múl
júliusnak 2dik napján, az Egyházi
Sz.(-ent - n.á.) szolgálatra H.H. Szabadszálláson, ezen szent Ekklésia
törvényessen fel szenteltetett, minekutána már az előtt két esztendőkkel
a magános meg visgálás által annak
előtte volt Prédikátor T(iszteletes
- n.á,).T(udós - n.á.). Mátyási János
úr erőtlenségeinek el viselése végett,
ugyan itt Isten iránti reménység alatt
tellyesített Egyházi Sz.szolgálatra
Tiszteletes Tudós
Szabó János
Tractuális Senior (esperes - n.á.)
uram által exmittáltatott (kiküldetett
- n.á.) vólna.
Ebben az említett tsak most kezdetett gyűlésében a Szent Ekklésiának,
a maga kebeléből már annak előtte
érdem szerént ki válogattatott Betsületes Assidensek (ülnökök -n.á.)
vóltak, a már meg hitelt Presbyterek
v(agy) Előljárók. Ugymint: Betsületes: Öreg Nagy Ferentz, Öreg
Makkos János, Pap Mihálly, Ifjú
Czirkoss János, Takaró János, Forgáts
Sándor, Curator és Egyházfi Mónus
Mihálly Őkegyelmek: Gudits István
s a többek bizonyos dolgok miatt
jelenhettek meg.
Mindeneknekelőtte, minekutánna
az Ekklésiai gyűléseknek szükséges
volta hellyben hagyatott volna ; ebben
a Gyűlésben kérdésben jött:
1. Hogy mivel a Kegyelmes Királlyi
Parantsolatok a Tiszteletes Prédikátornak, Keresztelői stoláját úgy
regulázták, hogy Keresztelőért való
fizettetése, a keresztelő Szülektől ne
légyen, a szabad akarat szerént való
ajándékokat ide nem értvén; mindazáltal akarják, hogy ebbéli fizettetése
csonkulásával, esztendőnként való
jövedelme ne károsíttasson; hanem
ez a hijjánosság , vagy contractus,

vagy egyébb fundus által pótoltassék:
mi tévő légyen a Sz.(ent - n.á.) Ekklésia a Tiszteletes Lelki Pásztor eránt
tellyesítendő kötelességében: tettzett
ezen kérdést, az itt lévő Consistoriális
Személlyeknek így igazítani: Hogy
az el múlt 1788dik elején Tiszt.
Tudós Senior Szabó János Uram
jelen létében ajánlott esztendőnként,
e stóla hellyett fizetendő 20 húsz
Rforintokat meg fogják adni, e kár
pótlására; úgy mindazáltal, hogy a
Betsületes Szülék ajándékát, minden
kéttségben hozás nélkül a Tiszteletes
lelki Pásztor el teheti.
2. Az Egyházi Hivatalbélieknek
tartozó örletés gyakran el maradván,
azoknak károkkal, a kik szolgálnak,
hogy ez compensaltasson, nem
végeztetett el tökélletessen ezuttal azért: mert mivel az örletés,
a közönséges Bíró dolga, tehát a
Communitás Tisztviselőinek deliberátumok először meg várattatik:
Mivel pedig az Egyházi szolgák és
Oskola Mesternek, ami annak - az
T. Egyházi szolgát 104et - a mestert
52 véka örletése vagyon, ezek pedig
a magok Ekklésiájától várják. Ebbéli
megelégíttetéseket, ha a Communitás terheltettnék kifizetésével: okos
úton módon a Sz. Ekklésia Előljárói
erre is fundust tsinálni igyekeznek.
3. Ezen Szent Ekklésia T. Szolgáinak vagyon bizonyos számú kéve
nádjok fűteni valóra közönségesből;
de minthogy ezt most a Kolon tóban
meg vágni nem lehet az idő keménysége miatt, ennek megjobbítása így
határoztatott meg: hogy a Tiszt.
Prédikátornak 400 kéve, a mesternek 200 kéve nádat érő fűteni való
szalmát fognak adni.
4. Tiszt. Prédikátor Conventiójabéli káposztája, az akkori Bíró Takaró
János feledékenysége miatt meg
nem vétetődvén, el végeztetett: hogy
savanyított vétessen meg. Melly ha
akkor rendes árán meg vétetett volna
itt hellyben, lett volna 5 akó.
5. Mivel az el múlt 1788dik eszten-

dőnek, májusnak 23dik napjától fogva, a tányérnak, a Templom ajtajában
való ki tétetése el tiltatott, mellyre
az adakozni szerető Hívek bizonyos
summát szoktak egybe hagyni; e
pedig a Communio (úrvacsora - n.á.)
napján szolgálók számára vagy fárdságok jutalmára szokott fordíttatni,
azt végezték, hogy mivel a Prédikátornak magának ez a költekezés terhes,
az Ekklésia pedig e szokást el rontani
nem akarná, annyival is inkább mivel
az Egyházfinak és Curatornak egyebb
fizetések nem volna, a szent Ekklésia
a könnyű móddal tehető költségével
ez a szokás ezután is fent tartasson.
Protokollum IV.: 4-5.ol. (folyt.köv.)
közli: Nagy Árpád
Az általában „száraznak” minősített
jegyzőkönyvi tudósítások rendjében, számos
elgondolkodtató tanulsággal szolgálnak a
fenti sorok. Megtudhatjuk, hogy az izsáki
gyülekezetben az 1780-as évek végén indul
a „Becsületes presbitérium” működése, bár
korábban is voltak „kiválogatott” őrállók.
Az is kiviláglik, hogy íme, még a 18.
század végén sem szenvedett egyházunk
címkórságban. Még esperesnek (senior) és
lelkipásztornak egyaránt (gyaníthatóan
püspöknek is) megfelelt a „tiszteletes”
megszólítás. Az sem saját személye okán,
hanem azért, mert ő volt az, aki a közösségben Isten „tiszteletét” tanította, hirdette...
Jó lenne az atyák régi és jó hagyományához
visszatérnünk, hogy sok „nagytiszteletű”
és „főtiszteletű” között maradjon helye
Krisztusnak Urunknak is!
A „feledékenység” viszont hasonlóképpen pusztított, amikor a „méltó a munkás
a maga bérére” igei kitételének teljesítésére
került (volna) sor.
Attól a hagyománytól viszont óvnám
magunkat, ami annak idején az úrvacsora
és a perselypénz körül ezek szerint szokásban volt!
A legjobb lesz Pál apostol szavain keresztül, az Ige bölcsességéhez igazítanunk
magunkat:”... a rosszat vessétek el, ami jó,
azt megtartsátok!” Elvégre bennünk a Lélek
bölcsessége lakozik - ha minden igaz.
Nagy Árpád

Egyházközségi hírek
- Kisizsákon istentisztelet: október 31-én , 13.30-tól(!)
- Október 31-én (vasárnap), 17órától ünnepi áhítat, előadás: Memento mori! (Magyar halottas szokások
- vetítéses előadás), előadó: Hegedűs Zoltán tanár úr (Szeged), 19 órától: gyülekezeti vacsora. Várjuk a
jelentkezéseket!
- November 1-jén (hétfőn), 15 óra: csendesség a református temető ravatalozójánál.
- November 14-én (vasárnap), 10 órakor: újborért való úrvacsorás hálaadás.
- November 11-12-13-án, 18 óra: bűnbánati istentisztelet a gyülekezeti házban.
- Köszönjük a Feltámadunk Alapítvány számára a 2009. évi adó 1% felajánlásokat, melynek összege:
83.384 Ft. Az adományokat az Izsáki Református Egyházközség temetőjében végzett felújítások céljára
használtuk fel. Isten áldja a jókedvű adakozókat!

IKEM hírek
- Isten után, köszönetet mondunk mindazoknak, akik munkájukkal és adományaikkal segítették az
IKEM által egyesületi adományokból felállított második rovásírásos helységnévtábla megszületését (Kisizsáki út felőli bejárat) ! Köszönjük külön is a következő atyafiak áldozatos munkáját és részvételét: Virág
János, Igaz István, Szentmiklósi Sándor, ifj. Nagy László, ifj. Rácz Sándor, Beke István, Góhér Zoltán,
Davide Gottardo, Bíró László, Kakulya Zoltán, Mózes László és minden segítőnek. Kívánjuk, hogy sokak
megelégedésére szolgáljon e jel, mely Móricz József és Jenei Katalin kezemunkája által őrzi a régi izsáki
kopjafa motívumokat!
- Köszönjük mindazok részvételét és támogatását, akik a zsibói Wesselényi kápolna és kripta felújítására
szervezett jótékonysági koncerten megjelentek. Az összegyűlt 50.350 forintot az Erdélyi Körök Országos
Szövetsége (EKOSZ) számlájára helyeztük. Isten fizesse !
- November 13-án (szombat), 16 órától, Medvigy Endre és Gy. Szabó András tart előadást: „Szabó
Dezső, a XX. század magyar prófétája. Helyszín: OTP feletti tanácskozó terem.
- Minden érdeklődőt szeretettel várunk rendezvényeinkre!
- Köszönjük a 2009. évben adójuk 1%-ból tett felajánlásokat, amely 54.864 Ft. Értékben érkezett meg
az Izsák és Környéke Erdélyi Magyarok Közhasznú Egyesülete számlájára. Az adományokat az egyesület
kulturális, honismereti munkájának végzésére használtuk fel. Isten áldja a jókedvű adakozókat !
- Tovább folytatjuk az országos gyűjtést a zsibói Wesselényi kápolna felújítására. Az eddigi adományokat
köszönjük! Az EKOSZ számlaszáma: 52400054-10030826, a befizetésen jelöljék meg: „Wesselényi”.

IZSÁKI Hírek
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Fogathajtás

Tizedes meg a többiek...

Lázár Vilmos tizedik magyar bajnoki címét „gyűjtötte be” Izsákon
– a „kis” Dobrovitz sikeresen „debütált” a „királyi” kategóriában
A XXVII. Izsáki Sárfehér Napok keretében rendezett XVII.
Sárfehér Kupa keretében került megrendezésre a Magyar
Köztársaság 2010. évi póni
2-es-, valamint az 1-es-, 2-es
fogathajtó egyéni és csapatbajnokság. A 4-es fogathajtók
magyar bajnokságát a Vecsés
kupa keretében bonyolította
le a szakág - mivel akkor még
úgy volt, hogy ott lesznek
legjobbjaink a XX. Négyesfogathajtó Világbajnokságon
Kentuckyban rendezett Lovasvilágjátékok keretében - a
magyar bajnoki érmet - Lázár
Zoltán (arany), Dobrovitz
József (ezüst), Váczi Csaba

ebben az is segítségükre volt,
hogy szeptember utolsó hetében az égiek is az izsákiakkal
voltak...
Négy kategóriában 33 fogathajtó állt rajthoz Izsákon
- ahol a sport mellett a házigazdák számos kiállítással,
bemutatókkal, koncertprogramokkal várták a hazai és a
külföldi érdeklődőket három
napon át.
A póni 2-es fogathajtóknál
Dénes Mihály nyerte az ez évi
magyar bajnoki aranyat - az
esélyes Osztrtág Kristóf és a
junior világkupán sikeresen
szereplő Kovács Zsófia előtt.
1-eseknél a dabasi Lantos

Csernák Gábor egyéniben 14. helyen végzett az OB izsáki
döntőben - csapatban a szalagot jelentő 6. helyen végzett
a világbajnok Nyúl Zoltánnal - alkotott Bács- Kiskun megyei II. csapat tagjaként- mint ismeretes 2009-ben egyéni
legjobbját érte el az OB-k történetében - akkor egyéniben
5., csapatban bronzérmes lett Csernák Gábor

(bronz) - nos az élet mint
már annyiszor így ez esetben
is átírta az eredeti elképzeléséket és terveket - azaz a 4-es
fogathajtóink nem utaztak ki
a VB-re - hiába volt XX. jubileumi és hiába volt éremesélyes egyéniben Lázár Zoltán,
Dobrovitz József és a csapat
- a döntés megszületett - nem
megyünk, nem utazunk, nem
áldozunk ennyit a VB sikerünkért - azaz kérdés kérdés
maradt - nekünk pontosabban
hajtóinknak az őket támogató
pénzembereknek - az ezüst
vagy bronzérem nem siker???
- de ki borítékolta azt előre,
hogy Boyd vagy Chardon
mellett más labdába se rúghat???
A 2-es fogathajtók összetett
versenyének győztese a Nagy
István örökös vándordíját is
őrizheti 1 évig - olvashattuk
a kiírásban.
Sokáig kétséges volt, hogy a
nagy esőzések miatt egyáltalán lesz-e fogathajtó verseny
Izsákon - alkalmassá lehet-e
tenni a pályát és környékét a
versenyre - nos Mondok József polgármester és csapata
ezúttal is bizonyította, hogy
a lehetetlent megoldották -

Gábor volt a nyerő és esélyeshez méltóan nyerte a bajnoki
címét, Nyúl Katalin (Kecskemét Hírős LK) és Gáspár
Szilvia (Kecskemét Fülöp
Kft.) előtt.
2-eseknél a kvalifikáló versenyek eredménye alapján ifj.
Nagy Tibor, Lázár Vilmos,
Hódi Károly volt a sorrend
- közülük Lázár Vilmos hozta a papírformát - és tizedik
magyar bajnoki aranyérmét
vehette át - ráadásként - csapatban is aranyérmes lett
- második helyen végzett a
Sárfehér Kupában a román válogatott Pál Attila - a magyar
bajnokság egyéni ezüstérmese a mezőny újonca Szilágyi
Zsolt (Dabas) - aki mivel 1esben nyert magyar bajnokságot - így jogosult volt indulni
a bajnoki döntőben - ifj. Nagy
Tibor megismételte elmúlt
évi eredményét - ezúttal is
dobogós lett - a bajnokságban ismét bronzérem került
vitrinjébe a felsőlajosi fiatal
hajtónak, a kategória idei
újoncának a bajai Gergely Jánosnak 4., helyezése kellemes
meglepetés volt - talán nem
is volt meglepetés az évközi
eredményeit látva... A díjhaj-

tást 40.06 hp-tos hajtással
Lázár Vilmos nyerte, aki a
maratonban is nyert, az akadályhajtásban 3 hp-tal zárt, itt
Szécsi Sándor nyert alapidőn
belül hibátlan hajtással - ezzel
a 14., ről a 8., helyre hozta fel
fogatát.
Csapatban mindössze 0.45
hp-tal nyert magyar bajnoki
címet - a Közép Magyarországi Régió csapata - (Lázár Vilmos, Osztertág Márk,
Genczwein Alex) összeállításban, a Bács- Kiskun megyeiek
lettek a másodikok - (ifj.
Nagy Tibor, Gergely János,
Kákonyi Norbert), míg a
harmadik helyen a Dél-Kelet
Magyarországi régió csapata
- (Selyben Zsolt, Papp János,
Hódi Károly) - végzett.
A mindössze 5 fős 4-esek
látványos versenyében - az
első családi párbajt - a csapatvilágbajnok Dobrovitz József
nyerte - ifj Dobrovitz József
élete első 4-es versenyén
második lett - megelőzve a
válogatott Bárdos Attilát.
A „tizedes” Lázár Vilmos
elégedetten nyugtázta lovai
teljesítményét az OB döntőt
követően - mint elmondta
- jövőre ő lesz a kedvezményezett azaz a Lázár istállóból
a legjobb lovakból válogathat
és állíthatja össze a XIV.
Kettesfogathajtó Világbaj nokságra készülő fogatát - a
gerince adott a fogatnak, de
a VB-ig még nagyon sok idő
van - a 2011-es VB lesz hétszeres világbajnokunk 12-dik
világbajnoki fellépése.
A szabadtéri idényt követően a figyelem a fedett pályás
hazai és külföldi versenyek
irányába fordul - itthon 2010
november 06.-án szombaton
Tápiószentmártonban rendezik a már hagyományos
Márton napi vigadalom, sokadalom keretében a X. Kincsem Kupát - mely jubileumi
esemény is lesz. A legjobb
4-es fogathajtóink közül Lázár Zoltán és Dobrovitz
József október 28-31 között
Hannoverben kezdi a fedett
pályás világkupa sorozatot,
majd mindketten ott lesznek november 17-21 között
Stuttgartban - a folytatásban
Dobrovitz József Stockholmba
utazik november 26-28 között,
majd mindketten itt lesznek a
világkupa Budapesten december 3-5 között sorra kerülő
versenyén - Dobrovitz József
(szabad kártyásként), majd
Genfben december 9-12.-én
Lázár Zoltán mérettetik meg
és reméljük mindketten ott
lesznek a Lipcsében 2011.
április 27. és május 1. között
sorra kerülő döntőben.
Baranyai Antal

. oldal

Herédi Vilmos
1929-2010
Szeptember 9-én, életének
81. esztendejében elhunyt
Herédi Vilmos piarista szerzetes, a Kecskeméti Piarista
Gimnázium nyugalmazott
tanára. Izsákról többen
végeztünk a nagy hírű és
méltán kiválónak tartott
kecskeméti középiskolában,
így többünket kalauzolt
Herédi tanár úr fő tárgyai,
a fizika és a matematika
hepehupás ösvényein. Magam is ezek közé tartoztam.
Pontosabban azok közé,
akik számára inkább csak
botladozni, mintsem száguldozni sikeredett ezeken
az „ösvényeken”. Amolyan
humán érdeklődésű emberkeként, nem álltak túl
közel hozzám az általa oktatott reáliák. Pontosabban
a fizikával még csak-csak
elboldogultam, de a matek!
Hát az rémálom volt! Ami
némi vigaszt jelenthetett,
hogy nemcsak nekem. Így
aztán többünket vert ki
a víz, amikor a tanár úr,
kezében halomnyi sárga
cédulával érkezett az órákra. Akiket tanított, tudják
mit jelentett ez. A többiek
kedvéért írom ide, hogy
röpdolgozataink „hordozói”
voltak e lapocskák. Hihetetlen mennyiség került ki a
kezünk alól ezekből. Volt,
hogy két héten át minden
órán kénytelenek voltunk
nekigyürkőzni. Igaza volt. A
„röpik” a házi feladatoknál
sokkal hatékonyabb gyakorlást jelentettek, hiszen
utóbbiakat úgyis a jobbakéról másoltuk zsinórban.
A „sárga veszedelem”-nek
is köszönhetően aztán valamennyien leérettségiztünk
matekból.
A mi osztályunknak megadatott, hogy nemcsak szaktanárunk, hanem osztályfő-

nökünk is volt. Így hihetetlen emberségéből, gyerekek
iránti szeretetéből talán a
többieknél is többet kaphattunk. Érezhettük ezt az
érettségi találkozókon is,
ahol évtizedek múltával is
úgy köszöntött bennünket,
mintha előző nap váltunk
volna el. Név szerint emlékezett ránk, pedig hány évfolyam elballagott akkorra
már utánunk!
Most, közel fél évszázaddal a kegyes iskolából való
útra bocsátásunk után,
szeptember 16-án, elbúcsúztunk Herédi Vilmos
tanár úrtól. Temetése után
húgával beszélgettem, aki
elmondta, mindig csodálták, hogy Vilike (a családban így hívták) mekkora
szeretettel és tisztelettel
volt tanítványai iránt. Ő
és családtagjai meghatott
örömmel fogadták, hogy
ez számunkra, tanítványai
számára is világos és egyértelmű volt, s mi is úgy
emlékezünk testvérére,
szeretett tanárunkra, osztályfőnökünkre, ahogyan a
búcsúztató prédikációban
elhangzott: igaz, emberséges EMBER és TANÁR
volt. Így, végig nagybetűvel! E pár sorral egykori
izsáki tanítványai nevében
búcsúzunk Herédi Vilmos
tanár úrtól.
Tetézi Lajos

FIGYELEM

Október 29-én, pénteken, du.15 órakor
INGYENES ORTOPÉDIAI vizsgálat lesz Izsákon
az ARANYFÜRT IDŐSEK OTTHONÁBAN.
Mindenkit szeretettel várunk, akinek problémája van,
gyógycipőre, esetleg gyógyászati
segédeszköz felírására lenne szüksége.
Gyermekcipő 34-es méretig: 2 pár 5000 Ft.
(pl. lehet egy félcipő, és egy téli bakancs)
Gyermekcipő 34-es mérettől 16 éves korig:
1 pár cipő +1 betét, 5000 Ft.
Felnőtt gyógycipő: 8700 Ft.
Ezenkívül: lúdtalpbetét, tolókocsi, kapaszkodó,
WC magasító.
Közgyógy-ellátottaknak térítésmentesen, a gyógyszerkeretet nem érintve.
A megrendelt terméket házhoz is szállítják.
Érdeklődni, bejelentkezni a következő telefonszámon
lehet: 20/7799-389

IZSÁKI Hírek
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IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2010. (X. 19.) Önkormányzati
rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
4/2007.(IV.11.) rendelet módosításáról
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. Törvény 44/A § (2)
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18.§ (1) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja meg:
1.§

A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló módosított
4/2007.(IV.11.) számú rendelet( a továbbiakban: R) 37. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1)A Képviselő-testület a következő bizottságokat hozza létre:
- Jogi- Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
5 fővel,
- Közművelődési- Oktatási és Sportbizottság
5 fővel,
- Egészségügyi és Szociális Bizottság
5 fővel,
- Mezőgazdasági Bizottság
3 fővel,
- Kisizsáki Részönkormányzat
5 fõvel.
2.§

A R. 42.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A Jogi- Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság feladatköre:
- véleményezi az önkormányzat éves költségvetési és zárszámadási
rendeletét, a Szervezeti és Működési Szabályzat tervezetét, a képviselő- testület feladatkörébe tartozó köztisztviselői juttatásokról
szóló, kitüntetésekről szóló rendeletek tervezetét és részt vesz azok
előkészítésében,
- figyelemmel kíséri az önkormányzati rendeletek végrehajtását,
- lebonyolítja a Képviselő-testület ülésein a titkos szavazásokat,
- javaslatot tesz a polgármester illetmény- fejlesztésére,
- vizsgálatot folytat le összeférhetetlenségi ügyekben,
- nyilvántartja és ellenőrzi a polgármester és a képviselők vagyonnyilatkozatait,
- közreműködik a gazdasági program előkészítésében,
- véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásról
szóló féléves- éves beszámoló tervezeteit,
- figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek és kiadások alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás
alakulását és értékeli az azt előidéző okokat,
- vizsgálja a hitel felvételének indokait és gazdasági megalapozottságát,
- ellenőrzi a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati
rend-és fegyelem érvényesítését,
- állásfoglalást tesz a Képviselő-testület elé kerülő gazdasági tárgyú
előterjesztésekhez,
- az éves ellenőrzési anyagokat megtárgyalja,
- véleményezi az önkormányzati beruházásokat,
- állást foglal a közbeszerzési eljárások elbírálásáról,
- ellátja a településfejlesztéssel kapcsolatos feladatok előkészítését,
- véleményezi a városrendezési tervet és annak módosításait.
A R. 43.§-a hatályát veszti.

Utcaavatók

Városképi jelentőségű beruházások fejeződtek be az idei
Sárfehér Napokra. A Bocskai,
a Szliy Kálmán, a Kodály utcák
és a Mező utca sportpálya felőli
végének felújítása, valamint a
Szabadság tér és a Dózsa tér
rekonstr5ukciója nyomán olyan
fejlesztések valósultak meg,
melyek által egyre városiasabb
képet mutat Izsák.
Az érintett utcák lakói örömmel fogadták a fejlesztéseket,
s azok befejezését köszöntve,
utcaavatókat rendeztek. Szeptember 19-ére, vasárnapra hívták
a utcák lakóit közös ebédre,
ünneplésre. Az esős, hűvös idő
miatt azonban nem az utcákon,
hanem a Mező utca esetében a
strand öltözőjében, míg a többi
utca esetében a sportcsarnokban
került sor az ünneplő öszejövetekre.

4.§

I z s á k, 2010. október 19.

Mondok József polgármester
Bagócsi Károly címzetes főjegyző

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Az Aranyfürt Idősek Otthona és Időskorúak Gondozóháza lakóinak nevében köszönetemet fejezem
ki az izsáki Római Katolikus Egyházközségnek a
szeptember 26.-ai termény hálaadáson kiállított,
majd az otthon lakóinak felajánlott terményekért.
Mezei István
intézményvezető

Az utcákat eső mosta az avatók napján, ám ez nem rontotta az ott lakók örömét, megünnepelték a felújításokat

TÁJÉKOZTATÁS ÉS LAKOSSÁGI
FELHÍVÁS
Az utóbbi időben figyelmetlenségből, (tudatlanságból) adódóan a vízellátás biztosításában és
a szennyvízrendszer üzemeltetésében a szolgáltatót jelentős károk érték.
Kérjük a fogyasztókat, hogy
- a fagyok beköszönte előtt a kerti csapokat, lakatlan házak esetén a teljes vízrendszert téliesítsék.
A vízóraaknák fedéséről gondoskodjanak.
- a fagycsapok szabályos nyitására, zárására fokozottan figyeljenek, mert ezek helytelen üzemeltetése
okozza a jelentős károkat.
- a szennyvízcsatornába csak a kommunális szennyvizet engedjék be.
A nagy mennyiségű csapadékvíz, szilárd ételmaradékok, hulladékok, ipari eredetű szennyeződések
nagy károkat okoznak a szennyvízhálózatban, (komoly többletköltséget generálva), valamint a tisztítási
folyamatban, ezért ezek rendszerbe juttatása TILOS! A SZENNYVÍZCSATORNA NEM HULLADÉKGYŰJTŐ! Nem a csatornába való az esővíz (vannak elvezetők, illetve árkok), a benzin, olaj, festék és
egyéb robbanásveszélyes, illetve vegyi anyag, föld, építési hulladék, papírtörülköző, pelenka, vatta,
tampon, fültisztító, harisnya, egyéb ruhadarabok, felmosórongy, konyhai maradék, sütőzsír, állati
tetem, állati trágya, borseprő, törköly és hasonlók. Ezeket mind megtaláltuk már nem kis tételekben
a rendszerben. Akik ilyeneket juttatnak a csatornába hatalmas károkat okoznak és veszélyeztetik a
rendszer üzemelését. Értelmes emberek számára nyilván felfogható, hogy civilizált környezetben az
ilyen viselkedés, magatartás nem megengedett. A többség ellátását veszélyeztetik a szabályokat áthágók
a rendszer szándékos rongálásával! Újra kérjük, ne tegyék!
A következő időszakban helyszíni ellenőrzésekkel kívánjuk elkerülni a fentiekből adódó problémákat.
Ahol szabálytalanságot találunk következetesen el fogunk járni az azt elkövetőkkel szemben!
Sajnálatos, hogy az utóbbi félévben a víz- és csatornadíj befizetésben nagy hátralékok keletkeztek.
Ez is a szolgáltatás folyamatosságát veszélyezteti.
A nagy összegű kintlevőségekkel rendelkező fogyasztóknál kénytelenek vagyunk a szolgáltatást
felfüggeszteni (vizet korlátozni) vagy megszüntetni.
Kérjük az érintetteket, hogy a díjhátralékot a Kft. irodában mielőbb befizetni szíveskedjenek.
Laki Zoltán
ügyvezető
Izsák Inno-Kom Nonprofit Kft.

3.§

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

2010. október 20.

Idézetek
Hamvas Bélától
1. Aki behódol, az alkalmazkodásban lényét
feladja és végül elveszti.
Aki nem hódol be, lényét
megtartja, de nem tud
vele mit kezdeni, mert
egyedül él. Valaki vagy
él és az élet ára a beszennyeződés, vagy nem akar
beszennyeződni, de akkor az életről kénytelen
lemondani.
2. A mosoly olyan, mint

egy ablakban felgyúló fény,
mellyel jelzi, hogy a szív
otthon van.
3. A szerelemnek és a
barátságnak csak egyetlen rokonvonása van: ha
felbomlik annak oka soha
sem a Másik, hanem mindig az ÉN.
4. A léleknek a lélek
iránt való érzékenysége:
szeretet.

5. Nem akkor érsz célodhoz, ha mindent kimerítettél, hanem, ha
megtalálod a kimeríthetetlent.
6. A nő barátait elfelejti, szerelmeit, soha. A
férfi szerelmeit elfelejti,
barátait soha.
Közreadja:
Varga László
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Országos Családi
Könyvtári Napok

Október második hetében az izsáki Szily Kálmán Városi Könyvtár
- az ország más intézményéhez hasonlóan - csatlakozott az Országos
Családi Könyvtári Napok címet viselő rendezvénysorozathoz.
A könyvtár az idei évben is számos izgalmas programot kínált az
érdeklődőknek. Folyamatosan megtekinthető volt az „Egészséges
életmód” témakörében megrendezett könyvkiállítás. A családdal,
gyerekneveléssel, valamint az aktív és tartalmas életmóddal foglalkozó könyvek forgalma a kiállításnak köszönhetően megnőtt.
Leginkább a kisgyerekes anyukák fogadták nagy örömmel, hogy a
könyvtár milyen gazdag és szép állománnyal rendelkezik a csecsemőgondozás, gyereknevelés témakörét illetően.
A játékos kedvűekre is gondoltunk a héten. Kisgyerekektől a
nagymamákig különféle internetes játékokban és kérdőívekben
bizonyíthatták tudásukat, könyvismeretüket és találékonyságukat
a könyvtárba betérők. „Ne csak lógj a Neten!” címmel minden nap
20 könyvekhez kapcsolódó kérdésre adhattak választ a látogatók.
„Internetes könyvstaféta” és „Családi nyomkereső” játékainkkal
az egész család számára izgalmas fejtörőket kínáltunk. Ezekben a
játékokban a könyvtári dokumentumok között kutakodva találhattak
rá a helyes megfejtésre a résztvevők. Vasárnap pedig, a már évek
óta nagy sikerrel futó „Betűbuli” internetes játék várta az olvasókat.
A feladatok helyes megfejtői a Nemzeti Kulturális Alap jóvoltából
különféle hasznos és érdekes ajándékokat kaptak.
A meghirdetett programok közül a legnagyobb népszerűségnek a
„Családi örömök” címet viselő rajzpályázatunk örvendett. A felhívásra 135 rajz érkezett a könyvtárba, melyet a Könyves Vasárnapon
és a rá következő hétfői napon válogatás nélkül megtekinthettek az
érdeklődők. A gyerekek rajzain többségében a nyári élményeik, a családi karácsony és a Sárfehér Napok izgalmas programjai elevenedtek
meg. Ezúton is szeretnénk megköszönni az óvónők és pedagógusok
segítségét, akik eljuttatták hozzánk a gyerekek munkáit. A rajzokat
továbbküldjük a kecskeméti Katona József Könyvtárba, ahol 2010
decemberéig lesznek láthatóak.
Az idei Könyves Vasárnapra meghívtuk azokat a családjainkat,
ahol minden családtag évek óta aktív használója a könyvtárnak.
Nagyon örültünk neki, hogy sokan eleget tettek a meghívásnak,
és a délelőtt folyamán így több mint kilencvenen ünnepelhettünk
együtt. A legaktívabb könyvtárlátogató családokat oklevéllel és
egy kis jelképes ajándékcsomaggal jutalmaztuk. Oklevelet kapott a
Varga, Kovács, Rácz, Pelejtei, Lévai, Vandlik, Tercsi, Gréczi, Toók,
Hajma, Rezner és Vizi család. Reméljük továbbra is ilyen aktívan
és még nagyon sokáig fogják a könyvtárunkat látogatni.
A rendezvény nagy sikerrel zárult, a könyvtárhasználók száma
több mint 30 új olvasóval gyarapodott, és a Megbocsátás Hetének
köszönhetően sok könyv újra visszakerült az állományba és forgalomba.
Könyvtárosok

Pályázati felhívás
a rendőrség hivatásos állományába történő
felvételre
A Belügyminisztérium pályázati
felhívást ad ki 18-34 év közötti
életkorú, érettségizettek számára, 2011. február 1-jétől kezdődő
munkavállalásra, a Rendőrség
állományába történő felvételre.
A pályázók a felvételi eljárást
követően kerülnek a Rendőrség állományába. Az érdeklődők
2010. október 22-ig nyújthatják
be jelentkezésüket az erre szol-

gáló nyomtatványok kitöltésével
a Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Humánigazgatási Szolgálatához címezve. Ezt
követően kerül sor a pályázatok
elbírálására, és a felvételi eljárás
megindítására. (6001 Kecskemát,
Batthyány u. 14.)
A felvételt nyert pályázókat
2011. február 1-jei hatállyal próbaidős rendőrnek nevezik ki 12

. oldal

Labdarúgás

Döntetlen dömping
Az elmúlt hónapban elvesztettük a veretlenségünket, de
több hét után ismét győzelmet
is szereztünk, utána viszont
ismét sok döntetlent értünk
el. A 6. fordulóra kiírt Híd SC
elleni mérkőzés a nagy esőzés
miatt elmaradt, amit az őszi
idény végén, november 27.-én
fogunk bepótolni.
A 7. fordulóban Hartán vendégszerepeltünk. Régebben
nagy rangadók voltak ezek a
mérkőzések, de már pár éve
sajnos nem számít annak. A
hazaiak kaptak először lábra
és gyorsan sikerült is vezetést
szerezniük. Kicsit megzavart a
gól bennünket, ennek az lett
a következménye, hogy újabb
találatot szereztek a hartaiak.
Az első félidő hajrájában átvettük az irányítást, aminek a
következményeként szépíteni
tudtunk még a szünet előtt. A
második félidőt is mi kezdtük
jobban és sikerült is az egyenlítés. Bízhattunk benne, hogy
akár még a győzelmet is megszerezhetjük. Sajnos buta hibák
miatt ismét két góllal elhúztak
a hazaiak. Az utolsó félórában
hiába támadtunk többet, a vendéglátók hősiesen védekeztek
és nem sikerült azt feltörni,
sőt a mérkőzés végén tíz emberre fogyatkoztunk kiállítás
miatt. Így ebben a fordulóban
elvesztettük a bajnokságban a
veretlenségünket.
A következő fordulóban Baja
II csapata látogatott hozzánk.
Ez a csapat újonc a bajnokságban, bajai fiatalok vaskúti
játékosokkal kiegészülve alkotják az együttest. Az egész
mérkőzésen a mi akaratunk
érvényesült. Az első félidőben
ez meddőnek bizonyult, nem
sikerült a hálóba találnunk. A
második félidőt jól kezdtük,
mert alig tíz perc elteltével már
vezettünk is. Továbbra is mi támadtunk, a vendégeknek időnkénti ellentámadásokra futotta
az erejükből. A félidő közepén
kellet a kapusunknak először
veszélyes helyzetben menteni.
A harmadik forduló után most
sikerült újra nyerni, ami már
nagyon jól jött a csapatnak. A
9. fordulóban Kerekegyházára
látogattunk. Jó iramban, de sok
hibával tarkítottan kezdődött

a mérkőzés. Felváltva forogtak
veszélyben a kapuk. Sajnos
többször is előfordult, hogy
percekig kétszer nem tudott
labdához érni ugyanahhoz a
csapathoz tartozó labdarúgó.
Először a hazaiak voltak kissé
fölényben, utána pedig mi,
de gólt egyik csapatnak sem
sikerült szerezni. A második
félidőben újra kiegyenlített játék folyt a pályán, enyhe hazai
mezőnyfölénnyel, viszont az
ellentámadásainkban mindig
benne volt a veszély. Továbbra is nagyon sok volt a hiba
mindkét csapatnál. Mivel nem
született gól, így a harmadik
gól nélküli döntetlent értük el
ebben a bajnokságban.
A következő fordulóban Tompa csapata látogatott hozzánk.
A bajnoki táblázaton egymás
után helyezkedtünk el, de négy
pont volt a különbség. Az első
félidőben először a vendégeknek volt helyzetük, utána
viszont mi vettük át a játék
irányítását. Az első negyedóra
végén büntetőből meg tudtuk
szerezni a vezetést. A gól után
kiegyenlített játék folyt a pályán, talán nekünk volt több
helyzetünk, de a vendégek előtt
is adódott helyzet, ám ezek
mind a két oldalon kimaradtak.
Amikor már mindenki azt gondolta, hogy egygólos előnnyel
megyünk pihenőre, az utolsó
percben egy hiba miatt kiegyenlítettek a vendégek. A második
félidőben is ugyanaz volt a játék
képe, mint az elsőben. Sajnos
ismét sok volt a hiba. A félidő
közepén egy szép szabadrúgásból ismét mi szereztünk
vezetést. Továbbra is talán mi
voltunk veszélyesebbek, de
elpuskáztuk a helyzeteinket
és ez a végén meg is bosszulta
magát. Öt perccel a vége előtt
sajnos ismét egyenlíteni tudott
a vendégcsapat. Az utolsó percekben adódott még előttünk
gólszerzési lehetőség, de ezeket
ismét nem sikerült értékesíteni, és így ismét meg kellett
elégednünk a döntetlennel.
Az utolsó hat fordulóban igen
nehéz mérkőzések várnak ránk,
ugyanis a táblázat első négy
helyezettjével is játszanunk kell
majd. Remélem javítani tudunk
a játékunkon, kevesebb hibával

hónap próbaidő kikötésével. A
próbaidő első felében felnőttképzés keretében kerülnek beiskolázásra az Adyligeti, a Körmendi,
a Miskolci vagy a Szegedi Rendészeti Szakközépiskolába, ahol 5+1
hónapos felkészülést követően
objektumőr-kísérő rész-szakképesítést szerezhetnek. Ennek
birtokában a próbaidő további 6
hónapjában a szakképesítésük
jellegének megfelelő szolgálati
feladatokat látnak el a Rendőrség
által meghatározott rendőri szerv
állományában.
A felvételt nyert pályázók már
a képzés során, a próbaidő alatt is

pályakezdő besorolású illetményre jogosultak.
Azok, akik sikeresen teljesítik a követelményeket, további
lehetőséget kaphatnak a rendőr
szakképesítés megszerzésére.
Olyan, érettségivel rendelkezők
jelentkezését várjuk, akik egészségesek, megfelelnek a kifogástalan
életvitel követelményeinek, vállalják az erre vonatkozó ellenőrzések
végrehajtását, valamint a későbbiekben a hivatásos állománnyal
járó elvárások, követelmények
maradéktalan teljesítését, illetve
tudomásul veszik alkotmányos
jogaiknak - a leendő hivatásos

talán sikerülni fog szépen befejezni az őszt.
Ifjúsági csapatunknak úgy
látszik jót tett az egy hetes
szünet, mert azóta megszerezték az első pontokat a bajnokságban, és elkerültek az
utolsó helyről. Reméljük az
elkövetkező fordulókban már
az első győzelemnek is örülhetünk majd, ami az utolsó
mérkőzésen látottak után, nem
is elképzelhetetlen.
Ezek után tekintsük át a mérkőzések jegyzőkönyveit:
7. forduló:
Harta SE - Izsáki Sárfehér SE
4-2 (2-1) Góllövőnk: Szabó A.,
Harris.
Gréczi Gábor: Buta gólokat
kaptunk, az egyenlítés után
még így is volt esélyünk a győzelemre. Sajnos sok hiba volt a
játékunkban.
Ifjúsági eredmény: 13-0.
8. forduló:
Izsáki Sárfehér SE - Bajai LSE
II 3-0 (0-0) Góllövőink: Barna
Zs., Szabó A., Borsos.
Gréczi Gábor: A második
félidőben a támadásaink feljavultak. Mindenképpen kellett ez
a magabiztos győzelem.
9. forduló:
Kerekegyházi SE - Izsáki Sárfehér SE 0-0.
Gréczi Gábor: Rossz pályán,
rossz mérkőzésen igazságos
döntetlen született.
Ifjúsági eredmény: 3-3. Góllövőink: Tóth R. (3)
10. forduló:
Izsáki Sárfehér SE - Tompa
SE 2-2 (1-1) Góllövőink: Balog
(11-esből), Nemecsek.
Gréczi Gábor: A pontok elvesztése is fájó, de még jobban
bánt a mutatott játékunk.
Ifjúsági mérkőzés: 2-2. Góllövőink: Farkas L., Balog T.
További mérkőzéseink:
Október 23. 13:00: Kiskunfélegyházi Honvéd TK - Izsáki
Sárfehér SE
Október 31. 13:30: Kiskőrös
LC - Izsáki Sárfehér SE
November 07. 13:30: Izsáki
Sárfehér SE - Kiskunhalas FC
November 14. 13:30: Kalocsa
FC - Izsáki Sárfehér SE
November 21. 13:00: Izsáki
Sárfehér SE - Solt FC
November 27. 13:00: Izsáki
Sárfehér SE - Híd SC Nagybaracska (6. fordulóból elmaradt
mérkőzés)
HAJRÁ IZSÁK!
Izsák László

állományviszonnyal összefüggésben lévő - törvény szerinti
korlátozását.
Azok jelentkezését is várjuk,
akik 2010-ben már részt vettek a
rendészeti szakközépiskolákban
felvételi eljáráson, de az akkor elért
pontszámuk nem volt elegendő a
tanulmányok megkezdéséhez.
További részletes felvilágosítást
a Kiskőrösi Rendőrkapitányság
hivatalvezetője és személyzeti
előadója ad.
Cím: 6200 Kiskőrös, Kossuth
L. u. 24.
Elérhetőség: 78/501-400, 6440 és 64-81 mellék

IZSÁKI Hírek

10. oldal

ÜGYELETEK
ORVOSI ELÉRHETŐSÉGEK
8-12-ig rendelési időn kívül ÜGYELET NAPONTA
hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 16 órától másnap 08 óráig
péntek: 13-08 óráig, szombat-vasárnap, ünnepnap: 24 órában
Szabadszállás, Mindszenti tér 5. Telefon: 76/353-324
IZSÁKI ORVOSOK DÉLUTÁNI ELÉRHETŐSÉGE
hétfő: 12-16 óráig
Dr. Szántó Ágnes
76/374-375
kedd: 12-13 óráig
Dr. Bíró Sándor
76/374-844
13-16 óráig
Dr. Szántó Ágnes
76/374-375
szerda: 12-13,30 óráig Dr. Rigó József Zsolt
76/374-190
13,30-16 óráig Dr. Bíró Sándor
76/374-844
csütörtök: 12-16 óráig
Dr. Rigó József Zsolt
76/374-190
péntek: 12-13 óráig
Dr. Bíró Sándor
76/374-844
Délutáni telefonelérhetőség 12 - 16 óráig: 06/20/9/624-594
Kábeltévé ügyelet
24 órán át hívható ügyeleti telefonszám
1231
Rendõrség 06-20-384-9606, 06-20-384-7731
Vízmû 0630/908-1799

Polgárőrség 06-20-973-5818

LÉGVÁRVILÁG JÁTSZÓHÁZ
OKTÓBER 30. SZOMBAT
Izsák, Sportcsarnok
A sportcsarnok küzdőterén számos légvár,
ugrálóvár, óriáscsúszda,
trambulin, babasarok, akadálypálya, kalandpark,
arcfestés, lufihajtogató
bohóc várja a gyerekeket 1-12 éves korig.
A játszóház két turnusban látogatható:
3.30-15.30 óráig és 16-18 óráig.
A belépődíj megfizetése után minden
légvár használható
az adott turnus végéig.
Gyermekjegy: 1800 Ft. Kísérőjegy: 400 Ft.
Kérjük a szülőket lapos talpú cipőben érkezni!

Érdeklődni lehet: 30/99-38-919

Köszönet
A Sárfehér Néptánc Együttes részére felajánlást tettek: Izsák
Károlyné óvónő (1 pár csizma - Csősz Mihály bácsi csizmája volt).
Briglovicsné Janovics Éva tanárnő (1 kalap - Janovics István kalapja
volt, eredeti izsáki Herpai-féle kalap).
Várjuk további népviseletek, szoknyák, csizmák felajánlását!
Köszönjük az adományokat!
Rőfiné Kállai Szilvia
néptáncos szülő

GYÁSZHÍR
Fájó szívvel tudatjuk, hogy
Németh Lajosné
(„Postás Erzsike”) életének 70. évében elhunyt.
Temetése október 23-án, szombaton
délután fél 2-kor lesz az orgoványi katolikus temetőben.
Németh család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak,
ismerősöknek, szomszédoknak, és azoknak,
akik részvétüket fejezték ki,
Farkas György
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot
helyeztek, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló
család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
Csavera Ferencné
temetésén megjelentek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek.
A gyászoló család

2010. október 20.

AKCIÓK ÉS ÚJDONSÁGOK
A GYROS BÜFÉBEN

Október 27. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Megyei Krónika (ism.)
19:35: Pánikjárvány dr. Lenkei Gábor
a H1N1-ügyről
20:00: Tárasas-Játékok
Október 28. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Megyei Krónika
19:35: Sárfehér Napok 2010.
III. rész
November 2. kedd
14:00: Közvetítés a
képviselő-testület
üléséről
November 3. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Megyei Krónika (ism.)
19:35: Közvetítés a képviselőtestület nov. 2-ai üléséről
20:15: Biztonsági Zóna
November 4. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Megyei Krónika
19:35: Jubiláló konfirmáltak
találkozója
20:10: Társas-Játékok
November 10 szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Megyei Krónika (ism.)
19:35: Szajori iskolások
találkozója
20:10: Társas-Játékok
November 11. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Megyei Krónika
19:35: Izsák-Kiskunhalas
labdarúgó mérkőzés
November 17. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Megyei Krónika (ism.)
19:35: Sárfehér Napok 2010.
(ism.)
November 18. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Megyei Krónika
19:35: Szajori iskolások
találkozója (ism.)
20:10: Társas-Játékok

APRÓHIRDETÉSEK
Kuvasz kiskutyák jól őrző szülőktől oltási könyvvel, önköltségi áron
eladók. Tel.: 06-30-231-4778

Újdonságokkal, akciókkal és tavalyi árakkal várjuk kedves
vendégeinket a GYROS BÜFÉBEN!
AKCIÓNK: Minden kedves vendégünk azonnali sorsoláson
vesz részt és ha szerencsés, a számla teljes összegét
vagy 50%-át a Büfé állja.
Minden hónap utolsó csütörtökén torkos csütörtök.
UJDONSÁGAINK február elejétől
- rántott csirkecomb
- rántott sertésszelet
- rántott csirkeszárny
- rántott csirkemell
Kedden, pénteken lángos.
Rendelésfelvétel: +36-20-2699-760
Nyitva tartás: hétfő, szerda, csütörtök 8 órától 21 óráig
kedd, péntek 7 órától 21 óráig
szombat, vasárnap 15 órától 21 óráig

MÜLLER SÍRKŐ
SZABADSZÁLLÁS
Újonnan nyílt telephelyünkön Bács-Kiskun Megye egyik
legnagyobb gránitsíremlék lerakatával várjuk.
- Rövid határidő, kedvezőárak, ötven év garancia.
- Gyönyörű új színek és formák.
- Szobrok, szökőkutak, ablakpárkányok gránitból.
- Kérésére otthonában számítógépes bemutatót tartok.
- Régi sírok tisztítása lefedése szét- és összerakása rendkívül
kedvező áron.
- Árajánlat készítés ingyenesen.
Udvarias kiszolgálással várjuk önt is telefonon
egyeztetett időpontban.
Megnyitottuk izsáki sírkőbemutató-kertünket!!!
Megtekinthető a volt Fujkó-birtok
előtti keresztnél.

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

Anyakönyvi Hírek
Születtek: Izsák Zsolt an: Gubacsi Éva, Brettner Hanna an.:
Haász Katalin, Szabó Petra Lili an: Szabó Veronika, Bóbis Réka
an: Magó Lídia, Segesvári Hanna an: Berente Mária.
Házasságkötések: Stégermájer Károly-Ósvay Gabriella, Szabó
Tamás-Grabicza Nikoletta, Könczöl Nándor-Hajagos Mária, Maráczi Zoltán- Sörös Ágnes, Papp Zoltán József-Pozsgai Bettina.
Meghaltak: Kiss Balázs 89 éves, Katona József u. 36., Bóbis
Sándor 79 éves, Tavasz u. 12., Hajma Béla 58 éves, Vadász u.
15., Petrányi Lőrincné sz: Damásdi Terézia 83 éves, Kinizsi
u. 17., Beck Ambrusné Kozma Erzsébet 89 éves Hunyadi u.
54., Szabó Józsefné sz: Horváth Margit 65 éves, Katona József
u. 110., Csősz Mihályné sz: Cséplő Terézia 89 éves Kölcsey
u. 13., Farkas György 54 éves Bajcsy Zs. u.1., Szabó József 64
éves Tompa M. u.8/a., Fejszés Istvánné sz: Róth Ilona 76 éves,
Mező u. 81.,Szepesi Benjamin 47 éves, Kiskőrösi u. 14.,Csavera Ferencné sz: Lesi Julianna 79 éves, Zlinszky u. 2.
Lapunk előző számában tévesen a korábbi anyakönyvi hírek anyaga
jelent meg, most közöljük a kéthavi aktuális anyagot. Olvasóink
elnézését kérjük!

Szőnyeg és autókárpit takarítógép
kölcsönözhető. Tel.: 06-76-374-274
Izsákon a Móricz Zsigmond utcában 3 szobás családi ház eladó.
Tel.:76-374-146
Eladó Izsákon a Fürst S. u. 22.alatti
összkomfortos családi ház.
Tel.:06-30-515-8041
Eladó a város központjában, kettő és
félszobás lakás. Érd.: 06-20-4757-857
Izsák Központjában 3 szobás családi ház eladó. Érd.: 76-417-191
Kecskeméten a Burga utcában 2
szobás 1.emeleti lakás eladó.
Érd.: 76-417-191
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