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Kolon-tavi élőhely-rekonstrukció

Emlékezés

Október 23-án 18 órakor
tartotta az önkormányzat az
1956-os forradalomra emlékező ünnepségét a Művelődési
Házban. Beszédet Mák Kornél
történész, kecskeméti alpolgármester mondott. Emlékezésében ’56 egykori és ma is
ható jelentőségéről szólt. Ki-

emelte, hogy 1956 olyan pont
a magyar történelemben, mely
az elmúlt évtizedek történelmi,
politikai folyamatait alapjaiban
határozza meg. Magyarország
1956-tal olyan folyamatot
indított el nemcsak idehaza,
hanem a volt szocialista blokk
országaiban is, mely feloldotta
azt a terrort és álértékrendet,
mely béklyóban tartotta az
országot és a térséget. A mai
szabadságunk ’56 eseményeiben, eszméjében gyökerezik
– húzta alá a szónok.
Emlékező műsort az iskola
tanulói adtak, irodalmi szemelvényekkel idézve fel az egykori
eseményeket. Az eset zárásaként a résztvevők megkoszorúzták az ’56-os kopjafát.

Megújul a könyvtár
Városi könyvtárunk meglehetősen elhasználódott épülete
kimondottan rossz városképi
látványt nyújtott már jó ideje, így igen örömteli dolog,
hogy végre komoly felújítási
munkálatok kezdődtek az intézményben.
Kárászné Dalmadi Lenke intézményvezető lelkesen kalauzol a bővülő szépülő könyvtárban, mutatva a külső és belső
megújulás eredményeit. A
külső homlokzat javítása után
hamarosan színezést kap az
épület. Belül új olvasótermet
alakítottak ki az újrafestett régi
mellett, valamint akadálymentes WC is készült, s új világí-

Ára: 110 Ft

Csodás természetvédelmi területünk állapota sokunk szívügye
Izsákon, így örömhírnek számít,
hogy a Kiskunsági Nemzeti Park
egy KEOP pályázatból nyert összegből megkezdte a Kolon-tó
élőhely-rekonstrukcióját. Bíró
Csaba, a KNP munkatársa, a
beruházás szakmai felelőse kérdésünkre válaszolva elmondta,
hogy úgynevezett mozaikos
nyíltvizes élőhelyek létrehozásán dolgoznak. Egy speciális
kotrógéppel tisztítanak meg
a nádtól összesen 4,5 hektárnyi területet oly módon, hogy
tizenegy kb. 1000 négyzetméteres kis tavat és mintegy 2,5
kilométernyi ezeket összekötő,
átlagosan 3 méter szélességű
csatornarendszert alakítanak ki.
Ezek teljes egészében nyíltvizes
területrészek lesznek. A vízmélység jelenleg 30 centiméter
és 1,8 méter között változik a ki-

Munkában a speciális úszó kotrógép
vízben. Ezek közül a réti csík és
a lápi póc található meg a Kolontóban nagyobb számban ma is.

gyengén látók olvasását segítő
berendezést állítottak be. Saját
szerverüknek köszönhetően
lehetővé válik az olvasókkal
való on-line kapcsolattartás a
nap 24 órájában, valamint a
könyvtárosok SMS-ben is értesíthetik az olvasókat az őket
érintő kérdésekről. A könyvtár
látogatói két számítógépen
tekinthetnek be az intézmény
katalógusába, amely lehetőség
nagyban segíti őket a könyvek
megkeresésében és a különböző témákban végzett kutatásban oly módon is, hogy a
könyvtárközi kölcsönzéshez is
segítséget nyújt a rendszer.

Bíró Csaba, a beruházás
szakmai felelõse

Gyönyörű látványt nyújt a kikotort terület és az azt körülvevő
növényvilág

Régen várt munkák folynak a könyvtárnál, kívül-belül megújul
az intézmény
tást kapott a kölcsönzőtér.
Mindezekkel párhuzamosan, a tartalmi munka és az
olvasók kiszolgálásának feltételei is javulnak. A kibővített
olvasóterembe újabb internet
eléréssel rendelkező számítógépeket, projektort és a

E fejlesztések a TIOP 1.2.308/1 Könyvtári szolgáltatások
összehangolt infrastruktúrafejlesztése - „Tudásdepó-Expressz” elnevezésű pályázat és
az önkormányzat nyújtotta támogatásból valósulnak meg.
-tetézi-

társulások találhatnak otthont
nagy számban, mint például a
tündérrózsás társulások. A munkálatok jelenleg félidőnél tartanak. A kotrás teljes ideje mintegy
két hónapot vesz igénybe.

kotort területen. Természetesen
e szint a jövőben majd ingadozni
fog az évi csapadékmennyiség
függvényében.
A kotrás részint jobb élőhelyet
biztosít a terület állat és növényfajainak, részint biztosítja ezek
jó megfigyelési lehetősét is. A
Kolon-tó több faj élőterülete. Különösen jelentős a madárvilága,
közülük a nagyobb termetűeknek, a kócsagoknak, gémeknek,
cigányrécéknek, egyéb récéknek
és a vadlibáknak hoz jobb életkörülményeket a jelenlegi rekonstrukció. A kotrásnak köszönhetően várhatóan megtelepednek
a ma még hiányzó vöcskök is.
A vidrák számára is kedvező
változást jelent a kotrás. A felhalmozott kotrásanyag kiváló
lakóhelyet jelent számukra, ebbe
építhetik várukat, míg a nyílt
vizekben elégséges táplálékra
találhatnak, hiszen a halak is jó
eséllyel szaporodhatnak a szabad

A növények számára szintén
értékes és kedvező feltételeket
teremt a kotrás. Olyan lebegő, illetve legyökeresedett úszó hínár-

Bíró Csaba elmondta, hogy a
terület továbbra is védett lesz,
tehát látogatni csakis engedéllyel, illetve kísérővel lehet a
jövőben is. Ígérete szerint erre
módot adnak azokban sz időszakokban, amikor a madarak
zavarása nélkül tehetők kis
körutak a megtisztított területen. A bejárási tilalom a téli
csúszkálásra, korcsolyázásra is
vonatkozik.
-tetézi-

A csatornák csónakkal járhatók be
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ITV-film a XI. Kistérségi és
Kisközösségi Televíziók
Filmszemléjének döntõjében
Nyolcvanhárom beérkezett alkotás közül 28 film került a rangos
nemzetközi filmszemle döntőjébe, amelyet november 24-26. között rendeznek a Lakitelek Népfőiskolán. A szemlén bemutatják a
csíkszeredai Film.dok fesztivál díjnyertes filmjeit is.
A filmszemlére a hagyományoknak megfelelően hazai és határon
túli magyar televíziós és filmes műhelyek küldhettek alkotásokat.
Az Izsáki Televízió „Csenge” című kisfilmjével nevezett, s a portréjátékfilm kategória előzsűrije: Tanos Miklós szerkesztő-rendező,
Tóth Erzsébet költő, szerkesztő, Juhász-Pintér Pál történész döntése
alapján az alkotás bekerült a november végi döntőbe, ahol 28 alkotás
közül választja ki a zsűri a legjobbnak ítélt filmeket. Az ITV 2008ban, a „Mikor elindul a vonat” című filmjével került a filmszemle
döntőjébe, s a Magyar Televízió különdíját hozta el.

Fejlődés biztos módszerekkel
Uniós forrásból tanul egy kollégánk
3.033.000 Ft-ot nyert az izsáki
óvoda a Társadalmi Megújulás
Operatív Program keretében a
„pedagógusképzések a pedagógiai kultúra korszerűsítése,
pedagógusok új szerepben”
támogatására. A pályázati kiírás
célja: a nevelés-oktatás hatékonyságának, eredményességének javítása, a nevelési-oktatási
szektorban dolgozók szakmai
kompetenciájának fejlesztése,
korszerűsítése, új tanítási és
tanulási módszerek elsajátítása.
A gyermekek sikeres fejlesztése
nem képzelhető el a nevelőmunka folyamatos megújulása, saját
magunk szakmai továbbképzése
nélkül. A pályázat ehhez a feladathoz kínál, szakmai támogatást, sok elméleti és gyakorlati
segítséget.
A támogatott pedagógus 50

%-os munkaidő kedvezményben, két tanéven át a Támop
3.1.5-09/A/2 pályázatnak köszönhetően szerezhet szakvizsgát, az általa választott, közoktatás- vezető szakon.
A közoktatás modernizációjának végrehajtására csak
kompetencia alapú és integrált
szemléletű korszerű pedagógiai
módszereket alkalmazni tudó
pedagógusok képesek. Az elmúlt tanév TÁMOP 3.1.4-08/2
pályázat/ kompetencia alapú
nevelés- fejlesztés megvalósítása után, kollégáimmal együtt
bátran állíthatom, hogy a pályázatokban rejlő lehetőségek
pozitívan hatnak az óvodai belső
munkaszervezésre és természetesen a gyerekek fejlődésére.
Lévai Ferencné
projektvezető

Önkormányzati hírek
A Képviselő-testület legutóbbi
ülését 2010. november 2.-án
tartotta, melyen rendeletet fogadott el az egyes szociális ellátási
formák szabályozásáról szóló
4/2004. (III. 31.) rendelet módosításáról és a települési képviselők, a bizottsági elnökök és
tagok tiszteletdíjáról, melyeket
lapunkban közzé teszünk.
Tájékozódott a Képviselőtestület a 2011. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj
Pályázatról.
Izsák Város Önkormányzat
Képviselő-testülete támogatja,

hogy a fenntartásában működő Táncsics Mihály Általános
Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Diákotthon
pályázatot nyújtson be a KEOP
2009.6.2.§/A kiírásra „Iskola
kerékpáros közlekedést segítő
projekt” címmel. A megvalósításhoz szükséges 526.300.- (ötszázhuszonhatezer háromszáz
forint) önerőt az Önkormányzat
2010. év tartaléka terhére biztosítja. A 60/2010. 806.22.) sz.
határozat a mai nappal hatályát
veszti.
Bagócsi Károly
címzetes főjegyző
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Vevőcsalogató átalakítás a Coop-üzletben
Az Izsáki Áfész 7. számú üzletében, közkeletű nevén az „Önkiben” nemcsak jó árakkal és
árukkal, hanem a vásárlási körülmények javításával is szolgálják a
vásárlókat. Nemrégiben világítós
zöldség-gyümölcs állványt állítottak be, mely igen esztétikus
és áttekinthető formában kínálja
a termékeket. Új helyre, a pénztárak mellé került az újságos polc,
a dobozos üdítőket és söröket is
polcra helyezve kínálják, valamint a fagyasztott áruk hűtőit is
egy helyen találják a vásárlók. A
változtatások a vevők kényelmét,
az áruféleségek könnyebb megtalálást szolgálják. Nem titkolt
cél, hogy e változtatásokkal is az
üzletbe csábítsák a vásárlókat.

Országos díjat nyert Németh Ferenc
Németh Ferenc festő nemrégiben harmadik
díjat vehetett át Szegeden, az EDF Démász
Galériában. A Jövőbarát energia címmel meghirdetett országos képzőművészeti pályázatra
többtucatnyian küldtek be alkotásokat az országból. A neves szakemberekből álló zsűri,

Ferenc Eredet című festményét juttatta a döntő
harmadik helyére.
Ide kapcsolódó hír, hogy Németh Ferenc szívesen látott kiállító Hévízen, hiszen november
11-én, a tavaly őszit követően, immár másodszor
nyílt tárlata a hévízi múzeumban.

Jogsegély szolgálat
Azok vehetik igénybe az INGYENES jogi szolgáltatást, akiknek az
egy főre jutó havi jövedelme, vagy szociális rászorultsága azt indokolja, és olyan jogvitás ügyük van, amely jogi tanácsadást igényel.
Kérjük az ügyfeleket, hogy a jövedelemigazolásaikat (nyugdíjigazolás, munkabér igazolás), személyi okmányaikat, illetve a szociális
rászorultságukat igazoló okmányaikat (pl. közgyógyellátási igazolvány) hozzák magukkal.
Ügyfélfogadási időpontok: Minden 2. hét szerdáin 10-11.30-ig.
Legközelebbi alkalmak: 2010. december 8, december 22, 2011.
január 5, január 19, február 2, február 16.

HIRDETMÉNY
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete versenytárgyalást
ír ki a tulajdonát képező, az izsáki 1/2 hrsz-ú - természetben
Izsák, Szabadság tér 1. szám alatt található - ingatlan (OTP)
földszintjén lévő 12 m2-es irodarész, valamint az izsáki 1/1.hrsz-ú
ingatlanból kialakításra kerülő 2x10 m2-es építési telekre.

Kálmán István és felesége
november 19.-én ünneplik 55.
házassági évfordulójukat. Ez
alkalomból szeretettel köszönti
őket az egész család!

Az indulási ár az irodarésznél 108.100 Ft/m2, míg a telek
esetében 50.000 Ft/m2.
A versenytárgyalás időpontja: 2010. december 14-én 10 óra. A
részletekről felvilágosítás kérhető a 76/568-062. számú telefonon, vagy személyesen, Bagócsi Károly címzetes főjegyzőtől.

Szüreti emlék

IV. LOVAS VILÁGKUPA
Budapesten
December 3. és 5-e között a Papp László Budapest Sportarénában
nagy nemzetközi és hazai érdeklődés mellett negyedik alkalommal
rendezik meg az OTP Bank Lovas Világkupát, világhírű lovasok
négyes fogathajtók közreműködésével. A két fő versenyszám az
OTP Nagydíj Díjugrató Világkupa CSI-W és az OTP Fogathajtó
CAI-W döntő.
A versenyen és a kísérő műsorban 15 nemzet, 70 lovasa - és a
harminc műsorszámot kínáló show műsorban szereplőkkel együtt
- mintegy 300, köztük vagyonokat érő, ritkán látott ló érkezik az
Arénába. Többek között gyermeklovasok és világhírű lovas kaszkadőrök, díjugratók, western és kozák lovasok bemutatója kínál
látnivalót az érdeklődőknek. A gyerekeket a Nemzeti Gyermek
Lovasnap programjai várják.

Évforduló

VÉRADÁS
Értesítjük
a segítőszándékú
lakosságot, hogy
2010.
december 28.-án (kedd)
9 órától 13 óráig
a Művelődési Házban
véradás lesz.
Magyar Vöröskereszt

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje az

» OBSERVER «
OBSERVER BUDAPEST
MÉDIAFIGYELÕ KFT.

Már megszokott dolog, hogy a Sárfehér Napok alkalmából Varga Istvánék egy-egy kis szüreti jelenetet állítanak össze házuk elõtt. Idén
a szüreti felvonulást idézték meg ötletesen elkészített bábjaikkal.

1084 Budapest,
VIII. ker. Auróra u. 11.
Telefon: 303-4738 Fax: 303-4744
http://www.observer.hu
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Egy kis abszurd
Magyar és külföldi, főleg
európai műfordítók, írók, költők
nyilatkoztak már a magyar
nyelv különleges gazdagságáról
sokszínűségéről. Nincs Európában
több hasonló nyelv, amely ilyen
színesen, változatosan, árnyaltan
és sokféleképpen tud kifejezni
egy-egy szót, fogalmat, tárgyat,
gondolatot. De fordítva is igaz.
Egy szónak többféle jelentése,
értelmezése is lehet.
Nagy ritkán, hangsúlyozom,
nagy ritkán épp ezért ebből
adódóan bizonyos esetekben a
szó groteszk abszurd értelmet
kaphat. Legyen példa erre az
alábbi kis történet.
Hol volt, hol nem volt, volt
egyszer egy özvegyasszony.
Fiával élt és kedvenc kis tacskó
kutyájával. Ez utóbbi olyan kedves
volt, hogy szinte családtagnak
számított.
Történt, hogy az özvegyasszony
elhatározta, hogy cserépkályhát
rakat be a szobájába. A művelet
hamar megtörtént. A mester
annak rendje és módja szerint
precízen el is készítette a
cserépkályhát. Búcsúzáskor
kioktatta az asszonyt a próbafűtés
tudományára, ami köztudottan

abból áll, hogy állandóan figyelni
kell a tüzet, vagyis égjen is meg
nem is, mert ha a tűz hirtelen
fellángol, esetleg kárt tesz a
száradó cserepekben. Amikor
már az asszony harmadik napja
élesztgette a tüzet, így szólt
hozzá a fia: „Anyu ez a kutya
mög tüzel!” Erre édesanyjának
felragyogott a szeme, szája boldog
mosolyra húzódott örömében
és így szólt: „Jaj de jó kisfiam,
úgyis ráuntam én már az örökös
figyelésre, legalább átveszi majd a
szerepemet a tüzelésben.”
A fiú elcsodálkozott, hogy
édesanyja nem volt tisztában a
szó, kutyával kapcsolatos igazi
értelmével. Nem kis fáradtságába
került, míg hosszasan körülírva,
minden szókincsét latba vetve
elmagyarázta édesanyjának, hogy
ez a tüzelés nem az a tüzelés. Aki
megértvén a szó igazi értelmét,
elszomorodott és tovább folytatta
a próbafűtést.
Hát ilyen gazdag a magyar
nyelv.
Mert ugye a magyar nyelvben
tüzel a nap, tüzel a géppuskás,
tüzel a fűtő, de még a kutya is
tüzel. A nyelvészeknek igaza van.
Leitem Henrik

Utazási ajánlatok
Jégrevü Bécsben, 3 nap Holiday On Ice Tropicana 2011.
Indulási időpontok: 2011. január 13-30.-ig.
Arany Prága, 6 nap Melnik, Karlovy Vary, Drezda
Indulási időpont: 2011. tavasz.
Egyiptom, 8 nap Nilusi hajózás 4*-os luxushajóval
Indulási időpont: 2010/2011 tél.

Bővebb tájékoztatás, jelentkezés Radványi Ilona.
Tel: 76-374-809 vagy 06-30-910-3436

TETÉZI LAJOS

Gondolom...

...nincs olyan ember, akit nem érint meg november 1-je, 2-dika üzenete. November hónap e
két első napja az emlékezésé. Emlékezés az
örökre elmentekre, akik míg éltek, részei voltak
életünknek, s azok is maradnak amíg emlékezetünk megőrzi őket. Elhunyt szeretteinket idézzük ilyenkor,
ahogy sokszor máskor is, de e napokban a külsőségek is arra
figyelmeztetnek: memento mori! - emlékezz a halálra, emlékezz
a halottakra! Ez az emlékezés önmagunkkal való szembenézés
is, hiszen akarva akaratlan ott a kérdés: akikre emlékezünk,
azok ránk vajon hogyan emlékeznének? Volt-e türelmes, megértő szeretetünk irántuk - akkor is, amikor úgy éreztük ők a
türelmetlenek, értetlenek irántunk. A sírokon lobogó gyertyák
fénye, ha értő szívvel nézzük őket, megsúgják a választ, hiszen
tovatűnt idők örömeit, bánatait idézik. Megmutatják a szépet, a
jót és persze a rosszat is a gyorsan elmúlt napokból. Ám az idő
múlásával a rosszból egyre kevesebbet, hiszen e fények valójában azt üzenik, hogy az igazán fontos a szeretet, a jóság, amely
minden emberben ott van.
Gondolom, mindenkinek megvan a maga szokása, mikor látogatja meg szerettei sírját, miként idézi emléküket. A temetőkeretek őszi csendje, a lehulló falevelek fanyar illatú, színes szőnyege,
a feldíszített sírok ünneplős rendezettsége akkor tudja őszinte
emlékezésre indítani az embert, ha magában, vagy csupán családi
körben járja az elmentek útját. Családtagokét, barátokét, távolabbi ismerősökét. A talpunk alatt surrogó levelek neszezésével
mintha ők üzennének, a gyertyák fényével mintha ők intenének.
Megidézve az elmúlt időket, és megerősítve amit, mi magunk is
tudunk: közös az utunk, s ennek az útnak nincs vége, hiszen lesznek, akik értünk is meggyújtanak majd egy-egy gyertyát melyek
fényében ott leszünk, és általunk az előttünk jártak is, és az idő
végtelenjébe simulva így válunk közös emlékké. Azok emlékévé
is, akik bennünket már nem ismertek, de valakiért fellobbantják
az emlékezés örök fényét...
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Izsákon zárták az idényt a távlovasok
és bajnokokat avattak...
Ódor Enikő rajt-cél győzelmet aratott Izsákon
Október 23.-án immár 15.
alkalommal rendezték meg
Izsákon a Kamuthy Kupát, mely
egyben Horváth László emlékverseny is volt. Az idényzáró
versenyen három kategóriában
20 és 40 km-en álltak rajthoz a
távlovasok és a távhajtók.
Ideális időben egy jó kis verseny volt - értékelt Ódor Lajos
szövetségi kapitány, aki már
a jövőre gondol, hiszen 2011ben junior VB és felnőtt EB
lesz. Sajnos a brazil junior VB
számunkra a magas költségek
miatt elérhetetlennek tűnik, de
nem kizárt, hogy Matyi Bianka
azért ott lesz egyedüli magyarként. A felnőtt EB már elérhető
célnak tűnik, jelenleg 5 lovunk
kvalifikálódott eddig.
A Kamuthy Kupát 20 km-en
a rákai Hatvaniné Novák Szilvia
nyerte 1.11.24 -es idővel, 40 kmen Ódor Enikő rajt-cél győzelmet

aratott 2.06.20 -as idővel, míg a
távhajtóknál a siófoki Németh
Ferencé lett az izsáki trófea,
2.09.38-as idővel.
A versenyt követően a kora esti
órákban Bányai Béla elnökletével
évértékelő közgyűlését tartott
Izsákon a Távlovas és Távhajtó
Szakág. Az elnöki előterjesztést a küldöttek elfogadták és
jóváhagyták a 2011. évre szóló
terveket. Ezt követően a Magyar
Köztársaság 2010. évi távlovas és
távhajtó bajnokait és helyezettjeit köszöntötték, akik átvették a
bajnoki érmeket és trófeákat.
Magyar bajnok távlovas sportban - 5 forduló alapján -, hosszútávon Sík Gabriella (ő rövidtávon
2008-ban, középtávon 2009-ben
nyert bajnokságot), középtávon Visnyei Emese, rövidtávon
Kökény Pál (első bajnokságát
nyerte), junior bajnok Míhók
Orchidea (neki is ez volt az első

bajnoki címe), távhajtó bajnok
Molnár Lajos, aki már negyedik
bajnoki győzelmét ünnepelte.
Erre mondják azt, három a magyar igazság, negyedik a ráadás
- szóval most jöhet az ötödik
2011-ben... Baranyai Antal

A Városi Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálat hírei
Örömmel töltött el, hogy egy
újabb szabadidős program keretében, 2010. október 16-án megszervezhettük a Magyar Póni Klub
Szövetség Regionális Minősítő Versenyét, a KLP Kupát. A rendezvény
helyszínét városunk gyöngyszeme,
az izsáki lovas pálya nyújtotta, mely
a magas színvonalú fogathajtó rendezvények mellett, ezúttal a díjugratás, illetve a díjlovaglás számára
is helyet adhatott. Külön öröm
számunkra, hogy a verseny keretein
belül első alkalommal használhattuk az újonnan létesített és átadott
közösségi házzá alakított zsűritornyot. Az egész napos rendezvény
remek, családias hangulatban telt.
A nap végén pedig kicsik és nagyok
együtt ünnepelhették az elért eredményeket, melyekre mindannyian
büszkék vagyunk.
A 9 órakor kezdődött programon 67 gyermek állt rajthoz, 16
versenyszámban. A legügyesebbek
több versenyszámra is regisztráltak,
így 105 nevezést jegyezhettünk.
A környező településekről érkező
póni klubok mellett az izsáki lovasok kiváló teljesítményt nyújtottak,
többen szereztek dobogós helyet.
A pozitív visszajelzések biztatnak
arra, hogy érdemes dolgozni, energiát fektetni ilyen jellegű programokba,
így jövőre is részesei kívánunk lenni
a póni-verseny megszervezésének. A
sportolási lehetőség választékának
bővítésén kívül célunk, hogy minél
több időt töltsenek gyermekeink a
természetben. A lovak közelsége, a
velük való munka jótékony hatása
pedig felbecsülhetetlen értékké
válhat testi-lelki egészségük megőrzéséhez. – Dr. Béres József, a Béres
Egészség Hungarikum Alapítvány
elnökének szavaival élve – szeretném, ha az egészség Izsákon is
„Hungarikum” lenne.
Ezúton szeretném köszönetemet
kifejezni a résztvevőknek, Turcsán
Istvánnak és kolléganőimnek a
szervezésben nyújtott segítségükért
és mindazoknak, akik az előkészületek munkálataiban részt vettek.
Sörösné Boldoczki Tímea
intézményvezető

Izsáki versenyzőink
helyezései
Futószár 1 eredmény
7-9 évesek:
3. Sörös Viktor
4. Juhász Sámuel
5. Hörcsök Laura
Futószár 1 eredmény
10-12 évesek:
2. Mankovics Mihály
3. Szabó Levente
Futószár 2 eredmény
4-6 és 7-9 évesek:
3. Juhász Jázmin
PK 1 eredmény:
1. Rezner Réka
B2 eredmény:
3. Rezner Réka
D1 eredmény gyerek póni:
6. Ádám Edit
7. Hörcsök Blanka
D1 gyerek nagy ló:
3. Huszta Vivien
5. Faragó Fanni
D1 ifi nagy ló:
1. Juhász Csenge
D2 eredmény:
2. Huszta Vivien
6. Ádám Edit
7. Faragó Fanni
IFI/póni és nagy ló egyben:
3. Juhász Csenge
4. Rezner Réka
5. Nagy Enikő

Köszönjük!

Az „EU élelmiszersegély program 2010” keretében a KalocsaKecskeméti Főegyházmegyei
Katolikus Karitász Alapítvány
jóvoltából 2010. október 21.-én és
25.-én 235 rászoruló család, köztük 38 nagycsalád, részesülhetett
2.300 kg liszt, 1.876 kg spagetti és
538 kg italpor adományban.
Ezúton is szeretném köszönetemet kifejezni a magam és kolléganőim nevében Szántó Ambrus karitászigazgatónak, akinek
jóvoltából évről-évre több család
részesülhet az adományokból.
Bízom a sikeres és jó kapcsolatunk jövőbeni fenntartásában.
Sörösné Boldoczki Tímea
intézményvezető

Jól szerepeltek izsáki versenyzõink

IZSÁKI Hírek
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v a ll á s
Kicsit talán furcsának tűnik a cím
így első ránézésre, de mégis igaz!
November 16-án ünnepeltük házasságkötésünk 25 éves évfordulóját
és ebből több mint 22 évet Izsákon
éltünk. Most egy kis visszatekintést
teszünk erre a 25 évre.
1985. november elsején este
bekerültem a Szőnyi Tibor (ma
Jávorszky) kórházba gennyes perforált vakbélgyulladással. Sokáig csak
jegelték, de mire a műtőbe kerültem
már 4 órája perforálódott... A leleteimet nézve sokan megijedtek, és
sírtak, hogy nem lesz ebből esküvő,
hanem temetés következik. Az
ismerős orvosok is erre készítették
fel a családot! Másodikán reggel
éreztem én is hogy meghalok. Papot
kértem. János atya késő délután jött
be a kórházba. Akkor még trükkel
lehetett paphoz jutni, mert nem engedték be őket. János atya megadta a
betegek kenetét és megáldoztatott.
Azt mondta: „Józsikám halottak
estje van úgyis, imádkozz értük”!
Nekem ebből a „halottak estéje”
nagy erővel rezonált. Harmadik
napon este a vizitkor megszólalt
az egyik orvos: „maga még él?” igyekszem, - mondtam. Naponta hat
alkalommal egyszerre 5 féle injekciót
kaptam. De mit ért volna minden
ha Isten nem akart volna talpra
állítani. Akkor ilyen műtéttel három
heti kórházi kezelés járt. Én öt nap
után hazamehettem. Orosz orvos
operált. Varratszedés előtt mondta,
hogy én kezdjem el a Jó Atyánkat, ő
meg addig dolgozik. Így is volt. Délután négy órakor mehettem haza,
rendhagyó módon. Istennek hála!
Ahogy a kapunkon beléptem, sírva

fakadtam Isten jóságán. Nem hittem
se azt hogy valaha hazamehetek, se
azt hogy lesz esküvő.
Az esküvőnk előtt pénteken este
imádkoztak értünk a barátaink egy
közösségben, hogy ki tudjunk tartani alig 20 évesen egymás mellett.
Nagy erőforrás mindig az ima. Ma
elbagatellizálják sokan. Mások keleti
praktikákhoz folyamodnak. Nem
értem ezeket az embereket, amikor
a Jézus Krisztuson kívül minden
más értéktelen hamisság! Szívesen
emlékszem vissza az ifihittanos
társainkra. Minden pénteken az
esti misén találkoztunk, aztán hittan volt, aztán beszélgetés stb. Sok
házasság köttetett ebből a hittanos
társaságból. Ha a házasság, de a
kapcsolatok alapja az evangélium,
akkor az csak sikeres lehet. Mi ezt
megtapasztaltuk.
Annak idején, amikor a házasságunkat Isten színe előtt megkötöttük a váci Fehérek templomában
különös dolgokról beszélt a prédikációjában Turai János atya. Egy
kulcsot adott nekünk útravalóul. Azt
mondta, hogy ez a kulcs a kereszt,
mely segítségével el fogunk tudni

25/22/10
jutni a mennyországba a sok földi
szenvedés után.
Nem tudom, hogy kinek van
kedve szenvedni, és főleg ki akarta
hallani pont ezt a prédikációt a
nászmisén, de hát ez történt. Az
esküvő után, mivel akkor én a Kórházban dolgoztam az elfekvő részen,
úgy ahogy voltunk bementünk a
betegekhez, hogy megmutassuk
magunkat. Nagy öröm volt ez ott
nekik, akik már sok éve egyedül ott
feküdtek a büdös és áporodott szagú
falak között.
Aztán jöttek a hétköznapok...
Sződön tanítottunk a Feleségemmel, a helyi általános iskolában,
amikor Imre atya Izsákra hívott
bennünket. Egy év gondolkodási
időt kaptunk. Közben Ő, Izsákra
költözött. Amikor a sződi iskola
igazgatójától elköszöntünk, aki bár
kommunista volt akkor, de igen
emberséges, ezekkel a szavakkal
próbált még marasztalni: „Abba
akarjátok hagyni a pedagógusi munkát? Itt mindenetek meglehet!” Erre
válaszoltuk, hogy á, dehogy - most
kezdjük el!
1988. augusztusában költöztünk
Izsákra. Aztán megszületett a Dani
1990-ben, akivel az első utunk a
templomba vezetett, majd két és
fél órás autózás után értünk haza
vele, majd a Tamás 1992-ben született, vele is ugyanígy tettünk. Mi
kezdettől azt éltük meg, hogy ez a
két gyerek elsősorban az Úré, mi
csak egy ideig vagyunk a megbí-

zottjai, aztán a maguk életét fogják
élni. Nehéz volt egy két-ember
sértő szavával találkoznunk már a
kezdetkor is, (pl.: „minek köllött
ez?” ) de igyekeztünk megbocsátani
nekik. Ha másért nem, - Isten iránti
engedelmességből.
1999. november 18-án Isten
különösen is belépett az életünkbe:
Akkor esett le az a nagy hó, amikor
a Feleségem éppen Kaposváron
tanult. Hazatelefonált, hogy nem
mer elindulni a hó miatt, mert
mindenütt leállt a közlekedés és fél.
Másnap reggel mégis útnak indult a
kis Trabanttal, és az egész utat kettes
és hármas sebességfokozattal tette
meg. Soltot elhagyva egy újgazdag
nem az útviszonyoknak megfelelően
vezette a szolgálati 300D Mercedesét és a rendőrségi adatok szerint
140 km/h-s sebességgel kettévágta
azt a bizonyos Trabantot. A kocsi az
első ülés mögött kettészakadt és a
hátsó része berepült a kukoricásba,
mintegy 158 m-t repülve. Imre atya,
aki kiment a helyszínre szó szerint
ezt mondta, amikor meglátta a
roncsot: „megerősödtem a papi hi-

vatásomban!” Persze a „trabantos”
lett a vétkes és meg is bűntettek. A
jelenlévő rendőr pedig, aki segített
összeszedni a holmikat lehajolt a
földre és egy tollat vett föl. Ez volt
ráírva:”Velem van az én Uram nem
félek, ember mit árthat nekem!”
Azért a stressz és az ütések zúzódások okozta traumák megtörték szegény Tündikémet, de csontja nem
tört el sehol. Imre napi vacsorára
voltunk aznap este hivatalosak, de
le akartuk mondani, mert jártányi
erő is alig-alig maradt neki. Csak
az ágyba kívánkozott! Akkor áthoztam a templomból a Feleségemhez
Jézust... Ő magához vette és két
perc múlva felöltözve jött ki és ezt
mondta: „Mint ha kirúgott volna
magából az ágy, indulhatunk. Teljesen jól érzem magam!!!” Dicsőség
az Úrnak!
Ilyen és ezekhez hasonló esetekben sokszor hajlamosak vagyunk azt
mondani, hogy micsoda szerencse
volt ez, vagy az az életünkben.
Eszünkbe kell, hogy jusson gyakran a Gondviselő Isten, Aki itt van
állandóan velünk örömünkben és
szomorúságunkban. Szerencse nincs
- csak gondviselés!
Közben a teológia, ének-zene tanári szak, és a lelkigondozó szakon
tanultunk, hol együtt, hol különkülön. Szükséges hogy ismerjük a
kor lelki betegségeit, illetve azok
következményeit. Az evangelizáció
nemcsak a hittanórán folyik, hanem
annak folyamatosnak kell lenni.
Ezen igyekszünk lendíteni pláne
akkor, amikor azt tapasztaljuk, hogy
a hittanosaink, illetve szüleik olykor
igen ingoványos talajra eveznek. Hol
„véletlen”, hol szántszándékkal.
Evangelizáció nélkül nincs megtérés,
megtérés nélkül nem tudjuk befogadni Isten szeretetét, illetve Azt,
Akit küldött Jézus Krisztust. Más
név alatt pedig nincs üdvösség! A
Jézus Krisztus az egyedüli Megváltó.
Ő az út az igazság és az élet! Senki se
juthat az Atyához csak általa!
2000. Karácsonyán diakónussá
szentelt Dr. Bábel Balázs KalocsaKecskeméti érsek atya! Azóta a
szerpapi szolgálatot is ellátom. Jó
az Úr szőlőjében dolgozni akkor is,
ha a munkások nemcsak a családból
jelentkeznek, hanem máshonnan is
jönnek. Igaz, a gazda jobban szeretné, ha a munkások a közvetlen
közeliek lennének, de erről nem mi
döntünk mindig!
2005-től mint hitoktatási felügyelő
is dolgozom az egyházmegyében. A
munka megsokasodott, a korunk is
haladóban van, de szüntelen bízunk
Isten irgalmában, a Gondviselésben
és Isten feltétel nélküli szeretetében!
Bízzál Te is Benne!
Befejezésül szeretnénk mindenkinek megköszönni, hogy széppé
tették a jubileumunkat!
Földvári József és Tündi

Református múltunk 26.
„1789.dik Esztendőnek első napját követő éjszakában a Parochiális Ház Konyháján egy rémítő gyúladás támadott; Melly
miatt, ha maga Isten nem őrzötte vólna a Házat, és a benne
hólt módjára aluvókat, a Ház porrá éghetett vólna, a benne hólt
módjára aluvók pedig, a szánakozó keresztyéni szívnek szomorú
czéljai lettek vólna, kik „11 egyen” (11-en-N.Á.) valának szám
szerint.
Ennek okának ki nyomozásában, mivel bűnösnek, és a gyúladásnak eszközének T. Tudós Mátyási János uram, Járdi Erse
nevű szolgálója találtatott vólna; illyen deliberatumot hozott
a Betsületes Consistorium, hogy mivel a leány az említett
gyúladást, tsak nem kész akarva láttatott tselekedni, a tüzes
pernyével tele teknőt a szalma alá el rejtvén, s ezt más napi
nyakas gondolatjával meg erősítette, melly szerént a meg történt veszedelem után, tsovában akart tüzet hozni a szomszéd
háztól, mellyet is hogy pirongattatott még ezt felelte: ha fülem
nem vola meg sem halgatnám az ollyan beszédet: tehát ezen
tselekedeteket meg gondolván, méltó hogy meg intésnek okáért
az Egyházfi és Harangozó által a hellység házához késértetvén
12 korbátsokat ütessen rajta, s így tanítsa vigyázni. De mivel
Tiszteletes Gazdáját méltó tekintetbe vette vólna a B. Tanáts s
nem különben a Tiszteletes Prédikátor is instál vólna mellette,
ez okon az Érdemes Előljárók azt rendelték, hogy tsak kemény
feddéssel hozzák eszére.
Ugyan ekkor a Templom bajokat fel forgatván, a föbb hamarébb építhető dolgok közt, emlékezetben jött: hogy egy
Communiohoz való Poharat jó volna még készíttetni; azért meg
fontolván az ebből folyó hasznot, el is végeztetett, hogy lehető
alkalmatossággal még szereztessék egy illy Pohár.
(Protokollum IV: 5-6.ol )
közli: Nagy Árpád

Gyülekezeti
hírek
- November 28-án, 13.30: istentisztelet Kisizsákon.
- December 23-án (szerda), 18 órától: bűnbánati előkészítő
istentisztelet.
- December 24-én (csütörtök), 15.00: gyermekek Karácsonya
a templomban.
- December 25-26-án, 10.00 és 16.00 óra: ünnepi istentiszteletek.
- December 25-én, 13.30: Kisizsákon ünnepi istentisztelet.
- December 31-én (péntek), 16.00: Óévi istentisztelet.
- Január 1-én (szombat), 10.00: Újévi istentisztelet.
- Január 1-én (szombat), 13.30: Kisizsákon újévi istentisztelet.
Mindenkit szeretettel várunk!
Szeretettel kérjük egyháztagjainkat, hogy egyházfenntartó
járulékaikat, sírhely-megváltásaikat ne mulasszák el rendezni.
Csak azoknak tudunk díjainkból kedvezményt biztosítani, akik
rendszeres egyháztagjaink, a közös teherviselésből kiveszik
részüket! Köszönjük!
Ha valaki sárga csekket szeretne igénybe venni befizetéseihez, kérjük, jelezze a Lelkészi Hivatalban: 374-154.

Egyházközségi hírek
- November 21-én, Krisztus Király vasárnapján a 9 órai szentmisében az édesapákat köszöntjük.
Utána szerény vendégségre várjuk őket a Közösségi Házba.
- Ugyancsak november 21-én Karitász vasárnap van. A szentmisék után Erzsébet kenyeret osztunk,
a misepersely adományait a Magyar Katolikus Karitász részére küldjük el.
- November 28-án kezdődik az új egyházi év. Advent vasárnapjain a 9 órai szentmise előtt adventi
gyertyagyújtást tartanak a hittanos csoportok.
- November 29-től minden reggel 6-kor hajnali misékkel készülünk Karácsonyra. A hajnali miséken
beszéd-sorozat lesz Szűz Mária életéről és a megváltásban való szerepéről.
- Advent idején a fiatalok betlehemes játékkal keresik fel a családokat. Fogadják őket szeretettel!
- Az év vége felé tartunk. Gondoljunk egyházi hozzájárulásaink befizetésére /A Takarékszövetkezetben is lehet!/, valamint hozzátartozóink lejárt sírhelyeinek újraváltására!
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Csak egy tollvonás...
... a hihetetlen mai szórakozásról ...

Hihetetlen, milyen sokat változik
a világ. Hihetetlen, hogy milyen
irányba. Hihetetlen, mennyire
szabadabbak vagyunk. Hihetetlen, mennyire felelőtlenek és
naivak vagyunk és még sorolhatnám, mennyi minden mennyire
hihetetlen a XXI. században.
Hihetetlen, de tényleg csak
egy ártatlan születésnapi bulinak
indult, már amennyire egy buli
ártatlan lehet napjainkban, ahol
már minden, de tényleg szó szerint minden megtörténhet. Egy
nem olyan messzi városban, 2
lány ünnepelte a tizennyolcadik
születésnapját. Mindent megszerveztek, rengeteg embert elhívtak
a bulira, még olyanokat is, akiket
csak ímmel-ámmal ismertek. Ez
nagy hiba volt. Ugyanis az egyik
ilyen alig ismert figura, kábítószert vitt be a buliba. Mindenki
csak annyit tudott (nevezzük
emberünket Fricinek), hogy Frici kicsit flúgos és sokszor van
betépve. Ez nem nagyon zavart
senkit, hiszen abban a városban,
ahol ez megtörtént, nem számít
furcsa dolognak, hogy a 15 és 27
év közötti fiatalok jó része ilyen
szerekhez nyúl, s ez sokszor
nemcsak a családjuk előtt, de még
az iskola falain belül sem titok.
Frici elment a buliba, nem is volt
vele baj egy ideig... Egy idő után
elkezdte kínálgatni a füves sütiket
(volt, akinek elmondta mi van a
süteményben, volt, akinek nem)
és amikor senki nem látta, amfetamint kevert bele egy ásványvizes üvegbe. Az eset kitudódott és
végül rendőrségi ügy lett belőle.
Kiderült, hogy emberünket nem
is Fricinek hívják, ez csak álneve
volt és drogdíler, aki valószínűleg bővíteni szerette volna a
vevőkörét. Fricit feljelentették,
majd házkutatás után őrizetbe
vették, ám most szabadlábon
védekezhet. Az eset nagy port
kavart a városban, voltak, akik azt
mondták, felesleges volt belőle
ekkora ügyet csinálni, s voltak,
akik ennek az ellenkezője mellett
érveltek. Ez nyilván egyénfüggő,
de ne felejtsük el: ez nem mindig
volt így. Nagyszüleink idejében
nem volt disco és házibuli, bálok
voltak, ahová a lányok felügyelettel mehettek és akkor indultak
haza, amikor azt megmondták
nekik. Ma így visszagondolva, nagyon korlátoltnak és régimódinak
tűnik, de nem volt értelmetlen.
A disco világa teljesen másként
működik és nem a zenei stílus
az egyetlen változás. Ma, már a
12-13 évesek otthon veszekednek
a szüleikkel, hogy miért nem
mehetnek el bulizni. Néhányukat
elengedik, néhányukat nem.
Íme egy XXI. századi buli. Felvisznek az arcukra egy tonna vakolatot és kihívó, falatnyi ruhákat
vesznek fel, csak mert az milyen
menő, ők már nagyok, nekik ne
mondják meg, hogy mit csináljanak. Igen. Bemegyek egy szórakozóhelyre és ezt látom. A nemrég
elballagott diákok, a még el nem
ballagott diákok úgy „vedelnek”,
mint a legnagyobbak, egyik kezünkben cigaretta, a másikban

egy pohár, ki tudja milyen ital van
benne, nem lényeg, a lényeg, hogy
alkohol. Igen, mutassuk meg
annak az irtó helyes pasinak ott a
túloldalon, milyen vagány csajok
vagyunk, de nem, egy pohár nem
elég, sőt, nincs türelmem kivárni
még idejön és felkér táncolni,
majd én. Ez a leányzó csak éppen
azt felejti el, hogy ez egyáltalán
nem menő dolog. Elég csak
egyetlen olyan pohár ital, amit
úgy kapott kézből és nem előtte
bontották fel, nem előtte töltötték
ki és megtörténik a baj. A fent említett „drogos” buliban ugyanis,
az egyik lányt, akinek mellesleg
baj van a szívével, majdnem kórházba kellett vinni, olyan rosszul
lett. Ivott ő is, bár nem sokat, de
elég volt 2 pohár az amfetaminos
ásványvízből. Tovább folytatva
az itthoni bulis élményeimet, a
kislányokat, miután kellőképp
leitatták, félrehívják, minden
szépet és jót ígérnek neki, aztán
vagy sikerrel járnak vagy nem. Ha
nem járnak sikerrel, esetleg adnak
neki egy szál joint-ot, hátha azzal
többre mennek. Szerencsére még
nem hallottam erőszakoskodásról
ilyen helyzetben, de elég rendesen
fennáll az esélye. Igen, így néz
ki egy mai buli. Sokak számára
megdöbbentő, de ez a leplezetlen
igazság. Ezek tények, amiket be
kell látnunk és nem csak átnézni
rajtuk. Mert felháborító, hogy így
nézzen ki egy tizenéves szombat
estéje, hogy ne tudjon drogok és
alkohol nélkül szórakozni.
Hihetetlen, de a 18 életévemmel, már túlkorosnak, öregnek érzem magam a sok 14 éves között.
Ilyenkor felteszem magamban
a kérdést: Mit tennének most a
fiatalok szülei? Hogyan reagálnának, ha ezt látnák? Tisztában
vannak vele, hogy mit csinál a
gyermekük? Ez utóbbi kérdésre
a tapasztalataim alapján a válasz
a következő: Igen, teljes mértékig
tisztában vannak vele, de nem
érdekli őket. Nem, nincsenek
tisztában vele, a gyerek ott vágja
át őket, ahol tudja, és mindig
megússza a dolgot. Ezzel a cikkel szeretném felhívni a fiatalok
figyelmét arra, hogy legyenek nagyon óvatosak. Ne fogadjanak el
semmilyen kétes eredetű dolgot.
Igaz, mindenkinek a saját élete és
döntése, de gyakran elég egyetlen
rossz döntés, vagy több rossz
döntés egymásutánja és nem
csak megtörténik a baj, de akár
az egész életüket is tönkretehetik.
A kábítószer nagyon alattomos,
észre sem veszed a romboló,
leépítő hatását, azt meg végképp
nem, hogy függő vagy. Ne feledd:
a kábítószer halálos méreg!
Harangvirág

A fenti írást valóban egy 18 éves
leány vetette papírra. Ami benne
van, nagyon elgondolkodtató, ahogy
az is, hogy álnéven teszi közzé írását.
Nyilván az érintett kortársak rosszalló
reakcióitól tart. Valószínűleg okkal.
Amiről ír, sajnos élő, komoly probléma, ezért cikkét így, „névtelenül” is
közzétesszük (a valódi nevét természetesen mi tudjuk). A szerk.
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Az Arany sárfehér Szőlő- és
Bortermelők Szövetkezetének tájékoztatója
„a gyengék erőssége az egység”

Az évvége közeledtével lassan
megvonható a mérleg a szőlőbor ágazatban. A 2010-es évről
elmondható, hogy szőlőtermesztésben a víz volt az úr. Ilyen év
még nem volt, reméljük nem is
lesz. A normál években szokásos
320 mm-rel szemben ez évben
728 mm hullott a vegetációban. A sok csapadék lehűléssel
járt, a szőlő nem kapta meg a
szükséges fény és hőösszeget.
2009.-ben az aktív hőösszeg (10
C feletti összeg) 1700 C volt, ez
évben viszont csak 1456 C volt.
A hideg, vízzel borított talajokon klorózis okozott gondot,
a vas, magnézium, kálium felvehetőségének akadályoztatása
miatt. A toleráns fajták a Bianka,
Kunleány, és az új tisztaviniférák közül a Cserszegi fűszeres a
rendkívüli időjárás ellenére is jól
vizsgáztak. Az egy héttel később
indítható szüretben betakarított
termés, kevesebb lényeredékkel, viszonylag sok maggal, a
mustok kevesebb tápanyaggal,
a borok barnulási hajlammal
rendelkeznek. Viszont kevésbé
kénfalók. A kíméletes préselés, valamint a mustderítés a
szakmai odafigyelés mindezen
negatív problémákat mérsékelni
tudták Az ágazati gondokat az
évjárat tovább rontotta.
Mielőtt a megoldásokra keresnénk a választ a szakmai
rendezvények gyakran elhangzó
kijelentéseinek sűrített összegzését nézzük meg.
„Tíz éve mondjuk, hogy a jogi,
a gazdasági, a marketing helyzet
az ágazatban tarthatatlan. A szőlészeknek és a borászoknak haladéktalanul kezükbe kell venni
a sorsukat, ebben nem lehet
kompromisszum. Ezzel szemben ma is olyan borok jelennek
meg a piacon, amelyek nincsenek összhangban a termelési
és közgazdasági költségekkel.
Közben elfogy a felvásárolható
szőlőmennyiség. EU-csatlakozásunk óta az ültetvények felére
zsugorodtak. Morális válság az
ágazatban. A politika hagyta a
szőlőtermelőket tönkremenni.
Olaszbor-behozatal zárszalag- és
számla nélkül, bűnözési kategória. 20 fokos szőlőből, hogyan
lehet 8,5 fokos bort készíteni?!
Melléktermék kötelező lepárlása, központi helyre szállítása
nem EU-konform. Az ausztriai,
a Cseh, a Szlovén borászok,
nem mentek tönkre a magas

szőlőártól, a magyar borgyárak
arra hivatkoztak, hogy a piaccal
nem lehet elfogadtatni a magasabb szőlőárakat. Pedig a borárcsökkentéseikkel a multiknak
termelték a hasznot. A boreladás
fele számla nélkül jut a vevőhöz.
A tévesen zárjegynek nevezett,
valójában minőségtanúsító jegy
miért kell a kannásra, a minőségire és a 2 literes petre miért
nem? Az integrációs szerveződéseket, a termelőcsoportokat
sújtja az Áfa-törvény. Amikor
kiállítják a számlát, a végösszeg
huszonöt százalékát be kell fizetni, míg a felvásárló csak 3-6
hónap után fizeti ki a termelőtől
felvásárolt szőlő utolsó részletét. A jogalkotás rosszindulatú,
nem termelőbarát. Idénymunka,
termékdíj, piacvédelem mind
rendezetlen kérdések.
Elméletből nincs hiány, azonban ez ideig nem hallottunk
egyetlen nyilatkozótól sem
arról, mit és hogyan kellene
cselekedni ahhoz, hogy a ténylegesen létező óriási veszélyt el
tudjuk hárítani.
Gyors ütemben nyer teret
a borimport. Vannak könnyű
megoldást keresők. Ők a magyar
borászat sírásói. Viszont akik
nap mint nap szorgalommal,
tisztességgel végzik munkájukat, azok élete munkáját teheti
tönkre ez a szemlélet, viselkedés.”
Milyen megoldások javíthatnák az ágazat mélyrepülését.
- Belföldi élelmiszer-forgalmazásunk kétharmadát ma
már néhány áruházlánc tartja
kézben.
Nem közvetítenek, hanem
diktálnak a szervezetlen termelőknek. A koncentrált kereslettel
szembeni termelői és borászati
összefogásra van szükség, ami
csak az agrárkormányzat folyamatos partnerségével valósítható
meg. Ne csak egy-egy választási
kampány erejéig támogassák a
szerveződéseket, (Pl: Helibor,
de a Mórakert is erre a sorsra
jutott. Azt legalább a Polgári
kormány igyekszik megmenteni.), a jó példákat csak le kellene másolni a francia, osztrák,
német szerveződésekről.
- A szövetkezési jelenlét árkarbantartó hatású, ezért feketegazdaság, és monopólium ellenes.
Magyarországon a termelői
szervezettség egyetlen termék
vonatkozásában sem éri el az EU

tagországainak 25 évvel ezelőtt
kritikusnak ítélt szervezettségi
minimumát. A Dán példa nálunk is követhető lenne. Kérdés
van-e erre politikai akarat, illetve van-e pénz, ha a politika
akarja. A feladat többi része a
szakmai rendezvények sűrített
kivonatából kikövetkeztethető.
Kérjük azon tagjainkat, akik
az idei működési költség összegét a szövetkezettel még nem
rendezték, szíveskedjenek az
irodán lerendezni. A támogatás
hiányában erre a csekély hozzájárulásra a működés biztosítása
érdekében feltétlen szükség
van. Megértve a korábbi évek
megalázó szőlő- és borárait az
elmúlt évben nem kértük a működési költség befizetését, amit
pénzügyi helyzetünk is mutat. A
rezsi a létszám és a bérek már tovább nem csökkenthetők, ezért
is kérnénk tagjainktól az ide
évben elmaradt 1% hozzájárulás
befizetését.
A Gazdaköri esték programja
2011. január második hetétől
indul, minden hétfő este 17
órától, nyolc alkalommal. Rendezvényeinkre várjuk, az érdeklődő gazdákat, szövetkezeti
tagokat. A tervezett program
mellékelve.
Az évforduló és a rendezvény
fontossága miatt előre jelezzük,
hogy a X. Hungarikum Borok
és Pezsgők Országos Versenyét
2011. 05. 06.-án tartjuk Izsákon,
melynek szervezését az Izsáki
Önkormányzat mellett az Izsáki
Hegyközség, az Arany sárfehér
Bor és Pezsgőrend Közhasznú
Egyesület vállalta fel Ehhez
várjuk az ország szőlőtermelőinek és borászainak hungarikum
bormintáinak benevezését.
Az eredetvédett 2009-es
Arany sárfehér palackozott tételek továbbra is vásárolhatók
a szövetkezeti irodán. Ár 750
Ft+Áfa/palack. Ugyanott, ebből
a tételből 5 literes 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@sv-net.
hu) kereshetnek bennünket. A
weblapon is igyekszünk friss
információkkal segíteni tagjaink
tájékozódását.
Vezetőség

Hálás szívvel szeretnénk megköszönni
Bagócsi Károly címzetes főjegyző úrnak a szajori iskolások
találkozóján mondott köszöntőjét, és hogy részvételével
megtisztelt bennünket.
Köszönet Tetézi Lajosnak és Tetézi Attilának a rendezvény
részletes televíziós felvételéért, amellyel még emlékezetesebbé
tették a találkozónkat.

A szervezőcsapat nevében: Csomorné Eta

IZSÁKI Hírek
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FELHÍVÁS

Egymillió csillag a szegényekért

Az akció 1998-ban Franciaországból indult, hogy meghódítsa az
európai kontinenst.
A Caritas Europa 2005-től,
a Caritas Internationalis pedig
2006-tól vesz részt önállóan ezen
szolidaritás-akcióban.
Az „egymillió csillag” akcióban
ma már 12 ország vesz részt évről
évre.
Az akció célja minden országban
közös: az összetartozás szellemének, az emberi szolidaritás érzésének erősítése. Figyelemfelhívás
a társadalom peremére szorultak
felé.
Magyarországon a szolidaritás
egymillió csillaga 2008. december 7-én ragyogott fel először, és
1 héten keresztül nap mint nap
arra figyelmeztetett, hogy vannak
nálunknál sokkal szegényebb em-

berek, akiknek napi megélhetési
gondjaik vannak; figyeljünk rájuk,
segítsünk rajtuk.
A régiek úgy tartották: valahányszor lehull egy csillag, meghal
valaki a Földön.
És valahányszor fellobban egy
csillag fénye, szeretet gyúl egy
emberi szívben...
Ezt a fényt hivatott jelképezni
ez a kis gyertya. És minden egyes
gyertya a Karitász kiáltása az
elesettekért, az idősekért, a betegekért, a rászorultakért.
Minden egyes meggyújtott gyertya egy vallomás a másikért. Felebarátunkért. Szimbólum, a szükséget szenvedő embertársért.
Az országos akcióban a Katolikus Egyház 12 egyházmegyei
Karitász szervezete vesz részt.
A gyertyáért felajánlott adományból a Karitász élelmiszer
adománnyal segíti a szegényeket.
Vegyen részt Ön is a Karitász
akcióján és gyújtsa meg személyes
csillagát a szegényekért, a szenvedőkért, a betegekért és minden
rászorulóért.
KATOLIKUS KARITÁSZ

(forrás: www.caritas.org.hu)
Az izsáki Karitász-csoport idén
csatlakozik ezen nemes akcióhoz. A
gyertyákat advent 2. vasárnapjától
(dec. 5.) lehet megvásárolni a katolikus
templomban a hajnali vagy a vasárnapi
szentmisék után, valamint a főtéri adventi gyertyagyújtások alkalmával.

MEGEMLÉKEZÉS
„Megpihenni tértél fájdalmat elhagyva,
Melyet türelemmel viseltél magadban.
De az emlékeddel szívünkben maradtál,
Számunkra Te soha meg nem haltál”

Heibl József halálának 1. éves évfordulójára

Felesége, családja és unokái

MEGEMLÉKEZÉS
Perjési István, Perjési József és kisfia Józsika
emlékére
Anya vagyok édesanya.
Azért könnyes a két szemem,
Két jó fiam és kis unokám, idő előtt elvesztettem,
De itt éltek velem, imáimban, könnyeimben.
Miért vette el az Isten, miért érdemlem
Szomorú az út is mely sírotokhoz vezet,
Nemsokára követlek benneteket.
Édesanyátok

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a
rokonoknak, jó szomszédoknak, jó barátoknak,
ismerősöknek, akik
BECK ISTVÁN
temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték,
sírjára koszorút, virágot helyeztek.
Külön köszönetet mondunk nyugdíjas
klubtársainknak, hogy velünk voltak, fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
részvétüket fejezték ki,
Péter Lajos és felesége Szalontai Zsuzsanna
(szabadszállási lakosok) temetésén megjelentek, sírjukra koszorút, virágot helyeztek.
A gyászoló család

2010. november 19.

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2010.(XI. 03.) önkormányzati rendelete
A települési képviselők, a bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjáról
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar
Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény
44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében és a polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
szóló 1994.évi LXIV. törvény 17.§ (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja meg:
1.§
A rendelet hatálya
E rendelet hatálya kiterjed az önkormányzati képviselőkre,
a Képviselő-testület által megválasztott bizottságok elnökeire
és a bizottságok képviselő és nem képviselő tagjaira.
2.§
A tiszteletdíjak mértéke
a.) A képviselők alap tiszteletdíja havi 40.000.-Ft.
b.) Az egy bizottságban dolgozó képviselő tiszteletdíja
havi: 45.000,-Ft
c.) A két bizottságban dolgozó képviselő tiszteletdíja
havi: 50.000,-Ft
d.) A bizottsági elnökök tiszteletdíja havi: 60.000,-Ft

e.) A bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíja:
15.000,-Ft
3.§
A tiszteletdíjak elszámolásának szabályai.
(1) A tiszteletdíj kifizetésének alapbizonylata a képviselőtestületi, bizottsági (továbbiakban együtt: testületi) ülésen
aláírt jelenléti ív, amit a polgármester illetve a bizottsági
elnök záradékol és látja el aláírásával.
(2) Amennyiben egy hónapon belül több testületi ülés
kerül megtartásra, akkor a tiszteletdíj összege ülésarányosan oszlik meg.
(3) Tiszteletdíj csak akkor fizethető ki, ha a jogosult a
testületi ülésen részt vett.
4.§
Záró rendelkezések.
E rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.
I z s á k, 2010. november 2.

Mondok József polgármester
Bagócsi Károly címzetes főjegyző

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2010. (XI.03.) önkormányzati rendelete
Az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló
4/2004.(III.31.) rendelet módosításáról
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX.
törvény 44/A § (2) bekezdésében meghatározott eredeti
jogalkotói hatáskörben, a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében valamint
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény( a továbbiakban: Szt.) 1.§ (2) bekezdésében, a 10.§ (1)-ben, a 32.§ (1) b) pontjában, a
32.§ (3)-ben, a 38.§ (9)-ben, a 43/B.§ (1) és (3)-eiben,
a 45.§-ában, a 46.§ (1)-ben, az 50.§ (3)-ben, az 58/B.§
(2)- ben, a 62.§ (2)-ben és a 92.§ (1)-ben kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja meg:
1.§
Az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról
szóló módosított 4/2004.(III.31.) rendelet ( a továbbiakban: R.) 3.§ (2) bekezdése hatályát veszti és helyébe
a következő rendelkezés lép:
(2) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához, ha a kérelmező életvitele alapján vélelmezhető,
hogy a jövedelemigazolásban feltüntetett összegen felül
egyéb jövedelemmel is rendelkezik, a kérelmező külön
határozattal kötelezhető arra, hogy a családja vagyoni
viszonyairól a 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet 1. számú
melléklete szerinti formanyomtatványon nyilatkozzék.
2.§
A R. 3.§ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(6) A jogosultság megállapításakor:
a) A havi rendszerességgel járó- nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből( a továbbiakban együtt:
vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelme
benyújtását megelőző hónap jövedelmét.
b) A nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap
alatt szerzett jövedelem egy havi átlagát kell figyelembe
venni, azzal, hogy a b.) pont szerinti számításnál azon

hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e
hónapokkal arányos összegében kell számítani.
c) Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt
időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi
átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama
alapján kell kiszámítani.
d) a jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell
hagyni a kérelme benyújtását megelőzően megszűnt
havi rendszeres jövedelmet, a vállalkozásból származó
jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység
megszűnt, a közmunkából,közhasznú munkából vagy
közcélú munkából ( a továbbiakban együtt: közfoglalkoztatás) származó havi jövedelemnek az öregségi
nyugdíj legkisebb összegét meghaladó részét.
3.§
A R. 25.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
(1)A települési önkormányzat a szociálisan rászorult
személyeknek méltányossági közgyógyellátást biztosít.
(2) A méltányossági közgyógyellátás igénybevételének
feltételei:
a) az igénylő családjában az egy főre jutó jövedelem
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
150 %-át, egyedül élő esetén annak 200 százalékát nem
haladja meg és
b) az igénylő havi rendszeres gyógyító ellátási költsége
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
20 százalékát eléri.
(3) A méltányossági közgyógyellátási kérelmet a
Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani.
(4)A kérelemhez csatolni kell a 63/2006.(III.27.)
Korm. rendelet 35.§ (1) és (3) bekezdéseiben meghatározott mellékleteket.
4.§
E rendelet 2010. november 3. napján lép hatályba.
I z s á k, 2010. november 2.

Mondok József polgármester
Bagócsi Károly címzetes főjegyző

Rendőrségi hírek

S. Pál izsáki lakos tett feljelentést ismeretlen tettessel ellen, aki november 12-én 17.00 és 19.00 óra
közötti időben lakásába ajtóbefeszítés módszerével behatolt, onnan 25.000 Ft. készpénzt és 25.000
Ft. értékű arany ékszert tulajdonított el.
G. Tímea diszpécser jelentette, hogy ügyfelük,
I. Mehrwald izsáki külterületi tanyájáról riasztás
érkezett. A helyszínre érkezve megállapításra került, hogy ismeretlen tettes a házba ajtóbefeszítés
módszerével behatolt, onnan egy kb. 100.000 Ft.
értékű televíziót tulajdonított el. A nyomozás
mindkét ügyben lopás bűntett elkövetés megalapozott gyanúja miatt folyamatban van.
Rendőrségi felhívás
Falopások egész évben előfordulnak, azonban
ősszel és télen, a fűtési időszak beköszöntével
„megugrik” a számuk. A lakosság egy része ilyen
módon próbál tűzifához jutni. Ezért sokszor olyan
élőfákat vágnak ki, amelyre egyrészt nincs engedélyük, másrészt rossz szelekcióval és módon teszik
azt, tehát ökológiai kárt is okoznak. Többször az
erdészet által szabályosan és tervszerűen kitermelt
készletet tulajdonítják el. Az elkészített, sarangolt
árut festékkel jelölik, tehát egy közúti ellenőrzés

során jól nyomon követhető a lopott fa. Az illegális
fakitermelés legjellemzőbb időszakai az esti órák
és a hétvége, amikor nincs erdész a területen.
Tekintettel erre, felhívjuk az erdőtulajdonosok
figyelmét, hogy területükön többször forduljanak
meg ellenőrzési céllal, főként a kiemelt időszakokban.
Kérjük, hogy amennyiben gyanúsnak tűnő
farakománnyal közlekedő gépkocsit észlel, úgy
haladéktalanul értesítse erről (a hely megjelölése
mellett a forgalmi rendszám, autótípus bediktálásával) a rendőrkapitányságot a 107-es telefonszámon.
Továbbá felhívjuk a figyelmet, hogy az alkalmi
fatolvajok a településeket járva árulják is a lopott
árujukat. Többször alacsonyabb áron kínálják
ugyan, viszont nem a megalkudott mennyiséget
borítják le a vevőnek. Valamint tudni kell, hogy
aki tőlük vásárol tűzifát, maga is bűncselekmény
elkövetőjévé válik.
Vigyázzunk együtt saját és embertársaink értékeire!
Kiskőrösi Rendőrkapitányság
Izsáki Rendőrőrs
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Székelyudvarhelyi vásár, haza is szóló üzenetekkel
Szeptember 30. és október 3. között rendezték meg a Székelyudvarhelyi Nemzetközi Kiállítást
és Vásárt. Fiam vállalkozásának
termékeivel, a Varga Birtok Kft.
boraival magam is ott voltam,
mint kiállító, s igen jó tapasztalatokat szereztem arról, hogy
miként népszerűsítik a helyi
termékeket Székelyudvarhelyen.
Az alábbiakban egy kis beszámolót közlök a látottakról.
Az idei rendezvény sokkal
másabb volt, mint az előző (harmadik éve vagyunk ott). Az idei
sokkal konszolidáltabb és ünnepélyesebb volt, mint az előzőek.
Hogy más volt a légköre, azt az
első perctől kezdve érezni lehetett. Egy vadonatúj sportpályán
kapott helyet a program, a város
szívében. A pavilonok hosszú
sorokban, olyan gyepszőnyegen
voltak elhelyezve, hogy az ember
szinte félt rálépni utcai cipőben.
Minden új volt, ahová csak néztem. Minden pavilonon embléma: Székely termék. A magyar
kiállítókén természetesen, nem.
Megtalálhatók voltak a zöldségtermékek, erdei gyümölcsökből
készült lekvárok, gyógyító hatású szörpök, méhészeti termékek, házi készítésű és kisipari
termékek és még sok minden.
Felsorolni is sok lenne, hogy
mi minden került az asztalokra. A helyi rádió folyamatosan
a székely termékek vásárlására
biztatta a hallgatókat. Olvasom
az egyik pavilon homlokzatán
a szöveget: „Helyi termelőktől, helyi kereskedőkkel, helyi
fogyasztókhoz.” Hát igen, így
kellene nálunk is, a sajátot népszerűsíteni és ajánlani.
A színpadon különböző kulturális műsorok és vetélkedők

Tanácsának elnöke arról szólt,
hogy a vásár fontos fórum a székely termékek népszerűsítésére.
A rendezvény fennállásának 18

A szervezõk nagy hangsúlyt fektettek a helyi termékek
népszerûsítsére. Külön logókkal kínálták áruikat

országi termelők bemutatkozási
fórumává vált. A házigazda,
László János az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács régióelnöke
szerint az éves munka során a
székelyföldiek azzal a gondolattal várnak erre az eseményre,
hogy ha majd beérik a munka
gyümölcse, lesz hol és kiknek
bemutatni azokat. A gazdálkodók hitét jelképezi a kiállítás.
Hitüket a munkában, vállalkozásban, amely hit töretlenül
megmarad a sok nehézség, a
kedvezőtlen gazdasági hatások
ellenére is. Külön is kiemelte
köszöntőjében, hogy reménnyel
tölti el az a tény, hogy az anyaország újra a nemzetegyesítésben
gondolkodik, hiszen ez a törődés
a jövőre nézve újra optimizmusra ad okot. Történelmünk során
a székely ember optimizmusával
már sok mindent meg tudott
valósítani. Most itt az idő, hogy
a székely optimizmussal vegyék fel a harcot a válság ellen.
A régióelnök külön aláhúzta,
hogy a rendezvény nem öncélú

éve alatt ez volt a fő cél, ezért
a vásáron belül, külön is megszervezték a Székely Termékek
Fesztiválját. Az idén mintegy
harminc termelőt felvonultatott
rendezvény újabb lehetőséget
adott a székely termékek népszerűsítésére, melynek ügyét
Hargita Megye Tanácsa felkarolta és a székelyföldi gazdaegyesületekkel együtt azon dolgozik,
hogy országos és nemzetközi
szinten is ismertté váljanak
termékeik. Ezzel együtt céljuk
a tudatos vásárlói szokások
kialakítása Székelyföldön, hogy
az emberek a helyi termékeket
részesítsék előnyben még akkor is, ha azok valamivel többe
kerülnek. Mert bátran kijelenthető, hogy az olcsó importnál
egészségesebb a helyi termék,
ráadásul megvásárlásával a
termelőket, közvetve pedig a

térség gazdaságát támogatják a
vásárlók.
Bunta Levente, Székelyudvarhely polgármestere köszöntőjében kiemelte, hogy a rendezvény célja hosszú évek óta
a város és a környék gazdasági
életének élénkítése. A vásár fontos lehetőséget, esélyt biztosít
úgy az induló, mint a már jó
ideje gyümölcsöző vállalkozásoknak, hiszen a közös fejlődés
garanciája a virágzó gazdasági
élet, mely mindenki érdeke. A
gazdasági válság ráirányította a
figyelmet a helyi gazdaság jelentőségére, a közös szerepvállalás
fontosságára, a helyi kis- és kö-

zépvállalkozások fontosságára.
Nagyon szép és tanulságos
négy napot tölthettünk a székelyudvarhelyi őszi vásáron. A fent
idézett köszöntők jól elmondják
és érzékeltetik azt a szemléletet,
amely valóban komoly tanulsággal szolgálhat nekünk is: a
helyi termelők támogatásának
fontosságát székelyföldön komolyan gondolják. Erről szólt
az egész rendezvény. Nekünk
is hasonlóképpen kellene gondolkodnunk helyben, régióban
és országosan is. Megfontolásra
ajánlom ezt mindenkinek.
Varga László

Kiállítási standunk asztalára perdülve szavalt
ez a székely kislány

-10% TŰZIFA AKCIÓ -10%
Benyovszky Kft., Gedeon dűlő 250.
10% árengedmény az alábbi termékek áraiból,

november 10-től a készlet erejéig:

A színpadon székely kulturális csoportok adtak műsort

zajlottak Étel, ital mind egy
helyen volt. A bevezető út másik
oldalán a nagyobb ipari termelők, a sportcsarnokban a kisebb
termelők és a kereskedők kaptak
helyet.
Az egész rendezvény célját és
szándékát csak akkor értettem
meg igazán, amikor kezembe
került és elolvastam a vásár házigazdájának ünnepi megnyitó
beszédét.
Ebből kiderült, hogy 18 évvel
ezelőtt indították Erdélyben a
vásárt, mely mára igazi nagy
eseménnyé, a helyi és az anya-

kezdeményezés, hanem a város
és környéke gazdasági életének
fellendítését tűzte céljául.
Gyerkó László RMDSZ szenátor védnöki köszöntőjében arról
szólt, hogy a gazdasági válság
megrázta az egész világot, így
Székelyföldet is, de a székely
leleményesség, ezermesterség,
furfang, kitartás, megoldáskeresés segít a kiút megtalálásában.
Ez a vásár és az azon kiállítók
is jó példát adnak arra, hogy
merre is és miként kereshető és
található meg ez a kiút.
Borbély Csaba Hargita Megye

* Vegyes vastag keményfa: 1800 Ft/q,
* Vegyes vékony tűzifa: 1700 Ft/q.
* Vastag akác tűzifa: 2200 Ft/q.
* Vékony akác 2000 Ft/q.
* Tölgy: 2000 Ft/q,
* Puhafa tűzifa: 1500 Ft/q.
* Széldeszka tűzifa: 1500 Ft/q.
* Keményfa-brikett: 5000 Ft/q.
Karácsonyi ajánlatunk:
vegyesfa (kőris, szil, juhar stb.): 2000 Ft/q.
Minden fát kugliméretben és házhoz szállítva ajánlunk!
Szlovák fenyő fűrészáru köbméterenként
már 36.000 Ft-tól. Szélezetlen palló, szőlőtám,
fenyőipari rönk, fenyőkéreg stb.
Tel: 06-20-954-90-75, 06-30-431-86-88.
06-30-935-21-30
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„Mert a haza nem eladó...”1
90 éve - Sopron és környéke visszatérésére emlékezve
„...Belehasítottatok a trianoni békediktátum szégyenpírjába,
s míg fölöttetek pálcát tört a kormány, ti egy várost adtatok
az országnak. Ti adtátok, mert sose lett volna itt népszavazás,
s nem maradt volna Sopron magyar, ha Ti nem vagytok.”

(Ruzsinszky László 1931)

Ezt vallották 1920-21 fordulóján is
azok a jobb magyarok, akik nem csak
a nyelvet bírták, hanem a szívük-lelkük
is a Magyar Hazáé volt.
1918. október 18. óta tényszerűvé
lett (november 3.-án Pádovában megpecsételődött) a világháború elvesztése. Ezzel együtt pedig olyan veszedelmek szabadultak az országra, melyeket
addig csak őrültek és próféták láthattak
félelmetes látásként.
Ilyen körülmények között szervezte
meg Héjjas Iván Kecskemét melletti
tanyáján és környékén a Duna-Tisza
közi gazdák, parasztok, obsitosok csapatát, akik a Haza és családjaik védelmében tenni készek maradtak, még a
több mint négyévi háború vérzivataros
frontszolgálatai után is. Ezek a rongyaikban -innen a nevük: „rongyosok”,
Rákóczi korát idézve-, az eke szarva
mellől, az első hívó szóra, harcra kész
emberek voltak azok, akik az 1919-es
„kommün” ideje alatt a bolsevizmus
nevében gyilkoló, kegyetlenkedő
(lásd.: Tormay: Bujdosó könyv) vörös
bandákat fékezték. Később az 1919.
augusztus 4-től november 14-ig tartó,
103 napnyi román megszállás alatt
védték a fosztogató és minden elképzelhető gyalázatot művelő megszállóktól a falvak, városok népét.
„Mert a haza nem eladó, ezüst pénzre
sem váltható...”

Az Aczél(Appel) korszakban máig
ható divattá vált a Rongyos Gárda
gyalázása, s csak az 1930-as évek
végén történtek ferdített idézése.
Az igazság ugyanis az, hogy Héjjas
Iván és szabadcsapata a megkínzott,
meggyalázott parasztság nevében 243
kegyetlenkedő és gyilkos haláláért felelős, az ún.”fehérterror” idejéből. Míg a
Szamuely nevű sátán és bandái 6000(!)
ártatlan polgár haláláért felelősek. A
statisztikák játéka az emberi életekkel
nem szép mutatvány, de azért a számok
itt önmagukért beszélnek. Erre pedig
nem pénz vagy hatalom vette rá az
ellenállókat, hanem az igazság és tisz-

tesség szeretete, amely korunkat nem
jellemzi. Nem csoda hát, hogy először
nem értettük, aztán elfeledtük őket...
Az önzetlen hazaszeretet és a saját
kapujánál továbblátás vette rá arra is a
Rongyosokat, hogy amikor a „szentistváni” idegeneket befogadás maszlagán
nagyra hízott hiénák jóllaktak Magyarország testéből, s ezután jelentkezett
még a 4000 négyzetkilométernyi
koncért a kétfejű sasból dögkeselyűvé
vedlett osztrák köztársaság is. No,
akkor mondták a rongyosok: most már
elég! Nem kaptak sem zsoldot, sem
egyenruhát, sem fegyvert, sem állami
támogatást, sem jó szót... - csak fájt
nekik az égbekiáltó rablás, melyet az
1919. szeptember 10-én aláírt Saint
Germain-i „béke” írt elő. Ti. hogy
szerb-csehszlovák „folyosó” tervének
megakadályozására, ezt a területet
Ausztriának adják. Wilson amerikai
elnök akaratát teljesítve, hogy elvessék
az ellenségeskedés magvát Ausztria és
Magyarország között is. Hiszen amúgy
Ausztria is vesztes fele volt a háborúnak. Sőt, minket ő kényszerített a
háborúba. A Koronatanács 7 miniszteréből csak Tisza István gróf szavazott a
háborúba lépés ellen. Az összes német
és szláv miniszter a háborút sürgette.
A sokak által hivatkozott „nemzeti önrendelkezési elv” figyelembevételének
álságos hazugsága pedig a Lajtabánság
kikiáltásakor vált nyilvánvalóvá... De
haladjunk sorban!
„Mert a haza lelked része, határait
beléd véste ezer éve, ezer éve a hit.”
Így érthetjük meg, hogy amikor köztudomásúvá lett, hogy lejárt immár
Gróf Teleki Pál miniszterelnök találó
politikai húzása, amellyel az Őrvidék
átadását késleltette - ti.: addig nem
tárgyalt Nyugat-Magyarország kérdéséről, amíg Dél-Baranyát és Pécset
megszállva tartják a szerbek. Ám 1921.
augusztus 14-22. között a szerbek
elhagyták Baranyát, így a Szövetségi
Katonai Bizottság elrendelte, hogy
a békediktátum értelmében adjuk át
Ausztriának Nyugat-Magyarország
4000 négyzetkilométerét.
A rendelet szövegéből: „Bízva Nyugat-Magyarország lakosságának jó
szellemiségében, magas civilizáltságában, a Szövetséges Katonai Bizottság
elvárja, hogy a közrendnek minden
megzavarása Nyugat-Magyarország
átadása alatt elkerültessék...”
Az augusztus 1-re visszadátumozott
rendelet 1921.augusztus 29-ét (a mohácsi csata napját, Buda vára elestének
napját... - véletlen?) jelzi az átadás
napjának. A szerződés aláírásának
helyszíneként pedig Nagycenket (hogy
Széchenyi István sírja fölött üljenek
ünnepet a keselyűk - véletlen?) Ekkor
érkezett el a pillanat, hogy Héjjas Iván
főhadnagy újra kiadta a jelszót a frontharcok után leszerelt, hűséget fogadott
katonáinak: fegyverbe!
Héjjaséknak rögtön segítségére voltak a Székely Hadosztály megmaradt
töredékei, a háborúból hűségesen
vele maradt bosnyák, albán harcosok,
valamint a Selmecbányáról (Felvidék)

elűzött Bánya- és Erdőmérnöki Főiskola, valamint a Mosonmagyaróvári Gazdasági Akadémia hallgatói, diákjai.
Ugyancsak nagy segítségül volt a
harcokban leleményes jószándékával
és elrettentő jelenlétével az átadásra
szánt Kismartonban majd Sopronban
maradt II. országos tartalék csendőr
zászlóalj Ostenburg-Moravek Gyula
őrnagy vezetésével. A korabeli politikusok közül az Őrvidék megtartásáért minden Antant-konform (az
eu-konform őse) illendőség ellenében,
Friedrich István volt miniszterelnök
tevékenykedett a legelkötelezettebben.
Segítői voltak: Urmánczy Nándor, Hír
György és Héjjas Iván országgyűlési
képviselők, Dr.Wein Dezső, Maderspach Viktor és Arany János Pascal. S
hogy ennyire sokféle hátterű, gyökerű
ember össze tudott fogni ebben az
ügyben, mégis csak annak igazságát
bizonyítja, hogy valóban szívükbe volt
írva a Haza minden röge, miként az Úristen szívünk hústábláira írja minden
fontos igazságát! Hazafiak voltak, akik
éltek a Honért, s nem „Hazaffyak”,
akik jól megélnek a Hazából - micsoda
különbség!
1921. augusztus 26-án (három nappal a tervezett osztrák bevonulás előtt)
Balffürdőn tanácskoztak a felkelés fő
szervezői.
„ Mert a haza kereszted is, betlehemi
csillagod is.”
1921. augusztus 28-án az osztrák
Volkswehr csapatok elkezdték a
„Burgenland” névre keresztelt NyugatMagyarország megszállását a skót(!)
származású Robert Davy kinevezett
helytartóval az élen. Ezt a „dicsőséges”
bevonulást állította meg a magyar felkelők fegyvertüze az ún. „első ágfalvai
csatában”. Ugyanezen a napon, három
40 fős felkelő csapat a Lépesfalva -Kismarton vonalon támadást indított a
megszállók ellen Francia Kiss Mihály,
Maderspach Viktor és Kaszala Károly
vezetésével. Kaszala Károly, a híres
repülős tiszt csapata elfogta magát
Robert Davy kinevezett osztrák kormánybiztost is összes iratával! Ez a nap
azonban nem csak a magyar győzelmek
fényes csillagát ragyogtatta fel, hanem
a gyász keresztjét is. A felkelés első
hősi halottja: Baracsi László, a kecskeméti hentes fia volt. Neki Ágfalván
máig álló emlékművet állított Kecskemét városa. „A hely, ahol állunk,
kicsi pont, de határkő egy nemzet

életében!” - mondta búcsúztatójában
Bossányi Árpád magyarkeresztúri plébános. Mindazok pedig akik továbbra
is vállalták a kereszthordozást, egyre
szaporodtak létszámban, de sohasem
voltak többen 3.500 - 4.000 főnél! Ez
a maroknyi sereg vetette vissza a több
mint 200 km-re(!) nyúló frontvonalon
az ezer éves határainkon túlra a megszálló osztrák katonai, csendőri erőket. Mégpedig úgy, hogy a sokszoros

túlerővel szemben minden ütközetben
győztek! Legtöbbször 3-15 vagy 60-80
fős portyázó (mai szóval: gerilla harcot folytató) csapatokban támadták a
megszállókat. Számtalanszor éheztek,
fáztak, semmiféle külső támogatásra
(lőszer, kötszer, orvosság, ruházat)
nem számíthattak - mégis helytálltak. Nem váltak hűtlenné nevükhöz
sem: Rongyosok voltak valóban, de a
rongyok alatt, minden áldozatra kész
szívvel azért, hogy Magyarország csillagát ragyogni lássák.
Augusztus 29-én átadási szerződés
helyett, a déli részeken is megkezdődtek a harcok. Alhónál, majd Szentmártonbánya, Pinkafő, Borostyánkő és
Felsőőr vonalán is győztes csaták sora
következett. A legszebben mindezt a
leleményességet és merészséget, mellyel a Rongyos Gárda tagjai küzdöttek,
vitéz Somogyvári Gyula örökítette meg
az „És mégis élünk...” regényében (a
könyv manapság is kapható).
1921. szeptember 5-re Nyugat-Magyarország déli végeit faluról-falura
visszafoglalták.
Három nappal később elközelgett az
Őrvidék küzdelmeinek döntő ütközete, az ún. „második ágfalvi csata”. Itt
elsősorban az óvári Akadémia diákjai,
az Ostenburg zászlóalj csendőrtisztjei,
szombathelyi vasutasok, egy 15 főnyi
osztrák (!) csoport, valamint bosnyák
és albán önkéntesek harcoltak.
Az immár kommunista Ausztria erőinek másodszori visszaverése Sopron
előterében, azt eredményezte, hogy
alig háromheti küzdelem után (szeptember 29-re) felszabadították Nyugat
- Magyarország legészakibb pontját is
- Lajtakáta és Mosonfalva visszaszerzésével. Mindezek közben nem csak
a fővárosi lapok közönye, a kormány
dermedtsége övezte ellentmondásosan
a győzelmeket, hanem az Antant-hatalmak is újra felszólították a Magyar Királyságot, hogy az elcsatolásra kijelölt
területeket adja át Ausztriának. Ennek
a parancsnak október 3-án a magyar
kormány papíron eleget is tett...
„Hiába tiporták hadak él, hiába tiporták hadak él,
Mert a haza, mert a haza Te magad
vagy.”
Erre a kormánynyilatkozatra válaszul, 1921. október 4-én Felsőőrött
kikiáltották a független Lajtabánságot.
Vezetője Prónay Pál bán és a hattagú
kormánytanács, akiket az alkotmányozó gyűlés választott. Saját állami
jelképekkel, önálló bélyegsorokkal,
újsággal rendelkeztek... Ez a külvilág
számára váratlan lépés egyben leleplezte, hogy az ún. „wilsoni elvek” csak a
nagyhatalmak „elő-uniós” maszlagjai
voltak. Hiszen itt magyarok, horvátok
és németek együttes akarata nyilvánult meg, mégsem vették figyelembe.
Ugyanakkor kiderült annak eltörölhetetlen igazsága, hogy a Haza nem ott
van, ahol kormányok székelnek emberek feje felett (vagy éppen fejére!);
hanem ott, ahol emberek ráébrednek
arra, hogy határok és hatalmi helyzetek
változhatnak, de a szívekben, lelkekben él az a titokzatos erő, szeretet,
melyet Isten ültetett, és minden mással
dacolva otthonná, házzá s végül Hazává
sarjad visszavonhatatlanul, nyelvi különbségektől függetlenül.
Álljon itt ennek bizonyságául Lajta-
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bánság függetlenségi nyilatkozatának
részlete:
„Mi, akik az ősi hazától megkérdezésünk nélkül elszakíttattunk, és a
legyőzött Ausztria kommunistáinak
martalékául dobattunk oda, hogy becsületünket, családunkat, vagyonunkat, vallásunkat, erkölcseinket megmenthessük a vörös szennyáradattól,
közösségünk népei nevében függetlenségünket, önállóságunkat, általános
semlegességünket kikiáltjuk.”
A bánság hivatalos nyelve a magyar.
Anyanyelvét azonban a hivatalokban
és a magánéletben minden polgára
szabadon használhatta. A törvények,
rendeletek magyar, német és horvát

IZSÁKI Hírek
nyelven jelentek meg.
A bonyolult helyzet tisztázására,
olasz közvetítéssel 1921. október 13-án
létrejött a Velencei Egyezmény. Ennek
értelmében a Nyugat-Magyarországi területek nagyobbik részét át kellett adni
Ausztriának, de Sopronban és nyolc
községben (Ágfalva, Balf, Fertőboz,
Fertőrákos, Harka, Kópháza, Nagycenk
és Sopronbánfalva) népszavazás dönt
majd a hovatartozásról. 1921. december 14-16. között Sopron és környéke
Magyarországot választotta.
1922. szeptember 17-én a Népszövetségi Tanács döntése alapján
Magyarország része maradt: Kis- és
Nagynarda, Alsó- és Felsőcsatár, Né-
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met- és Magyarkeresztes, Horvátlövő,
Pornóapáti, Ólmod és Szentpéterfa.
Sajnos, Ausztriának át kellett adni:
Rendeket, Rőtfalvát, Hámortót, Lékát
és Csémet.
Rövidre fogva a tanulságot: ha nincsenek a Duna-Tisza köze magyarjai
(köztük az Izsákiak, kiknek neve álljon
most itt a kegyelet jeleként: Sallai Endre, Pető Sándor és József, Szőke Béla,
Bán István és Sándor, Kuti József),
Nyugat - Magyarország felkelői, ma
nincs a Leghűségesebb Város és nincsenek a hűséges falvak az Őrvidéken.
Így azonban él a remény: lehet még
úgy, ahogy régen volt, hisz a Haza ma
is te magad vagy!

Labdarúgás

Idegenbeli győzelmek, hazai döntetlen

Az elmúlt időszakban főleg idegenben
szerepeltünk, és némileg javítottunk a
statisztikánkon, ugyanis kétszer nyerni
tudtunk és csak egyszer kaptunk ki. A hazai
mérkőzésen pedig ismét csak döntetlenre
futotta.
A 11. fordulóban Kiskunfélegyházára
látogattunk. A hazaiak az utóbbi időben
eléggé rosszul játszanak, de intő példa volt,
hogy a listavezetőt csak ők tudták legyőzni ebben a bajnokságban. Jól kezdtük a
mérkőzést és az első negyedóra végén már
vezettünk is. Sajnos nagyon hamar egyenlítettek, sőt egy erősen lesgyanús helyzetből a
vezetést is megszerezték a hazaiak. A félidő
hátralévő idejében kicsit megzavarodtunk
és rengeteg hibával játszottunk, de még így
is adódtak lehetőségeink, de ezeket nem
sikerült kihasználni. A második félidőben
továbbra is mi játszottunk fölényben, a
hazaiak behúzódtak a térfelükre és csak
néha vezettek ellentámadásokat. A mezőnyfölényünk ellenére nem sikerült gólt
szereznünk, emiatt sajnos vesztesen kellett
elhagynunk a pályát.
A következő fordulóban ismét idegen
pályán kellett játszanunk, ezúttal egy
rangadóra került sor, ugyanis Kiskőrösre
látogattunk. Nagyon rosszul kezdődött számunkra a találkozó, ugyanis egy jól eltalált
szabadrúgással, már a 7. percben vezetést
szereztek a hazaiak. A gól után kiegyenlített játék folyt a pályán, majd egyre jobban
átvettük az irányítást. A félidő közepén egy
szép támadás végén sikerült az egyenlítés. A
hátralévő időben voltak még lehetőségeink,
de ezeket nem sikerült kihasználni, ezért
döntetlennel vonultak pihenőre a csapatok.
A második félidő ismét hideg zuhannyal
kezdődött, a hazaiak újra megszerezték
a vezetést. A gól után kiegyenlített játék
következett, talán kicsit többet volt nálunk
a labda, de sajnos egy ideig nem sikerült
gólt szereznünk. A félidő közepén egy jogos büntetőből sikerült az egyenlítés, sőt a
következő percben egy távoli bombával a
vezetést is megszereztük. A hátralévő időben a hazaiak sok mindent megpróbáltak,
de szerencsére védelmünk jól állt a lábán és
így nem tudtak kiegyenlíteni, sőt időnként
veszélyes ellentámadásokat is tudtunk
vezetni. Ezen a rangadón okos és taktikus
játékkal sikerült a győzelmet megszerezni.
A 13. fordulóban hazai pályán fogadtuk
Kiskunhalas csapatát. Az utóbbi években
mumusnak számítottak nekünk a halasiak, mert legfeljebb csak döntetlent értünk
el ellenük. Az egész mérkőzésre az volt a
jellemző, hogy a vendégek csak védekeztek
mi pedig támadtunk. Az első félidőben nem
sikerült egyik csapatnak sem helyzeteiből
gólt szerezni, pedig főleg nekünk volt belőlük elég. A második félidő elején az egyik
szórványos ellentámadásuk után jogosan
megítélt büntetőből megszerezték a vezetést a vendégek. A gól után még erősebben

támadtunk, a vendégek tizenegy emberrel
megszállták a 16-osuk előterét és nagyon
nehezen tudtunk helyzetet kialakítani. Az
utolsó negyedóra kezdetén sikerült végre
feltörni a reteszt és kiegyenlítettünk. A
mérkőzés végéig továbbra is megpróbáltunk mindent, de a győzelmet nem sikerült
megszerezni. Egy szabályosnak tűnő gólt
pedig a játékvezető nem adott meg, így
maradt ismét csak a döntetlen.
A következő fordulóban Kalocsára
utaztunk. A mérkőzés nagyszerűen indult
számunkra. A középkezdést követően az
első támadásunkból gólt szereztünk. A
gól meg is fogta a hazaiakat. Jobbára a mi
focistáink lábain ment a labda, de sajnos
elég sokat hibáztunk, mégis akár több gólt
is szerezhettünk volna. A hazaiak szinte
teljesen veszélytelenek voltak a kapunkra.
A félidő vége felé aztán egy szép támadás
után tovább növeltük előnyünket. A második félidő szinte ugyanolyan volt, mint az
első. Talán még több lehetőségünk is volt
a gólszerzésre, ám ez ebben a játékrészben
már nem sikerült, de így is megérdemelten
és magabiztosan nyertünk az indiszponált
hazaiak ellen. A sorsolás szerint már csak
egy forduló van hátra az őszi idényből, de
mivel van egy elmaradt mérkőzésünk, így
még két nagyon nehéznek ígérkező mérkőzés van hátra a számunkra. A következő
mérkőzésen a toronymagasan vezető Solt
csapatát fogadjuk, utána pedig a harmadik
helyezett Híd SC csapatával ismét hazai pályán játszunk. Remélem ezen a két mérkőzésen a csapat a jobbik arcát fogja mutatni
és biztató eredményeket érünk el.
Ifjúsági csapatunknak is sikerült végre
most az utolsó fordulóban megszerezni az
idény első győzelmét. Remélem a hátralévő
két fordulóban még tovább tudják gyarapítani pontjaikat és feljebb tudnak lépni a
tabellán is.
Ezek után tekintsük át a mérkőzések
jegyzőkönyveit:
11. forduló:
Kiskunfélegyházi Honvéd TK - Izsáki
Sárfehér SE 2-1 (2-1) Góllövőnk: Balog.
Gréczi Gábor: Remélem az idény számunkra leggyengébb mérkőzésén vagyunk
túl.
Ifjúsági eredmény: 3-0.
12. forduló:
Kiskőrös LC - Izsáki Sárfehér SE 2-3 (1-1)
Góllövőink: Barna Cs., Balog, Borsos.
Gréczi Gábor: Két pontrúgás után magunknak tettük nehézzé a mérkőzést.
Javuló játékkal megérdemelten tudtunk
fordítani.
Ifjúsági eredmény: 2-0
13. forduló:
Izsáki Sárfehér SE - Kiskunhalas FC 1-1
(0-0) Góllövőnk: Balog.
Gréczi Gábor: A nagyon defenzív taktikával játszó Kiskunhalas ellen nehéz lett
volna szemet gyönyörködtetően játszani,

ennek ellenére úgy érzem, hogy győzelmet
érdemeltünk volna.
Ifjúsági eredmény: 1-2. Góllövöink: Tóth
R.
14. forduló:
Kalocsa FC - Izsáki Sárfehér SE 0-2 (0-2)
Góllövőink: Szabó A., Barna Cs.
Gréczi Gábor: Két ellentétes félidőt
láthattunk. Az elsőben sok hibával játszottunk, viszont rúgtunk két gólt. A másodikban jóval több helyzetünk volt, de gólt már
nem tudtunk szerezni.
Ifjúsági mérkőzés: 0-3. Góllövőink: Nagy
R. (2), Petrányi Cs.
További mérkőzéseink:
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

Nagy Árpád
Felhasznált és ajánlott irodalom:

A Rongyos Gárda harcai , Magyar
Ház kiadó, Bp.1999.
Dr. Héjjas Jenő: A Nyugat - Magyarországi felkelés, Kecskemét 1929;
Magyar Ház kiadó, Bp.2006.
Földi Pál: Rongyos Gárda, Anno
kiadó, Bp.2005.
Nagy Magyarország I. évf., 2.szám
(2009.augusztus)
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Az idézetek Horváth Sándor: „A
haza” c. versének sorai

Novemberi
napsütés
Mondd, nem csábít
e márvány-szürke ég?
Ezer szín indul a halálba.
Színültig tölthetnéd
érzékeid öblös poharát.
Hajad mint gyászlobogó,
sötéten imbolyog.
Boldogtalan vagy.
Szíved oly nyugtalan
mint cella mélyén a rab.
Emlékszem homlokodra még,
a tükörsima falra és szemedre
a kiszáradt kútra.
Olyan vagy mint e kései napsütés.
Budai Kulcsár János

Hogyan készítsük fel szervezetünket
a téli vitaminszegény időszakra?
Miért érdemes ősszel méregteleníteni?
Hogyan készíthetünk tápláló, egyszerű,
gyors ételeket ősszel?
Az ősz ajándékai - zöldségek, gyümölcsök
egészségünk szolgálatában.
Ha szeretnél ilyen és ehhez hasonló témákról
beszélgetni, tapasztalatot cserélni, esetleg
új dolgokat megismerni, kipróbálni, akkor gyere el a
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megrendezésre kerülő baráti összejövetelünkre,
ahol a kellemes beszélgetés mellett az ősz egyik
csodás zöldségéből, a sütőtökből készült ételeket is
megkóstolhatod egy kellemes, több fogásból álló
vacsora keretében.

A rendezvény helyszíne:
Tiszta Forrás Biobolt, Izsák
Időpontja: 2010.november 27. 16 óra
Részvételi díj: 900,-Ft/fő
Érdeklődni lehet a 06-20-9124-368-as
telefonszámon
Jelentkezés szükséges, kérlek részvételi szándékod 2010. november 24-ig jelezd.

IZSÁKI Hírek
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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

Mikulás-csomagok készítését vállaljuk
igény szerinti mennyiségben
és összeállításban.

Szeretettel várjuk kedves megrendelőinket!

HOLSZA TRAFIK
Izsák, Szabadság tér 3.-5.

Rendezvényház

Családias rendezvények, születésnapok, keresztelők,
ballagások stb. főzési lehetőséggel együtt.
Termékbemutatók, műsoros délutánok stb.
70-100 főig bérelhető.
Izsák, Kossuth L .u. 66.
Tel.:06- 70-374-9873 Csomorné

AKCIÓK ÉS ÚJDONSÁGOK
A GYROS BÜFÉBEN

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

2010. november 19.

ÁFÉSZ HÍREK
- IZSÁKI ÁFÉSZ -

Izsáki ÁFÉSZ élelmiszerboltjainak
ajánlata november 29-ig

November 24. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Megyei Krónika (ism.)
19:35: Pánikjárvány. Dr. Lenkei
Gábor a H1N1-ügyről
20:05: Társas-Játékok
November 25. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Megyei Krónika
19:35: Izsák-Solt labdarúgó mérkőzés
November 30. kedd
14:00: Közvetítés a képviselőtestület üléséről
December 1. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Megyei Krónika (ism.)
19:35: A nov. 30-ai testületi
ülés felvételről
December 2. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Megyei Krónika
19:35: Izsák-Nagybaracska
labdarúgó mérkőzés
December 8. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Megyei Krónika (ism.)
19:35: Sárfehér Napok 2010.
2. rész (ism.)
December 9. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Megyei Krónika
19:35: ITV Híradó
20:10: Társas-Játékok
December 15. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Megyei Krónika (ism.)
19:35: Sárfehér Napok 2010.
2. rész (ism.)
December 16. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Megyei Krónika
19:35: ITV Híradó (ism.)
20:10: Biztonsági Zóna
20:40: Társas-Játékok
December 22. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Megyei Krónika (ism.)
19:35: Katolikus Krónika terményáldás
20:10: Társas-Játékok
December 23. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Megyei Krónika
19:35: Református Krónika jubiláns konfirmandusok
találkozója
20:10: Biztonsági Zóna

APRÓHIRDETÉSEK
Szőnyeg és autókárpit takarítógép
kölcsönözhető. Tel.:06-76-374-274
Izsák központjában 3 szobás családi
ház eladó. Érd.: 76-417-191

Persil color kompakt 2 kg
Lenor öblítő 2x1+1 liter
Jar mosogató 500 m
Cif súroló 250 ml
Fa tusfürdő 2x300m
Flora margarin 500 g
Ráma kocka 250 g
Winer extra 2x250 g
Pickwick csipkebogyó tea 20x2,5 g
Univer Pirosarany 70 g
Izsáki nagykocka 8 t. 200 g
Korona tönköly tészták 400 g
Tibi csokoládé 100 g
Globetti nápolyi 200 g
Negró 100 g
Coop kacsamájas iny.pást.105 g
Olympus gyüm.ital 1,5 l
Pepsi cola 2,5 l
Finó darált mák 200 g
Coca cola 2,5 l

1199,-Ft
1199,-Ft
229,-Ft
295,-Ft
599,-Ft
395,-Ft
159,-Ft
699,-Ft
329,-Ft
179,-Ft
149,-Ft
249,-Ft
169,-Ft
155,-Ft
159,-Ft
99,-Ft
229,-Ft
279,-Ft
259,-Ft
279,-Ft

Különböző női-férfi ajándékcsomagok
(pl: DOVE) akciós áron kaphatók!
Kéthetenként megújuló akciók, kedvező
árak minden boltunkban!

JÓT, JÓ ÁRON A COOP-tól!

KIADÓ!

Rákóczi út 42. 50 m2 raktár.
Kossuth tér 2. /volt bútorbolt/ 83 m2 +
raktárak.
Kossuth Lajos u.107. /volt húsbolt/.
Dózsa tér 1. klímatizált, internettel
rendelkező irodák.
Érdeklődni lehet: Izsák, Dózsa tér 1.
Hétfőtől-péntekig 8-12-ig és 13-16-ig
Telefon: 76/374-211 vagy 30/9459-928

Anyakönyvi Hírek
Születtek: Stégermájer Luca an: Ósvay Gabriella, Fodor Marinella an.: Csákó Erika, Fodor Rókus an: Csákó Erika, Bartek
Ferenc an: Muzslai Mariann, Bognár Zsófi an: Szőnyi Csilla,
Almási Lejla an: Almási Lilla.
Házasságkötés: Rózsa Ferenc- Dr. Murai Anett.
Meghaltak: Vitéz Gyula Andrásné sz: Horváth Borbála 76 éves,
Bocsányi u. 1.Molnár László 74 éves, Fürst S. u. 8., Király István
61 éves, Attila u. 8., Németh Lajosné sz: Hajnal Erzsébet 70
éves, Katona J. u. 66., Mátyási Józsefné Csáki Margit 75 éves,
Szajor dűlő 194., Marton Ignácné sz: Dudás Erzsébet 74 éves,
Katona József u. 80., Beck István 68 éves, Holló u. 12., Bőti
Balázs 78 éves, Muszály u. 6.,Péli József 64 éves, Kecskeméti
út u. 11.

Kecskeméten a Burga utcában 2
szobás 1. emeleti lakás eladó. Érd.:
76-417-191
Két utcára nyíló összkomfortos
családi ház (amely fekvésénél fogva
üzleti vállalkozás céljára is alkalmas) eladó Izsák központjában, a
Dózsa tér 13. sz. alatt. Irányár: 20
millió Ft. Érd: 06-20-218-26-30 0620-97-47-562
Keverék kiskutyák ingyen elvihetők! Tel: 76/374-018
Három kiscica ingyen elvihető!
Rácz Zoltánné, Mátyási József u. 4.
Tel: 374-722
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