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Tisztelt Izsákiak! Aranyfürt Karácsony 2010
Újabb évet kezdtünk és újabb
önkormányzati költségvetést állítunk össze az évi feladatok végrehajtásának finanszírozására.
A képviselő-testület legutóbbi
ülésén megtárgyalta a 2011-es
költségvetés koncepcióját és
egyhangúlag elfogadta. Takarékosan terveztünk, mivel látható,
hogy az általános válság és az
ország nehéz helyzete nem teszi
lehetővé nagy tervek magunk
elé állítását. Igazodnunk kell
nekünk is az adott helyzethez.
Ezért az előző évinél 10 millióval
kevesebbel tervezünk, de mivel
már az azt megelőző két évben
is 30-30 millióval csökkent
a költségvetésünk a korábbi
időszakhoz képest, igen feszes
időszak elé nézünk.
A szűkülő lehetőségek ellenére igyekszünk úgy gazdálkodni,
hogy fájdalommentesen oldjuk
meg az ebből adódó nehézségeket. Így létszám leépítést nem
tervezünk, viszont a nyugdíjba
vonuló kollégák helyére nem veszünk fel senkit, így oldjuk meg
a kívánatos létszámcsökkentést.
A lakosságot sem terheljük az
önkormányzati működtetésű
cégek szolgáltatási árainak növelésével, így a víz és szennyvízdíj
marad a korábbi áron, míg a hulladékszállításnál egy minimális

3,8 %-os áremelés történik.
Felmerült már néhányszor, hogy
sok más településhez hasonlóan, mi is vezessünk be lakossági
kommunális adót, melynek
bevételéből a közvilágítás és
közterület fenntartás költségeit
fedezhetnénk, amit máshol is
teszik. Eddig sem vezettünk
be ilyet, most sem tervezzük.
Szoros, szigorú gazdálkodással
leszünk úrrá a várható pénzügyi
nehézségeken, semmiképpen
sem a lakosság megadóztatásával próbálunk ehhez forrásokat
teremteni.
Sajnos mint mindannyian
tapasztaljuk, rendkívül csapadékos időszakot élünk már
tavasz óta. Hihetetlen módon
felszaporodott a talajvíz és egyre
komolyabb belvizes gondjaink
vannak. Ezért kérek mindenkit,
hogy portája előtt és környékén
gondoskodjon a vízgyűjtő árkok,
csatornák, átereszek tisztításáról, hiszen e nem nagy munkával
a saját és környezetük értékeit
is védik.
Remélve, hogy a nehézségek
ellenére eredményes évünk lesz
a 2011-es, ezúton is boldog új
évet kívánok mindenkinek.
Mondok József
polgármester

Borszentelő

Az Arany sárfehér Bor és Pezsgőrend december 27-én az orgoványi
református templomban, ökumenikus szertartás keretében tartotta
hagyományos Szent János napi újborszentelőjét. Minden évben
más-más olyan településen tartják a szertartást, ahol az eredetvédett
Arany sárfehért termesztik. Tavaly Ágasegyházán, azt megelőzően
kétszer Izsákon volt a borszentelő.

gyományos ünnepi étkekkel, csekély ajándékkal, és régmúlt, szívüknek nagyon kedves emlékeket
idéző műsorral - betlehemezéssel
és templomi hangulatot árasztó
gyermekénekkel - meghitté varázsolni a karácsonyi alkalmat.
Hálás köszönet jár az izsáki római
katolikus ifjúság betlehemező
csoportjának, az izsáki református gyermek istentiszteletre járó
gyermekek csoportjának, akik a
hozzánk elhozott szeretetteljes,
műsorukkal valóban megszentelték a karácsonyesti ünnepünket.
Antal Ildikó
mentálhigiénés munkatárs

Az izsáki Aranyfürt Idősek Otthonában, ez alkalommal is, mint
2006-óta minden évben, lakóink
és hozzátartozóik részére karácsonyi ünnepséget rendeztünk.
Az egész évben előforduló jeles
napok mindegyikéről megemlékezünk az otthonban, de kiemelt
időszakot jelent advent, a karácsonyvárás, és legfőképpen maga
az ünnepi este. A már több éve
nálunk lakó időseink „rutinos”
hozzátartozói úgy időzítik látogatásaikat, hogy az intézeti „szent
estén” részt tudjanak venni. Mert
már legtöbbjük életében a családi
karácsony-ünneplésre, a meghitt
szeretetközösségre egyedül itt
adódik lehetőség. Igyekszünk ha-

Tanítani a legszebb dolog
a világon

December 24-én ünnepelte
80. születésnapját Bíró Istvánné
tanítónő, vagy ahogyan a keze
alá járt több generációnyi kisiskolásai nevezték, Gitta néni.
A kerek évforduló alkalmából
beszélgettünk az elmúlt időkről,
azon belül is a több mint négy
évtizedes pedagógusi pálya emlékeiről. A kiváló tanítót nyugdíjazásakor a Pedagógus Szolgálati
Emlékéremmel, majd 1999-ben
az Iskolaszék Szily Kálmán
Díjával tüntették ki. 2001-ben
aranydiplomáját kapta meg,
idén júniusban pedig immár a
gyémántdiplomáját veheti át.
– Bizony, eljárt az idő! Engem
nyolc évtizeddel ezelőtt karácsonyi ajándékként kaptak a szüleim
- mondja mosolyogva Gitta néni
(„hivatalosan” Margit néni), amikor december 24-ei születésnapját
említem. Négyen voltunk testvérek és Budapesten éltünk 1938-ig.
Ekkor Nagykőrösre költöztünk.
Szüleim ott nyitottak ruházati és
rövidáru kereskedést. Iskoláimat
már itt végeztem, beleértve a tanítóképzőt is. Ott ismertem meg

a férjemet Bíró Istvánt, akivel
1951-ben házasodtunk össze.
A képző elvégzése után előbb
Szolnokra, majd Besenyszögre
kerültem. E két helyen összesen
két évet töltöttem, majd 1952
januárjában kerültem az izsáki
Gedeoni iskolába. Férjem előző év
szeptemberében kapott ugyanitt
állást.
- Városi, budapesti lányként
milyennek találta az izsáki tanya-

világot, az ottani életet és oktatási
körülményeket?
- Nekem van egy alapelvem.
Én mindenütt jól érezem magam, ahol hagynak nyugodtan
dolgozni. Az izsáki tanyai iskolában fiatal kezdő tanítónőként
megkaptam ezt. Sőt ennél jóval
többet is, hiszen olyan családias,
szeretetteljes hangulat volt ott,
amit nehéz szavakkal leírni.
Folytatás a 2. oldalon.

Az összevont I-IV. osztályos csoport 1963 májusában
Gitta nénivel

IZSÁKI Hírek

. oldal

Bíró István az 1960-as összevont V-VIII osztályosokkal
Folytatás az 1. oldalról.
Ez nemcsak a gyerekekkel való
kapcsolatra értendő, hanem a
szülőkkel is hasonlóan alakult.
Volt valami - nem tudom másként megfogalmazni - teljessége
az ottani életnek. A tanítás mellett színelőadásokat tartottunk,
ezek mellett évente kétszer
(Mikuláskor és farsangkor) bált
rendeztünk pörköltfőzéssel,
szóval nem volt unalmas az
életünk. Engem a képzőben is
minden terület érdekelt. Bábos,
néptáncos és ének kurzusokra
jártam. Az ezeken szerzett ismereteimet aztán igen jól kamatoztathattam a Gedeoni iskolában.
Az előadásokhoz a díszletet mi
magunk készítettük a gyerekekkel, a színpadot a férjemmel
ácsolták, aggregátor termelte
az áramot. Szóval színes dolgok
voltak ezek, melyeket valóságos
kis kalandokként éltünk meg
mindannyian. Amint véget ért
az egyik előadás, máris a következőre készültünk, s alig vártuk,
hogy előadhassuk azt is. Összefoglalva, csodás, semmivel össze
nem hasonlítható élmények
ezek. Bár nem izsáki születésű
vagyok, gyorsan izsákivá lettem
a Gedeoni évek alatt.

- A szavaiból egyértelműen kiderül, hogy munkájában öröme telt.
Pedagógus akart lenni mindig, vagy
csak éppen így alakult.
- Az én pályaválasztásom teljesen tudatos választás volt. Móricz
Zsigmond következő szavai már
gyerekkoromban nagyon megfogtak: „Én azt hiszem, annál
nincs nagyobb öröm, mint valakit
megtanítani valamire, amit nem
tud.” Ő úgy fogalmazott, hogy
azt hiszi, én meg tudom, hogy
nincs annál nagyobb öröm, mint
tanítani. Engem soha nem fárasztott ez a munka, pedig rendszeres volt, hogy a tanítás után
a családot férjemet, két fiamat
ellátva, és a ház körüli munkából
rám eső részt elvégezve, késő
éjszakába nyúlóan javítottam a
dolgozatokat, vagy készültem a
másnapi órákra feladatlapokat
gyártva húszasával, harmincasával. De örömmel csináltam,
mert szerettem a munkámat.
Nem teher, inkább dopping volt
számomra. Mindez igaz arra az
időszakra is, amikor bekerültünk
a községi iskolába. Itt is megvolt
a jó kapcsolat a szülőkkel, és
emlékezetes anyák napi előadásokat rendeztünk a gyerekekkel.
De sok egyéb szép élmény is

fűződik a benti iskolában töltött
időszakhoz is. Ezért is történt,
hogy 1985-ös nyugdíjazásomat
követően még tíz évig tanítottam
tovább. Sajnos 1987-ben meghalt
a férjem. Elvesztése nagy űrt
okozott az életemben. Bár most
az én pályámról kérdez, azért
elmondom, hogy Pista is igen
sok minden iránt érdeklődött.
Citerázni tanította a gyerekeket,
citerazenekarokat vezetett, még
aranyokleveles minősítést is szereztek, az MHSZ lövészklubban
működött, a helyi futball nagy
pártolója volt.
- Férje is szakmabeli, sőt egy
iskolában tanítottak végig, plusz
a gyerekeik is tanítványaik voltak.
Nem támadt mindebből időnként
szakmai, vagy családi feszültség?
- Nagyon egyszerű a válasz,
nem. Gedeonban a férjem a
felsősöket tanította, én az alsósokat, ha kellett helyettesítettük
is egymást, de szakmai vitáink
nem voltak. A gyerekeink is
megértették, abból nem származhatott előnyük, hogy a szüleik egyben tanítóik is, így ebből
sem támadtak konfliktusaink.
Igen szép létszámú évfolyamaink voltak egyébként, nemritkán
a hatvan főt is elérte egy-egy összevont csoport. Az alsósok 1-4.
osztályig, a felsősök 5-8. osztályig alkottak egy-egy csoportot.
A tanítás úgy történt, hogy amíg
az egyik osztály anyagából folyt
a magyarázat, addig a másik osztályok írásbeli feladatokat oldottak meg. A tanulásban mindig
maximumot követeltem a gyerekektől, magatartás tekintetében
viszont elnézőbb voltam, mivel
tudtam, hogy a szigorú tanulás
mellett szükségük van néha egy
kis lazításra is.
- Milyen tanácsokat adna a mai
pedagógusoknak?
- Nagyot változott a világ. Az
utóbbi években az alsóban már

A szelektív hulladékgyűjtés
házhoz megy
A már több éve elindított szelektív hulladékgyűjtésbe sok
izsáki kapcsolódott be szinte a
lehetőség megjelenésekor azonnal. A gyűjtőszigetekre kihelyezett
konténerek gyorsan megteltek
hulladékkal. Sokszor olyan gyorsan, hogy az elszállítás ütemét
is sűríteni kellett. Január 1-jétől
még egyszerűbbé válik a folyamat, mivel az önkormányzat
és a Saubermacher elindította
a zsákos szelektív gyűjtést, így
nem kell a konténerekhez vinni
az összegyűjtött hulladékot. Elég
azt a kiküldött sárga zsákokba
helyezni és a megadott napokon
Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje az
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a ház elé kitenni. A begyűjtők a
teli helyett újabb zsákot hagynak
a helyszínen. Ha valakinek egy
zsák nem elég, kihelyezheti a
hulladékot más, szintén áttetsző
zsákban is. A lényeg az, hogy
a begyűjtők láthassák mi van a
zsákban, mivel csak olyanokat
visznek el, melyekben a megadott
hulladékféleségek vannak. A nem
megfelelő tartalmú zsákokat a
begyűjtők nem viszik el.
A házhoz menő gyűjtés a műanyag, fém, papír és karton anyagokra vonatkozik.
Műanyaghulladékok: PET ásványvizes és üdítős palackok
kupakkal és címszalaggal, tisztán,
laposra taposva. Mindenféle műanyag alapú flakon (pl. tisztítószerek, kozmetikumok flakonjai).
Különböző fóliák (pl. zsugorfóliák) bevásárló táskák, szatyrok,
reklámtáskák, fóliazacskók.
Fémhulladék: Alumínium italos
dobozok (lapítva), fém konzervdobozok (kitisztítva).
Italos kartondobozok: Tejes és
gyümölcsleves többrétegű kar-

tondobozok (Tetra Pak) tisztán,
kilapítva.
Papír: Kartondobozok lapítva,
színes, vagy fekete-fehér újságok,
folyóiratok, reklámújságok, katalógusok, prospektusok, füzetek,
könyvek, papírzacskók, írólapok.
Nagyobb mennyiségű tiszta papírhulladék kötegelve a zsák mellé is
kihelyezhető.
A szállítás szerdai napokon történik a következő időpontokban:
január 19, február 16, március 23,
április 13, április 27, május 11, május 25, június 8, június 22, július 6,
július 20, augusztus 3, augusztus
17, augusztus 31, szeptember
14, szeptember 28, október 19,
november 16, december 14.
Érdemes és fontos a lehetőséggel élni, hiszen az így összegyűjtött hulladékot újrahasznosítják,
ezáltal kevesebb energia és nyersanyag felhasználással állíthatnak
elő különböző termékeket. Mindez komoly megtakarítást jelent, s
nem utolsósorban a környezetszennyezés mértéke is csökkenthető az újrahasznosítással.
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osztályozni sem kellett, ami teljes képtelenség. Most hallom, ez
szerencsére talán megváltozott.
A tanácsom nagyon egyszerű.
Legyenek türelmesek mindenben és megértőek egymás hibái
iránt, végezzék lélekkel munkájukat. Másokat is midig úgy
mérjenek, mint saját magukat.
Ez érvényes úgy a felnőttekkel
való kapcsolatban, mint a gyerekekkel szemben. Ha így állnak
a munkához és a gyerekekhez,
akkor ők is úgy fogják látni mint
én, hogy a világon a legszebb
foglalkozás a tanítás.
- Immár tizenöt éve nem jár be tanítani az iskolába. Nem hiányoznak
a gyerekek?
- Természetesen hiányzik az
iskolai nyüzsgés, de gyerekek

azért vannak most is körülöttem. Nem ritkán hatan-nyolcan
szaladgálnak az udvaron, hiszen
van négy unokám, akik időnként
a barátaikat is elhozzák. Néhány
korrepetálást is elvállalok, szóval
hála Istennek nem kell nélkülöznöm a gyerekeket. És az igazság
az, hogy néha azért az iskolába is
benézek. Ezeken túl olvasással,
pihenéssel telnek napjaim. Nem
érzem magam fáradtnak, a családért az unokákért, a gyerekekért
ma is szívesen teszek.
- Nyolcvanadik születésnapján
hányan segítették elfújni az ünnepi
torta gyertyáit?
- Tizennyolcan. Szép ünnep
volt, megható szeretettel köszöntött a családom.
-tetézi-

Gitta néni fiaival a 80. születésnapi köszöntésen

Önkormányzati
hírek

A Képviselő-testület 2010. évben utolsó ülését december 21.-én
tartotta, melyen rendeletet alkotott „Az ingatlantulajdonosoknál
keletkező települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 5/2003(II.19.) sz. rendelet
módosításáról.” E rendeletet lapunkban közzé tesszük.
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri
Hivatal köztisztviselői 2011. évi munkateljesítmény követelményeinek alapját képező célokat meghatározta.
A Képviselő-testület a 2011. évi munkatervét elfogadta.
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat
és intézményei zavartalan működése érdekében 60 millió forint
folyószámlahitel
keretet határozott meg a 2011. évre is, mely nagyságrendileg
megegyezik az előző évivel.
Testület harmadszor módosította a „Kompetencia alapú oktatás,
egyenlő hozzáférés” projekt megvalósítása és végrehajtása érdekében
korábban felvett 25.849.108.-Ft támogatásmegelőlegezési hitel
futamidejét. A hitel futamideje: 2010. november 8. napjától 2011.
június 30. napjáig terjedő időszak.
A Képviselő-testület a kijelölt intézmények villamoshálózatának
korszerűsítésére felhatalmazást adott az EA Technologies Hungary
Kft-vel szerződés megkötésére 37.424.338.-Ft összegben. A beruházás fedezete a keletkező energia megtakarítás.
A Képviselő-testület ülését követően közmeghallgatásra került
sor, ahol a lakosság részéről 5 fő érdeklődő jelent meg és mondta
el észrevételét. A felvetések egy része már megoldásra került, egy
csoportja várhatóan a 2011. évi költségvetés elfogadása után kerül
napirendre, míg néhány kérdésben új szabályozás kidolgozása
szükséges. Köszönjük a résztvevők építő javaslatait.
Bagócsi Károly címzetes főjegyző
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Budapesti kiállítás izsáki
közreműködőkkel
Újabb sikeres kiállításon van
túl Németh Ferenc. December
közepén „Alföldi tájakon” címmel nyílt tárlat festményeiből
Budapesten, a Danubius Hotel
Gellért-ben. Megnyitó beszédet
R. Kárpáti Péter színművész,
a Barátok közt című televíziós sorozat egyik főszereplője

mondott. A kiállítás címe ígérte
alföldi hangulatot nemcsak a
festményeken megidézett tájak
nyújtották, hanem a Birkás Pincészet alföldi borai is, melyeket
megkóstolhattak a megnyitó
vendégei. A kiállítás január 8-áig
várta az érdeklődőket a patinás
budai hotelben.

Felhívás
A kéményseprő kft. tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,
hogy Izsák közigazgatási területén 2011. január 10-től
kezdődően a 27/1996. (X.30.) BM. rendeletben foglaltak
szerint négyévenkénti műszaki felülvizsgálatot végez.
A vizsgálat a használatban lévő és tartalék kéményeket
érinti.
Kérem segítő közreműködésükkel járuljanak hozzá, hogy
ezt a fontos felülvizsgálatot mindenhol el tudjuk végezni.
Előre is köszönöm.
Tisztelettel: Hus Tibor kirendeltségvezető

TETÉZI LAJOS

Gondolom...

...valószínűleg azok közül, akik ott voltak a
Városi Vegyeskar adventi hangversenyén
senki sem bánta meg a döntést, hogy ismét
karácsonyvárásuk részévé tették ezt a szép alkalmat. Lapunk előző számában arra biztattam
mindenkit, hogy ha tehetik, hallgassák meg kórusunk műsorát,
hiszen igazán gazdagító élménnyel szolgálnak minden alkalommal. Szép számban éltek is a lehetőséggel. Különösen örömteli
ez annak tükrében, hogy az egyik televízióban ugyanebben az
időben a nagynézettségű X-Faktor című könnyűzenei tehetségkutató műsor elődöntője futott. Akár azt is mondhatnánk, hogy
a mi énekeseink is beszálltak a versenybe. Legalábbis az izsáki
közönségért vívott versenybe, s nem szerepeltek rosszul. Előző
számunkban viszont nem írtam arról, hogy mivel is jár az, hogy
alkalomról alkalomra olyan műsorokat adjanak, amelyekkel képesek megtölteni egy templomot.
Gondolom, őket hallgatva kevesen tűnődnek el azon, hogy
mennyi munka árán szól olyan szépen énekük. Talán a legtöbben azt sem tudják, hogy hány éve működik a kórus. S ez nem is
baj, hiszen a hallgató számára a végeredmény a lényeg. Az pedig
mindig kitűnő. A legtöbb fellépés után váltok néhány szót az
énekkarosokkal, s előfordul, hogy amikor dicsérem előadásukat,
szabadkoznak: nem is volt az olyan jó, itt volt hiba, ott volt hiba.
Aztán meghallgatva a tévéfelvételt rájönnek, hogy a legtöbbször
túlzó volt az aggályuk. Ami egyébként nem is olyan nagy baj,
hiszen még jobb produkciókra sarkallja őket. Ezt igazolják a
megszerzett aranyminősítések, a különböző kórustalálkozókon
kapott elismerések, és nem utolsó sorban a műsoraik iránti kitartó
közönségérdeklődés.
Gondolom, senki sem vitatja, hogy amit énekkarunk eddig
„letett” az asztalra, az komoly teljesítmény. A teljesítményhez
viszont mint tudhatjuk, legyen az sport, illetve szakmai terület,
munka kell, és nem is kevés. A fentiekben ugyan azt írtam, hogy
a közönségnek nem feltétlen kell tudnia miként és mekkora
munka árán jutott odáig énekkarunk ahol, jelenleg áll, de talán
az irántuk és teljesítményük iránti tisztelet okán annyit érdemes
megjegyezni, hogy gyakorlatilag minden héten próbálnak, nem
kevés időt szánva a közös munkára. Ezt az időt másra is fordíthatnák, s talán nem nagy titok, hogy a családtagok időnkét ezt
meg is jegyzik nekik. Ám végül megszületik a békés egyezség és
folytatódik a munka. Minden egyes kórustagnak elismerés jár a
nagyszerű teljesítményért. Mindegyiküknek! Azoknak is, akik
a kezdetektől kitartanak, azoknak is, akik időközben távoztak
és azoknak is, akik később jöttek az énekkarba. A teljes névsort
most nem írhatjuk ide, de Bíróné Szilvi kórusvezetőt mindenképp
megemlítem, hiszen immár tizennegyedik éve tanítja, vezényli a
maga csendes szimpatikus stílusában az együttest.
Gondolom, nemcsak a magam nevében kívánhatok kórusunknak további sikereket és fogalmazhatom meg, hogy nagyon
várjuk az újabb adventi (és persze a többi) hangversenyüket is
- azzal a megjegyzéssel, hogy az idő azért egy kicsit lassabban
is mehetne...

. oldal

Koccintási rekord izsáki
pezsgővel
A Royalsekt Zrt. Szent István
pezsgője szép sikereket hozott a
cégnek a múlt év végén és az új
esztendő első napján. November
közepén rendezték meg a franciaországi, Dijonban nyolcadik
alkalommal az Effervescentes du
Monde elnevezésű nemzetközi
habzóbor és pezsgőversenyt,
ahol az 518 versengő ital között,
a tavalyi fejlesztésű Szent István
muskotályos pezsgő ezüstérmet
kapott a száz tagú nemzetközi

zsűritől. Szép elismerés ez a
pezsgő hazájából. Körülbelül
olyan, mintha a franciák nálunk egy gulyásfőző versenyen
állhatnának a dobogó második
fokára.
Az új év első napjához is
kapcsolható egy izsáki pezsgős
siker. Mága Zoltán budapesti újévi koncertjén összesen
11.700-an koccintottak egyszerre Szent István pezsgővel az új
esztendőre. Az esemény egyben

országos rekordbeállítás is volt,
így jegyzőkönyvben rögzítették,
hogy „Ezzel a szervezők, Mága
Zoltán főszervező és a kísérletet
támogató Royalsekt Zrt. Ungor
Erik ügyvezető képviseletével
felállították az egyszerre, egy
helyen történő koccintás magyarországi rekordját.” A rekord
bekerült a Magyarországi Rekordok Adatbázisába, ahonnét
a Guinness rekordok könyvébe
visz az út tovább.

Szentesti emlék

Mint minden esztendőben,
az elmúlt karácsony előestéjén
is szép, az ünnepre hangoló
műsorral köszöntötték a híveket a katolikus fiatalok.
Előadásukban megmutattak olyan dolgokat, amelyek
közelebb vihetnek bennünket
mindahhoz amit karácsony
jelent, és olyanokat is, amelyek elvihetnek bennünket
mindettől.
Az est közös gyertyagyújtással és énekléssel zárult.

Jeges, fagyos, saras gödrök
A címben felsoroltak nehezítik, keserítik a Matyóban lakók
életét. A rengeteg csapadék miatt felázott, elsarasodott matyói
úton, a járművek által kivert
sár után maradt gödrök megfagyva, valóságos csapdákként
nehezítik, teszik lehetetlenné a
közlekedést. A matyóiak várják a
segítséget, bár ez meglehetősen
nehezen megoldható feladat,
hiszen ha enyhébb az idő akkor
a sár, ha hidegebb, akkor a fagy
teszi lehetetlenné az érdemi
intézkedést.

Könyvtári hírek
Októberben az Országos Családi Könyvtári Napok alkalmából
meghirdetett Családi Örömök
rajzpályázatra 130 pályamunka
érkezett be a könyvtárunkba, melyeket a Könyves Vasárnapon és a
rá következő héten tekinthettek
meg az érdeklődők. A rendezvény
befejeztével a rajzokat továbbküldtük a megyei könyvtárba, ahol
decemberig voltak láthatóak az
alkotások. A beküldött rajzok közül a következő gyerekek munkáit
a Katona József Megyei Könyvtár
oklevéllel és ajándékkönyvvel
jutalmazta:
Óvódások: Kovács Eliz; Pelejtei
Hanga, Szabó Enikő.
Általános iskola 1. a osztály: Édes
Barnabás, Németh Hanga.
2. b osztály: Mezei Kristóf, Nógrádi Kata.
2. c osztály: Radics Tibor.
4. b osztály: Csuri Viktória Izsák
Kitti; Tuba Erik.
Ezúton is köszönjük minden
résztvevőnek a munkáját, és gratulálunk a nyerteseknek.

A könyvtár nyitva tartása
Hétfő: 13-17 óráig.
Kedd: 8-12-ig és 13-15 óráig.
Szerda: 13-17 óráig.
Csütörtök: 13-17 óráig.
Péntek: 8-12-ig és 13-15 óráig.
Szombat: 8-12 óráig.
A könyvek kölcsönzési ideje a
76/ 374-764-es telefonszámon is
meghosszabbítható.
Új könyvek
Richard Paul Evans: Hol lehet
Noel?; Susan Elisabeth Phillips:
Mindent a szerelemért; Victoria
Holt: A fattyú király; Robin Maxwell: A szűz; Lisa Jane Smith:
Vámpírnaplók 1. Ébredés; Lisa
Jane Smith: Vámpírnaplók 2. Küzdelem; Maeve Binchy: Esti iskola;
Paulo Coelho: Brida; Arthur C.
Clarke: Végső bizonyítás; Fejős
Éva: A mexikói; W.E.B. Griffin: Az
elnök embere 3. könyv: Vadászat;
Iny Lorentz: A várúrnő; Debbie
Macomber: A boldogság receptje;
Amanda Quick: A tökéletes méreg;
Lisa Jane Smith: Vámpírnaplók 4.
Sötét szövetség; Moldova György:

Harcolj vagy menekülj 1-2 kötet;
Vámos Miklós: A csillagok világa;
Ken Follett: A titánok bukása;
W.E.B. Griffin: A becsület jelvénye
3. könyv: Az áldozat; Stephen King:
A tűzgyújtó; Stephenie Meyer: Bree
Tenner rövid második élete; Rhonda
Byrne: Az erő; Csernus Imre: Felnőtt húsleves; Phillippa Gregory: A
fehér királyné; Yutang Lin: Peónia;
Robyn Sisman: Tiszta Hollywood;
Szalai Vivien: Hamis gyönyör; Pearl
S. Buck: A boldogság ára; Fejős
Éva: Cuba libre; W.E.B. Griffin:
Becsületbeli ügyek 5. könyv: Kémek
becsülete; Robin Maxwell: Ó, Júlia!;
Lisa Rogak: Kísértetszív: Stephen
King élete; Maeve Binchy: Esős
és csillagos éjszakák; Rosemunde
Pilcher: Tengerparti románc; Robin
Maxwell: Signora da Vinci; Danielle
Steel: Kakukktojás; Bartos Erika:
Bogyó és Babóca ünnepel; Bartos
Erika: Bogyó és Babóca jelmezbálban; Bartos Erika: Bogyó és Babóca;
Bartos Erika: Bogyó és Babóca rokonai; Bartos Erika: Bogyó és Babóca
karácsonya; Bartos Erika: Bogyó és
Babóca segít; Bartos Erika: Bogyó
és Babóca épít; Bartos Erika: Anna,
Peti és Gergő: Annakönyv.
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Pál fordulása
Próbálom ízlelgetni ezt a
szép, régi ünnepi elnevezést.
Hányféle fordulat is van? Akad,
aki dirrel-durral elhagyja a családi otthont, majd haragja csöndesedtével, megfontolván, hogy
elhamarkodottan játszott Zrinyi
Miklóst, visszatér, ahonnan kirohant. Van, aki veszélyes útra
indulva, egyre több akadályon
átverekedve belátja, hogy túl
nagy fába vágta fejszéjét, s lemondóan visszatér erőt nyerni
az alaptáborba. Van, aki hátat
fordít, van, aki szembefordul,
van, aki arccal a világosság felé
fordul, akad olyan is, aki magából kifordul. Nevetség tárgya
lesz, ha némelyik testvérünk
szélkakasként ireg-forog, nem
tudván magát beirányozni semelyik irányba.
No, de Pál apostol, /alias:
Saul/, ez a buzgó farizeus honnan fordul hová? A Mózesi
Törvénytől nem fordul el, mert
azt magáénak vallja, ismeri ő a
népét szövetségével megtisztelő Istent. Népétől sem fordul el,
mert megvallja származását, s
inkább kitaszítottként szeretne
élni, csakhogy népe tagjai hozzá
hasonlóan megforduljanak. Hát
akkor honnan hová fordul?
Egyszerűen kifordul eddigi
önmagából, a másokat halálra
keresni tudó vadságából, abból
a meggyőződésből, hogy saját
igazát mások elhallgattatásával
kell védenie, hogy Isten becsületéért kardot kell rántania. A
damaszkuszi úton a vak farizeus testileg megvakul, de lelke
lát, látja azt, aki számára az

Élet, s érte a halál is nyereség.
És megvakultak hiú szemei.
Aki pedig megjelent neki, azt
mindörökre látja. Nem kell
neki elhagyni Istent és népet,
származást és családot - hanem mindezeket az értékeket,
melyekért vad harcot folytatott,
most áldozatként a szelíd Krisztus lábaihoz teheti.
Pál élete végső fordulatot
vesz. Győz benne a Lélek a
testtel szemben, a kegyelem a
Törvénnyel szemben. Ezután
az Isten Atya lesz a számára, A
Törvény pedig kedves tanító,
mely Jézushoz vezeti.
Most van az ideje, hogy egy
kissé egymás felé fordulunk,
megpróbálunk egymás szemébe
nézni. Aztán visszafordulunk.
Nem tudunk dönteni még.
Nincs meg számunkra az az
elsöprő erejű találkozás, ami
után már nem is tudnánk mást
tenni, csak együtt-látással élni.
Jól jönne nekünk a damaszkuszi
út jelenése. Talán akkor könnyebben tudnánk kimondani,
amit ő fordulatként élt meg:
„Érte mindent elvetettem, sőt
szemétnek tartottam, csakhogy
Krisztust megnyerjem és hozzá
tartozzam!”
Jézusunk, nyerj meg minket!
Szerettess úgy magadba, hogy
többé már ne legyen számunkra
zsidó, görög, vagy szkíta, hanem csak egy személy akarjunk
lenni Tebenned! Mert Te vagy
az egység Ura és építője! Segíts
saját, konok utunkról együtt a
te utadra térnünk - Veled.
Podmaniczki Imre

Egyházközségi hírek
- Január 29-én az egyházközségi karitász jótékonysági
bált szervez. Résztvevői vagy pártolói jegyeket a karitász-tagoknál lehet szerezni. Minden évben nagy segítség
a jótékonysági rendezvény bevétele a helyi rászorulók
segítésére.
- Február 2-án, Urunk bemutatásának ünnepén az este
6 órai szentmisében szenteljük meg a gyertyákat.
- Február 3-án és 6-án a szentmisék végén Balázs-áldást
osztunk.
- Szentlélek-szemináriumot szervezünk ismét egyházközségünkben. Február 2-án kezdődik, ha elegendő számban
jelentkeznek testvéreink. Jelentkezni a hitoktatóknál
lehet.
- Február 5-én lelki napot tartunk, elmélkedéssel, szentségimádással, „Az Isten Sártora” jeligével. Jelentkezni a
hitoktatóknál kell.
- Február 19-én a solti esperesi kerület képviselő testületeinek lelki napját tartjuk. Délelőtt fél 10-kor szentmisével
kezdődik a lelki nap, majd Dr. Finta József halasi plébános
úr tart előadást. A program du. 4-kor ér véget.
- Előre jelezzük, hogy február 27-én a katolikus iskolák
megsegítésére tartunk templomi gyűjtést.
- Minden kedves testvérünknek vidám lélekkel teljes,
szép hosszú farsangot kívánunk!

Református múltunk 27.
A tizedik oldal első felében a
presbitérium új kurátorának és
egyházfi választásának menetét
foglalja össze: ör. Nagy Ferentz
idős korára hivatkozva leköszönt tisztéről a presbitérium
előtt, melynek tagjai voltak:
Pap Mihály, Hörtsök Sámuel,
If. Czirkos Sz. János, Gudits
István és Takaró János. Javasolta kurátornak maga helyett
B.Forgáts Jánost, aki elfogadta a
felkérést és esküt tett. Ör. Szabó
Mihály egyházfi helyett If.Nagy
Ferentzet választották.
Itt vesz át a jegyzőkönyv vezetését Kertvélesi Imre lelkipásztor, így (N.Á.):
„Emericus Kertvélesi Anno
1792 a Mense Martio succedendo continuat.
A mint a relatiobol tudhatom, jegyzésben tészem; Hogy
B.Forgáts János uram következendő esztendőre is (pro anno
1791) meg marasztatott Curatornak, és viselte két esztendőkig ezen Tisztes hivatalt.
Melléje pedig ő Kegyelmének,
Egyházfiságra választatott B.
Szegedi Miháj uram, s viselte is
ez hivatalt esztendeig.
Anno 1792 Mense Maii. Választatott, s meg is eskedtetett
a Curatori Hivatalra Hörtsök
Sámuel uram ő Kegyelme, melléje pedig Egyházfinak Mezei
János uram.
Májusnak 28-dik napján tartatott Ekklésia Gyűlésben;
A Venerabilis Superintendentianak 1773 die 31a Martii
tartatott közönséges Gyűlésének Parantsolattyára, hogy t.i.
Ezen D(una -N.Á.)Mellyéki
H(elvetica - N.Á.) Confession
Lévő minden Ekkláb(-an - N.Á.)
az Isten ditsősségének terjesztésére a K(-risztustól-N.Á.) és

Ap(-ostolo- N.Á.)któl parantsoltatott Egyházi fenyitéknek jó
móddal való kiszolgáltatására,
az Ekklésiáknak tisztán való
tartására, következő Regulák
jegyezte(-ssene-N.Á.)k emlékezetre, mellyekről lásd a
régibb Protocullumunk 34 b,
347,348,349-dik lapjait.
Ezek szerént mint mostan introducaltatott (bevezetett - N.Á.)
új Predikátor a nevezett jó rendtartásokra nézve szükségesnek
és hasznosnak lenni itéltem: az
Ekklésia külső-belső békességéről, s boldogulásáról egy...
óval, hogy mindenek ékessen
és jó rendel folyanak az Ekklésiában, erről mondom számos
Ekklésia érdemes Tagjai előtt
a Prédikátori házban fontossan
beszélgetni.
Mely alkalmatossággal közönséges meg egyezésből meg
hagyattak, és választattak, és
meg is eskedtettek az Ekklésiai
Presbyterségre vagy Assesorságra: Ör.Pap Miháj - Takaró János,
Czirkos János, Gudits István, Forgáts János, Hörtsök Sámuel, Forgáts Sándor és Gál János urak.
Ugyan ekkor, meg visgáltattak
a Contractusok, s elő hivattak az
adossok, a kik közül If.Lombár
Jánoson kívül, mindnyájan ajánlották magokat a költsön fel
vett pénznek, teljessével való
lefizetésére.
A mi pedig már ez előtt régen, mind az Előljáró, mind az
közrendű uraknak figyelmetességeket magára vonta ugyan azt
most is sürgetni el nem mulattak, hogy t.i. Fenyökkel meg
támogattatott vájogból épült s
pusztulásra készülő Templom
helyett egy ujj Kő Templomnak
építtetéséről kellene valóban
gondolkodni.

Gyülekezeti hírek
- január 30-án, 13.30-tól istentisztelet a
kisizsáki ökumenikus kápolnában
- ökumenikus imahét alkalmai: január1722. között, 17 órától a szokott rendben
- evangelizációs hét: február 14-19.
között, 18 órai kezdettel; szombaton
gyülekezeti vacsorára is megterítjük az
asztalokat, ekkor az igehirdetés 17órától
kezdődik. Szolgálattevő: id. Bagi László
ny. lp. Vasárnap megterítjük az Úr szent
asztalát.

Ez a proiectum az én figyelmetességemet is nagyon magára
vonta, mindazért; mert tsak nem
könyves szemekkel néztem már
omladozni is kezdett falait a
Templomnak, mindazért: mert
elegendő fundust (alapot - N.Á.)
nem találhattunk a Templom
épittetésére. Melyre nézve meg
határoztatott, hogy számba vétetődjön, ki-ki az Ekklésia Tagjai
közül mit ajánl önként, minden
erőttetés nélkül ezen épittetése.
(folytatjuk)
(P.IV: 10-12.ol.)
közli: Nagy Árpád
Az 1791-es budai zsinat nyomán a Dunamelléken is mindenhol
megalakuló presbitériumok rendje,
feladatai előtűnnek a mi jegyzőkönyveinkben is. Az izsáki eklézsia azért
mondható szerencsés helyzetűnek,
mert református kegyúr nem lévén
a birtokokon, megtakaríthatta
magának azokat a harcokat, melyek nem éppen evangéliumi alapon
zajlottak (lásd: Keresztessi József
emlékezései), s az egyháztörténet
így jegyez: „az egyházi és világi elem
küzdelmei.
Hogy ezen erő felszabadulás tette-e lehetővé, hogy Körtvélyesi Imre
tiszteletes uram idejében a „könyves
szemeken” túlmutató módon is
cselekedtek az omló sártemplom
kőtemplomra váltásának érdekében,
talán már nem tudhatjuk meg. Az
azonban bizonyosnak látszik, hogy
az akkor sem rózsás gazdasági helyzetben sem a pénz épített templomot,
hanem a hit! Ha ma „számba vétetődnék”, hogy a gyülekezet tagjai
közül ki-ki mit ajánlana önként,
„minden erőttetés nélkül” nem az
építésre, csak a fenntartásra - nos,
ennek bátorsága még az eljövendő
hit dolga...
-na-

IKEM rendezvények
- február 12.(szombat), 15.00 óra : az
IKEM rendes éves közgyűlése a református
gyülekezeti házban.
- március 19.(szombat), 16.00 óra: Dr.
Tábori László: „Egy ókori világbirodalom:
Párthia”; református gyülekezeti ház. Vetítéssel egybekötött előadás.
Mindenkit szeretettel várunk! Az előadások látogatása ingyenes.
Tovább folytatjuk gyűjtéseinket: a zsibói
Wesselényi kripta felújítására, valamint a
következő rovásírásos helységnévtábla felállítására.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Bármennyire múlnak is az évek, mi akkor is
nagyon szeretünk téged.
Emléked soha el nem halványul, lelkünkben velünk vagy
és nagyon hiányzol!!
Szeretettel emlékezünk
id .Kamasz András
halálának 10. évfordulóján

A gyászoló család
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Az Arany sárfehér Szőlő- és Bortermelők Szövetkezetének tájékoztatója
„a gyengék erőssége az egység”

Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy
a Royalsekt Zrt. részéről az integrációs szerződésünk, indoklás nélkül felmondásra került.
Sajnálattal vettük tudomásul,
hogy térségünk egyik legjelentősebb borászati üzeme nem
igényli a termelői integráció
által nyújtott előnyöket. Szerencsére a többi térségi borászat
részéről pontosan az ellenkező
folyamat a jellemző: felismerve a
csökkenő szőlőterületek miatt a
jövőben kialakuló keresleti piaci
trendeket, igénylik az integrációs szerződések megkötését. Így
előreláthatólag a Royalsekt Zrt
kiesése nem okoz értékesítési
gondot. A következő szüretig
ezzel kapcsolatos teendőket
tagjainkkal egyeztetjük.
A cél továbbra is az, hogy a
megtermelt szőlőt tagjaink minél jobb áron értékesítsék, és ne
veszteséggel termeljenek, hogy
a szőlőtermesztésből tisztességesen meg tudjanak élni, úgy
ahogy ez Európa szőlőtermesztéssel foglalkozó országaiban
is természetes. A borászatok
többsége már érzékeli, hogy az
ültetvények nagysága már olyan
szintre csökkent, hogy a belföldi
fogyasztási igényt sem fedezi.
EU csatlakozásunk óta a szőlőültetvények felére csökkentek és
a tendencia még nem állt meg.
Miért kellett ennek bekövetkezni? Ennek sok oka van. Ahogy
az olajszőkítés is zavartalanul,
következmények nélkül ment,
ugyan ez van borfronton is. Mások által kitalált szóhasználattal,
„mi egy következmények nélküli
ország vagyunk” - reméljük,
voltunk. A politikai akaraton
múlik minden, amire a szándék,
a fogadó készség úgy tűnik, már
megvan.
A lédigbor iránti kereslet
jelentősen megnőtt. A 20082009-es évek megalázó borárai
után, dupla áron vásárolnak
borokat belföldre és exportra
egyaránt. Azon tagjaink, akik
2010-ben betároltak, 30-40%kal jobb áron értékesítik az
előző évi termésüket, a közvetlen szőlőértékesítéssel szemben. Mindez természetesen
összefügg a rendkívül alacsony
terméshozamokkal is. Ezt a
ciklikusságot ellensúlyozhatja a
biztonságos betárolás és kivárás
a kedvezőbb piaci lehetőségekre.
Az ágazat letisztulásával, hamisítások kiszűrésével, a hazai piac
védelmével ezek a gondok nem
merülhetnének fel.
Szent János napi Újboráldást
és -szentelőt 2010 december
27.-én 10 órakor ökumenikus
szertartás mellett az orgoványi
Református templomban Istentisztelet keretében tartottuk.
Minden évben más-más településen, ahol az Eredetvédett
Arany sárfehért, Hungarikum
fajtát termesztik, tartjuk az
újborszentelőt. Előző években
a borszentelés a következő településeken és templomokban

történt: 2007. Izsák Római
Katolikus templom, 2008. Izsák
Református templom, 2009.
Ágasegyháza Római Katolikus
templom. 2010 Orgoványi Református templom. Ezúton is
szeretnénk köszönetet mondani
Prózsa István református lelkésznek, Nagy Nándor Római
Katolikus plébánosnak, akik
közösen végezték az igehirdetést és szertartást, az Orgoványi
Polgármesternek, híveknek, termelőknek, akik az Istentisztelet
után színvonalasan vendégül
látták a résztvevőket, a borrend
azon tagjainak, akik a rossz
időjárás ellenére is képviselték
borrendünket. A jakabszállási
Berente János, az Orgoványi
P. Kovács Imre, termelőknek,
a Birkás, a Gedeon birtok és
a Helvécia-Izsák Szövetkezeti
Borászati Pincészetnek, hogy a
borszentelésre és kóstoltatásra az újboraikat elhozták, és
bemutatták. A 2010-es évjárat
minősége egyébként is olyan
volt, ami rászolgál és szüksége
is, van az áldásra. A hálaadás
kötelez, a bor, mint a liturgia része, Krisztus vérét szimbolizálja.
A termelő és a borász tudatos,
együttes munkája, igényli a kegyelmet, ami nélkül nincs áldás
a munka gyümölcsén, a szőlőből
készült boron.
A gazdaköri esték programja
január második hetétől elindult, minden hétfőn február
végéig, este 17 órától tartjuk az
előadásokat. Rendezvényeinkre
szeretettel várjuk szövetkezeti
tagjainkat, érdeklődő gazdaköri tagokat. A programok a
hirdetőtáblán, illetve Izsákon a
Traktoralkatrész és a Kertigép
szaküzlet ablakán is kifüggesztésre került.
Köszönet azon tagjainknak,
akik az elmaradt 1% működési
költség hozzájárulását a szövetkezeti irodán befizették.
Az úgynevezett válságadók
mellett áll ki egy ismert embereket is sorai közt tudó csoport,
amely nyílt levélben szólít fel az
adókat Brüsszelben bepanaszoló
nagy cégek bojkottjára. Az aláírók szerint a cégek ki akarják
vonni magukat az adófizetés
alól, ami ellentétes a magyar
érdekekkel. A magyarországi
különadót az Európai Uniónál
bepanaszoló multinacionális
cégek bojkottjára szólít fel egy
nyílt levél, amelyet polgarinfo.
hu honlapon tettek közzé. A 34
aláíró közt több ismert ember,
miniszter, államtitkár, közgazdász, jogász található.
A nyílt levél szerint az aláírók támogatják az kormány
törekvéseit, „hogy az extraprofit haszonra szert tett magyar
és külhoni nagyvállalkozások
fizessenek különadót”. Tűrhetetlennek nevezik, hogy „a
multinacionális cégek egy része
mindent megtesz azért, hogy
kivonja magát a közteherviselés
alól”, illetve elítélik azt a 13

céget, mely az Európai Unióhoz
fordult, mert diszkriminatívnak
tartja a különadót.
„Ezúton országos bojkott-felhívással fordulunk a tudatos magyar vásárlókhoz” - írják a nyílt
levélben, amelyben megnevezik
a cégeket is, amelynek bojkottjára szólítanak fel „a magyar érdekekkel ellenkező magatartásuk
miatt”: Baumax, Spar, Rewe
Csoport, Deutsche Telekom,
Allianz Csoport, Aegon Group,
Axa Biztosító, Ing Bank, OMV,
E-on, RWE, EnBW Energie, Cez
Csoport.
Ne feledjék, bármit vásárolnak, nézzék a vonalkódot. Ha
599-el kezdődik, akkor Magyarországon készült, vagy csomagolták magyar munkaerő
bevonásával.
Ajándékozásra, igényes fogyasztóknak, akik szakmai élményre vágynak, továbbra is
ajánljuk az eredetvédett 2009es Arany sárfehér palackozott
tételeket, melyek a szövetkezeti
irodán 750 Ft+Áfa/palack áron
megvásárolhatók. 6 palack vásárlása esetén 25% kedvezményt
biztosítunk. Ugyanott, ebből a
tételből 5 literes kiszerelésben
250 Ft/liter, 50 liter vásárlása
esetén (10 kanna) a régi áron
200 Ft/liter áron vásárolható a
minőségi Arany sárfehér 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.
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MEGHÍVÓ
Gazda esték programja
Helye: Izsák, Dózsa tér 3.
Gazdaköri terem
2011. január 24. /hétfő/ 17 óra
„Föld-birtok-politika” a mezőgazdaság szempontjából
Előadó: Kőváriné dr. Bartha Ágnes BKM Agrárkamara elnöke
Bemutatkozik boraival a Bognár Vin Kft. Akasztó
2011. január 31. /hétfő/ 17 óra
Mennyiség- minőség, biotermék előállítás a Duna Borrégióban
Szőlő védelem Kwizda szerekkel 2010-ben
Előadók: Dr. Szőke Lajos, KF. tanszékvezető, Sebestyén
István, Kwizda Kft.
Bemutatkozik újboraival a Font Borászat, Soltvadkert
2011. február 7. / hétfő/ 17 óra
Tájékoztató a 2011-es földalapú támogatások- és az AKG
program tapasztalatairól.
Előadók: Hajdu Sándor, MVH kirendeltség vezető
Bemutatkozik újboraival a Birkás Pincészet, Szabadszállás
2011. február 14. /hétfő/ 17 óra
Őstermelők, egyéni vállalkozók adózása
APEH, Megyei hivatal
Szőlő védelem a Bayer szerekkel 2010
Előadók: Gubcsoné Linksz Erzsébet APEH, Kiss András
Bayer területi képviselő
Bemutatkozik újboraival a Kiss és Tsa. Tabdi Pincészet
2011. február 21. /hétfő/ 17 óra
Termelőket segítő információk, tudnivalók a 2011-es évhez
Sikeres növényvédelmi technológiák ismertetése
Előadók: Farkas Zoltán igazgató, MgSZH, Jeli 2000 Kf.
Tánczos László
Újborait mutatja be a Vlaszák Borászat, Izsák
2011. február 28. /hétfő/ 17 óra
Évjárat értékelés a termelő és a borász szemével
Előadó: Dr. Kerényi Zoltán Főmunkatárs, BCE SZBKI
Izsák, Víno étterem, termelői borverseny, évzáró vacsora

Oreskó Imre

Vezetőség

Ezt ne!
Nemrégiben két alaposan megrakott teherautó éjszakázott a
sportpálya melletti személygépkocsi parkolóban. Mivel a
burkolat nem ekkora terhelés
elviselésére készült, jó lenne,
ha a nehéz jármûvek máshol
keresnének maguknak parkolóhelyet, mert így igen gyorsan
tönkremegy az alig fél éve épített
szép és hasznos létesítmény.
Egyébként a burkolat csíkozása
egyértelmûen mutatja, hogy
személygépkocsik számára kialakított várakozóhelyrõl van szó.

Fotó: Varga László

IZSÁKI Hírek
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Kipróbált farsangi receptek
Szalagos farsangi fánk
Hozzávalók 4 személyre: 50 dkg finom liszt, 4
dkg élesztő, 1,5 dl tej, 10 dkg porcukor, csipet
só, 4 dkg vaj, 2 db tojássárgája, 5 dkg vaníliás
cukor, 2 evőkanál narancslé, 1 evőkanál rum, 1
liter étolaj.
A jól sikerült fánk alapja a meleg: legyen meleg
a helyiség, az alapanyagok, de még a kezünk is.
A lisztet, miután átszitáljuk, legalább félóráig jó
meleg helyen tartjuk. Az élesztőt belemorzsoljuk
a langyos tejbe, s kevés porcukorral felfuttatjuk
az eredeti
mennyiségnek legalább a kétszeresére - ez kb.
10 perc. A lisztből, csipet sóból, felolvasztott
vajból, tojássárgájából, vaníliás cukorból, rumból
- hogy
kevésbé szívja magába a zsírt -, narancsléből és
a felfuttatott élesztőből nem túl kemény, csomómentes tésztát dolgozunk ki. Akkor jó, ha már a
keverőkanálról leválik, és hólyagokat vet. Ha túl
kemény lenne, még kevés langyos tejet öntünk
hozzá. Ezután a tésztát kevés liszttel megszórjuk,
tiszta ruhával letakarjuk, és kb. fél óra hosszat
meleg helyen kelesztjük úgy,
hogy kétszeresére dagadjon. A megkelt tésztát
lisztezett gyúródeszkára tesszük, még egyszer
átgyúrjuk, majd nyújtófával 1 cm vastagságúra
nyújtjuk. Ebből a tésztából fánkszaggatóval kb. 6
cm átmérőjű korongokat szaggatunk ki. Kezdődhet a sütés: a fánkokat nagyon forró és nagyon
bő olajba tesszük úgy, hogy az a felük kerüljön
alulra, amelyik eddig
felül volt. Fedő alatt 3-4 perc alatt szép pirosra
sütjük, aztán megfordítjuk, és most már fedő
nélkül sütjük a másik oldalát. Ügyeljünk arra,
hogy a fánkok szabadon ússzanak a zsiradékban,
mert csak így lesz szép fehér öv az oldalukon. A
kész fánkot vaníliás cukorral meghintve, kevés
vízzel vagy fehérborral lazított baracklekvárral
tálaljuk.
Farsangi részeges csirke
Hozzávalók: egy csirke, 8 dkg vaj, 3 dl fehérbor, 12
dkg füstölt szalonna, majoránna, őrölt bors és só.

A megmosott csirkét kívül-belül megsózzuk,
belsejét majoránnával, külső felületét borssal
fűszerezzük. Az így előkészített csirkét magas
falú tepsibe helyezzük, leöntjük olvasztott vajjal,
továbbá aláöntjük a fehérbort. Sütőben, letakarva
pároljuk, szükség szerint pótoljuk az elpárolgott
bort. Amikor megpuhult, hajszálvékony szalonnaszeleteket borítunk rá, és ropogósra sütjük.
Boros pecsenye
Hozzávalók: 50 dkg sertéscomb, 2 zsemle, 3
dl fehérbor, 10 dkg gomba, 10-10 dkg sárga- és
fehérrépa, 5 dkg zeller, 1 tojás, 1 tojássárgája,
1 dl paradicsomlé, 1-2 evőkanál olaj, egy csokor petrezselyem, őrölt szegfűbors, őrölt fehér
bors, só.
A zsemléket a fehérborba áztatjuk, majd jól
kinyomkodjuk, és összekeverjük a szeletekre
vágott, olajban megpárolt gombával, a párolt
zöldségekkel, valamint az apróra vágott petrezselyemmel. Ezt követően az egészet ledaráljuk,
keverőtálba helyezzük, hozzáadjuk a tojást, továbbá szegfűborssal, borssal, sóval ízesítjük, és
összedolgozzuk. A húst négy nagy szeletre vágjuk
fel, a szeleteket jól kiveregetjük, a tölteléket elosztjuk rajtuk, majd felgöngyöljük a szeleteket.
Kevés forró olajban pirosra sütjük, hozzáöntjük
a paradicsomlevet, valamint a bort, és puhára
pároljuk. Az így elkészített húst felszeleteljük,
és párolt zöldségekkel tálaljuk.
Sonkás kifli
Hozzávalók: 20 dkg liszt, 10 dkg vaj, 2 tojássárgája, 1 tojás, 1 dl tejföl, 15 dkg sonka, 5 dkg vaj,
pirospaprika, só.
A lisztet a vajjal, a tojássárgájával, kevés tejföllel
és sóval tésztává gyúrjuk. Vékonyra kinyújtjuk,
és háromszögletű darabokra vágjuk. A sonkát
ledaráljuk vagy apróra vagdaljuk, vajjal és pirospaprikával gyúrjuk össze. Az így nyert sonkás tölteléket a háromszögletű tésztácskákon elosztjuk,
majd ezután a kis háromszögeket kifli formára
feltekerjük, tojással megkenjük, és forró sütőben
megsütjük.

Ismét bővült a helyi kenyérkínálat
December 30-án albán pékség nyílt a régi posta melletti
épületben, a volt mûszaki áruház helyén. Így a korábbi olasz
pékség mellett egy újabb „náció” kenyereit, péksüteményeit
ismerhetik meg az izsákiak.
Bemutatkozásként az elsõ
napon ingyen kínálták a betérõ
érdeklõdõknek ízletes termékeiket a pékség üzemeltetõi.
Kenyereket, édes és sós péksüteményeket kóstolhattak
meg az új üzlet iránt érdeklõdõ
fogyasztók.
Sokan éltek is a kóstolás
lehetőségével, akik közül bizonyára több visszatérő vásárló is
lesz majd.

Eladó a képen
látható új, összesen
8 kilométert futott
elektromos kerékpár
Irányár: 100.000 Ft.
Bolti ár: 113.000 Ft.
T: 06-20-367-6038
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Ételed legyen
egészséged forrása
(13. rész)

A következő részekben azokkal a zöldségekkel foglalkozunk,
amelyekről manapság hajlamosak vagyunk elfeledkezni. Avagy
nem tulajdonítunk akkora nagy
jelentőséget nekik. Pedig kis
hazánkban is megtalálhatók, így
nem kell importálni, e mellett
nagy mennyiségben tartalmaznak jótékony hatóanyagokat.
Kezdjük a fekete retekkel. Valószínűleg az idősebbek ismerik,
ettek is már. Viszont a fiatalabbak
csak a tavaszi retket ismerik. Lássuk miért is hasznos ez a retek,
amelyet egész télen ehetjük.
Mit tartalmaz? A friss gyökér
fontos hatóanyagai a mustárolajglikozidok és a C-vitamin, B1,
B2 vitamint, vasat, kalciumot,
magnéziumot, foszfort és niacint tartalmaz. A fekete retek
csípős íze azonnal elárulja, hogy
e gumó igen gazdag mustárolajban, raphanol és raphanin
nevű illóolajokban, de bőven
tartalmaz antioxidáns hatású
vegyületeket is (aszkorbinsav,
tokoferolok, karotenoidok és
polifenolos komponensek).
Gyógyhatásai: A népi gyógyászatban a sózott retek nedvét
szeplő elleni szerként használták, de meggyőződéssel fogyasztották cukorbetegség és potenciazavarok esetén is. A fekete
retek - erős aromája és magas
illóolajtartalma miatt - közismerten jó köhögés, rekedtség,
megfázásos megbetegedések ellen, továbbá alkalmazzák légúti
betegségek gyógyítására. A friss
retek elősegíti az epe és a gyomornedvek elválasztását. Ismeretes antioxidáns tulajdonsága
is. Tehát nagyon ajánlatos a mai
ember számra fogyasztani eme
zöldséget. Hiszen manapság
sokat ülünk számítógép előtt,
használunk elektromos készülékeket (mobiltelefont). Ezek
mind rengeteg olyan hatékony
anyagot vonnak ki a szervezetünkből, amelyek szükségegesek
ahhoz, hogy elkerüljük a betegséget. Mint például a rákot!
A fekete retek vitamintartalma többnyire háromszorosa a
fehér fajtáknak. Magas ásványi-

anyag-tartalmának köszönhetően lúgossága folytán segít az
egészségtelen anyagcseretermékek eltávolításában. Különösen
magas káliumtartalma miatt vízhajtó hatású, segít a felgyülemlett víz eltávolításában. Tehát a
szívbetegek egyik gyógyszere!
Erősíti, tonizálja a beleket, serkenti a bélmozgást és egyben
a székelést is. Az epére és a
májra gyakorolt kedvező hatása
valószínűleg közvetett, ugyanis
a béltonizálásból vezethető le,
mások szerint ugyanakkor közvetlenül is erősíti az epeutak
simaizomzatát. Májzsírosodás
ellen legjobb gyógyszer a fekete
retek, és abból is a reteklé-kúra
alkalmazása, legalább hat héten
keresztül. Minden epeműködési
rendellenességet gyógyíthatunk
vele, még az epegyulladást is.
Az epe ugyanis az elfogyasztott
zsiradékkal kerül kapcsolatba.
A felhalmozódott mennyiség
idővel irritálja az epét, ekkor
kezdünk valamit érezni az oldalunkon, a máj mellett. Ha epekövünk vagy epehomokunk van,
segíthet, ha hathetes reteklékúrát kezdünk, de természetesen ezt csak orvosi felügyelet
mellett tegyük. Ezenkívül a
reteklé sokféle gyógyító hatással
rendelkezik, többek között stabilizálja a vérnyomást, megelőzi
és gyógyítja a bőrbetegségeket,
az izületi gyulladást, és daganatellenes hatása is ismert.
Retek-méz, a torok kéményseprője: Egy fekete retket vágjuk
félbe, kaparjuk ki a közepét, az
üreget töltsük meg mézzel, majd
alaposan becsomagolva tegyük
a hűtőszekrénybe 24 órára.
Másnapra a méz átveszi a retek
ízét, és a mézbe sok vitamin
kerül. Fogyasszuk el az üregből
a mézet!
E mellett nyersen vagy lesózva
szendvicsekhez adhatjuk savanyúság helyett! Gyerekeknek és
felnőtteknek.
Jó Egészséget Mindenkinek!
Nagy-Szalai Melinda

népi gyógyász, fitoterapeuta
tel.: 06 30/338-90-51
www.melinda-angel.hu

A Tiszta Forrás Bio és Naturabolt
bővített árukészlettel várja kedves vevőit!
Kínálatunkban megtalálhatók:

- gyógyteák
- test és fülgyertyák
- vitaminok
- illóolajok, masszázs- étrend kiegészítők
olajok
- fogyókúrás termékek - otthoni csíráztatáshoz
- füstölők
magok és kiegészítők
széles választéka
Ezen kívül lisztérzékenységben és laktóz érzékenységben szenvedőknek, kínálunk gluténmentes liszteket, tésztákat, növényi italokat és
egyéb termékeket.
Pecsétviasz-gomba őrlemény bevezető áron!
Egyes termékekre árengedmény!

Nézzen be hozzánk!

IZSÁKI Hírek
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IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2010.(XII.22.) önkormányzati rendelete
Az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd
hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról
szóló 5/2003.(II.19.) számú rendelet módosításáról.

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.évi XX. törvény 44/A.§ (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23.§-a alapján
- figyelemmel a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008.(III.28.)
Korm. rendeletben foglaltakra- az ingatlantulajdonosoknál keletkező
szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
Az 5/2003.(II.19.) számú rendelet ( a továbbiakban: R.) 1 számú
melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
2.§
E rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba. Ezzel egyidejüleg
a 11/2009. (XII.30.) számú rendelet hatályát veszti.
I z s á k, 2010. december 21.
Mondok József polgármester
Bagócsi Károly címzetes fõjegyzõ

1. számú melléklet a 13/2010.(XII.22.) önkormányzati rendelethez.
A helyi közszolgáltatás egységnyi díjtételei:
Tulajdonosok( lakossági szolgáltatás) esetében:
Az elszállított hulladék térfogat szerint számított gyűjtőedényzet
egyszeri ürítési díja:
a.) 80 l-es gyűjtőedényzetben:
- edénybiztosítás nélkül
245,- Ft
b.) 110 l-es gyűjtóedényzetben:
- edénybiztosítás nélkül
274,- Ft
- edénybiztosítással
303,- Ft
c.) 240 l-es gyűjtőedényzetben:
- edénybiztosítás nélkül
533,- Ft
- edénybiztosítással
615,- Ft

Minálunk
Sok tunya furcsaság
tenyészik minálunk:
nem oltjuk, csak nézzük
ha leég a házunk.

Sumer volt egykor
ez a büszke fajta,
ős bűnök rontása
vírusként rág rajta.

Mi csak emlékezünk,
a holtakat áldjuk.
A szebb jövőt behunyt
szemmel várjuk, várjuk.

Dáridója van ma
antimagyaroknak,
Júdás ezüst pénzzel
aratnak, ragyognak.

Mohács, Világos,
Trianon átka
széttépett hazánkat
bilincsbe zárta.

Múltunkat rugdaljuk,
a jelent leköpjük.
Jövőnket a „mindegy”
pórázához kötjük...
Budai Kulcsár János

MAGYAR árut vásároljon!
MAGYAR szakemberek készítik MAGYAR
műhelyben!
SÍREMLÉKEK, ÚRNASÍROK, ÉPÜLETEK külső és
belső burkolatai, KŐFELDOLGOZÁS vágás, csiszolás, faragás.
GRÁNIT, MÁRVÁNY, MÉSZKŐ, MŰKŐ.
Temetői munkák, sírszétszedés, összerakás
tisztítás, betűírás, emlékművek restaurálása.
Keressék fel műhelyünket, nézzék meg és
válasszák ki az önöknek
legmegfelelőbb terméket.
Ne higgyenek a hangzatos kijelentéseknek
a komolytalan vevőcsalogató ígéreteknek.
Bízzanak a több évtizedes szakmai múltban, a
MAGYAR minőségben.

Borsos István kőfaragó,
6070 Izsák, Thaly köz 1.
Tel.: 76-374- 798 vagy 06-30-903-2677
borsosirkő@citromail.hu
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Kedves Olvasók!

Egy örömünket szeretnénk megosztani önökkel. 2010. őszén egy
lehetőséget kínált fel az Izsáki Napköziotthonos Óvodának Geisztné
Kamasz Erzsébet a Bács-Kiskun
Megyei Rendőr-főkapitányság baleset-megelőzési főelőadója. Meghívott bennünket, hogy legyünk
résztvevői a „XIII. Úton-útfélen”
elnevezésű közlekedési és balesetmegelőzési témájú bábversenynek.
Ezúton is köszönjük a lehetőséget!
A határidő rövidsége okán azonban
gyorsan kellett cselekednünk. Egykét nap alatt megalakult a „Boróka”
bábcsoportunk, melybe 10 gyermek
és 2 pedagógus került, név szerint:
Bodza Vanda, Bránya Adrienn és
Rácz Virág Emese (középső csoport), Bodó Renátó, Farkas Anasztázia, Halmi Norbert, Mezei Tamás,
Mészáros Vivien, Papp Nándor és
Szarvas Vivien (nagycsoport).
A gyermekek kellő motiváltsággal készülődtek a versenyre. Várták
kinek mikor készül el a bábja, hisz
a versenykiírás egyik feltétele az

volt, hogy saját készítésű bábokkal,
háttérrel, saját mesével szerepelhetünk.
A bábcsoport tagjai szívesen jöttek a próbákra, hogy gyakoroljuk a
szöveget és a térben való elhelyezkedést, mozgatást. A gyakorlások
alatt sok gyalogos és biciklis szabállyal megismerkedtek és mondókák formájában meg is tanulták
a gyerekek.
Szeretnénk megköszönni elsődlegesen a szülők teljes támogatását
-hiszen a „betegszabadságon” lévő
gyermekeket is ennyi időre naponként behozták közénk, valamint
köszönjük a kollégák közreműködését is.
A bábverseny napján mindannyian izgatottak voltunk, hiszen
nekünk ez az első találkozás volt az
„ellenfelekkel”. Amint a helyszínre
(a Budapesti Rendőr-főkapitányságra) értünk kissé megnyugodtunk, ugyanis kiderül vannak még
rajtunk kívül is kezdők.
A hivatalos köszöntők után mind

a nyolc csoport bemutatta darabját
- a hírességeket is magába ölelő zsűrinek, illetve a többi csoportnak.
Majd következett a meglepetés,
hiszen a meséből ismert Süsü is
meglátogatott bennünket teljes
életnagyságban.
Ami azonban a gyerekek és általunk is leginkább várt eseménynek
számított, nem más, mint az eredményhirdetés és a díjkiosztás volt.
Bábcsoportunk osztott 4. helyezést ért el, s jutalom gyanánt
kaptak fényvisszaverő karszalagot,
tölcséres bábfigurát, illetve közös
ajándékként az oklevél mellé egy
gyurmakészletet.
Kedves Borókások!
Köszönjük, hogy vállaltátok a
szereplést és a hozzátartozó gyakorlást! Köszönjük a bátorságotokat,
amit az előadáson nyújtottatok!
Büszkék vagyunk rátok!
Borókás óvó nénik:
Bodzáné Höss Anikó és
Fejszés Ildikó

Metropolis
1995. június 14-én vetítették
a Corvin moziban a Metropolis
című némafilmet - rendezte
Fritz Lang - amelyet édesapám
kb. 65 éve látott. Gyermekkoromban, sőt még később is
gyakran emlegette ezt a filmet
és sokat beszélt róla. A filmet a
Corvin mozi felújítását megelőzően, díszelőadásként, majdnem
telt ház előtt vetítették. A némafilm számomra is fantasztikus
élményt nyújtott. Édesapámnak
igaza volt, amikor a filmről csak
annyit mondott: borzalmas
volt. A borzalmas jelzőt nem
rossz értelemben használta.
A film - mai szemmel nézve kezdetleges technikája és egyéb
„fogyatékosságai’’ ellenére a ma
emberének, a XXI. század küszöbén is üzen. Megdöbbentő,
fantasztikus felvételek, képek. A
mai felhőkarcolókat ,,túlnövő’’
metropolis épületeivel, Bábel
tornyaival, járműveivel, repülőivel - ne feledjük el, már az első
világháború után vagyunk -,
túlnépesedésével, sátáni falansztereivel a civilizáció, a homo
moralis széthullását vetítette
előre.
A ,,gépember” feltalálása a robottechnika előképeként jelenik
meg a filmen és a gátlástalan,
falánk emberi vágyak kielégíthetetlenségét szimbolizálja. A film
a jó és a gonosz harcát mutatja:
a tudás és a szeretet összefér-

hetetlenségét a maga naivitásával viszi végig a cselekmény
szövevényes útjain. A szereplők
arcmimikája gyakran tragikomikus „torzulásaival” láttatja - a
cselekménynek megfelelően - az
ember érzelmi skáláját.
2010. december 5-én az m2
tévéadó vetítette a filmet. A film
1927-ben készült. Jól tettem,
hogy ismét megnéztem, mert
újabb gondolatokat indukált
bennem. A női főszereplő Maryt
a sátáni tehetséggel rendelkező,
gátlástalan tudós elgépiesíti,
robottá vagy androiddá alakítja át, azzal a céllal, hogy a
munkások tudatát a gonoszság
céljaira fordítsa. A film német
rendezője, Fritz Lang megjegyzi:
testet lehet gépiesíteni, de lelket
nem! Ez a megjegyzés Fritz Lang
zsenialitását mutatja -, arra utal,
hogy az embert a jövőben (ez a
jövő már elérkezett hozzánk,
itt van!) klónozni lehet, vagyis
pontos testi másolatot lehet
készíteni róla egyetlen sejtből,
mert a sejt DNS-se tartalmazza
az egyed, az ember teljes biológiai felépítését. Igen. De személyiséget klónozni nem lehet. A
lelket a DNS nem tartalmazza.
A lelket nem az evolúció hozta
létre, mert az egy felsőbbrendű
személyiség tulajdona, amit
Max Planck, a világhíres német
magfizikus, a kvantum elmélet
atyja is Istennek nevezett. Ha

mondjuk Mozartot „klónoznák”,
biztos, hogy nem jönne létre belőle egy újabb zenei lángelme.
Fritz Lang a jövőbe látott.
Nemcsak a klónozás lehetőségét látta előre, hanem az
emberi felelőtlenség által létrejött mesterségesen előidézett
katasztrófákat is. A Metropolis
című film nemcsak film, hanem
„naiv” képekbe, jelenetekbe
rejtett prófécia is a maga sajátos, kezdetleges eszközeivel,
technikájával. Ez a „némafilm’’
nagyon is beszédes. A távoli
jövőt sejteti, mutatja. Többet mond mint a háromrészes
Terminátor című fantasztikus
film. Már csak azért is, mert a
Terminátor sorozat 60-70 évvel
később (napjainkban!) készült,
vagyis abban a jövőben játszódik
az egész cselekménye (1984ben is), tehát az atomkorban,
abban a jövőben, amit Fritz
Lang Metropolis című filmjében
megjövendölt, előre látott.
A film végső üzenete: az emberiség számára ez az út nem
járható, mert elpusztítja önmagát. Manapság - úgy tűnik - az
emberiséget, magát az embert
mint szubjektumot egyáltalán
nem érdekli, talán felfogni sem
képes, hogy egyre zuhan és
zuhan a megsemmisülés feneketlen bugyrai felé. Az egyetlen
visszaút: a krisztusi szeretet!
Budai Kulcsár János

IZSÁKI Hírek

. 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

Ruhajavító műhelyünk új helyre
a központba költözött, a
Szabadság tér 3.-5. szám alá,
a volt Drogéria helyére.
Tel.: 06-20-367-9655

Mindenkit továbbra is várunk
- mindennemű átalakítással
- függönyvarrással
- ruhatisztítással
- rövidáru, zokni, harisnya, értékesítéssel
Megkezdtük, Szentkirályi ásványvizek,
csokoládék, kávék, teák,
tészták értékesítését.

A Golddance Táncstúdió
tanfolyamot indít
Izsákon
2011. február 1-től
kezdő és haladó csoportok számára
korosztályok szerint:
3-6 éves , 6-9 éves, 10-13 éves,
14-18 éves illetve felnőttek részére.
Igény szerint bevezetjük
a táncos tornát.
Beíratkozás:
2011. január 29. péntek, 16.00-18.00
2011. január 30. szombat, 14.00-16.00
A beíratkozás és
a tanfolyam helyszíne:
Izsák, Rákóczi u. 22.
(a benzinkút melletti régi konditerem helyén)

További információ: 06-20/9340301
Az első óra mindenkinek ingyenes!
Ismerd meg a Golddance-t, amely tartalmas
múltjával, és elért eredményeivel
már országszerte bizonyított!

2011. január 19

GYROS BÜFÉ

Január 25. kedd
14:00: Képviselő-testületi ülés
Január 26. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Megyei Krónika (ism.)
19:35: Képviselő-testületi
ülés felvételről
Január 27. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Megyei Krónika
19:35: Biztonsági Zóna
19:55: Társas-Játékok
Február 2. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:00: Megyei Krónika (ism.)
19:35: Izsákiak Szent Jakab
útján - El Camino
20:40: Társas-Játékok
Február 3. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Megyei Krónika
19:35: ITV-mozi
20:40: Társas-Játékok
Február 9. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:00: Megyei Krónika (ism.)
19:35: Izsákiak Szent Jakab
útján - El Camino (ism.)
20:40: Társas-Játékok
Február 10. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Megyei Krónika
19:35: Biztonsági Zóna
19:55: Társas-Játékok
Február 16. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:00: Megyei Krónika (ism.)
19:35: Esti vendég
20:10: Társas-Játékok
Február 17. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Megyei Krónika
19:35: ITV-mozi
20:45: Társas-Játékok

Kossuth tér 1.
2010-es árakkal, újdonságokkal, akciókkal várjuk
kedves vendégeinket! Frissen sültek, gyros,
hamburgerek, és melegszendvicsek széles választéka!
Minden hónap utolsó csütörtök
TORKOS CSÜTÖRTÖK
TÉLI AKCIÓNK január 1-től hétfőtől csütörtökig,
9 - 12 óráig és 14 - 17 óráig minden kedves vendégünk 10% kedvezményt kap a számla végösszegéből.
JANUÁR 1-től ÉTKEZÉSI UTALVÁNY ELFOGADÁS.
- SODEXO ENNI KÉK, TICKET RESTAURANT, COOP
Rendelésfelvétel: +36-20-2699-760
Téli nyitva tartás: hétfőtől - csütörtökig 8.00 -20.30-ig
Péntek 7.00 -20.30-ig (lángos)
Szombat 15.00 -20.30-ig
Vasárnap 15.00 - 20 óráig
Jó étvágyat kívánunk!

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: Radics Letícia Hajnalka an: Rupa Elvira,
Orbán Ivett an.: Spigelberger Krisztina, Varga Kincső
an: Szabó Judit, Patai Amália Lejla an: Baranyi Andrea,
Csernák Zora an: Polyák Bernadett, Lantos László Donát
an: Bozó Edina, Rezicska Virág Jázmin an: Sárközi Annamária, Kecskés Vivien an: Bóni Barbara, Patai Norisz an:
Ürmös Csilla, Süle Milán Tibor an: Szilágyi Lilla.
Házasságkötés: Mészáros Antal-Borsos Mariann
Klára.
Meghaltak: Kiss Lászlóné sz: Fejszés Julianna 89 éves,
Hunyadi u.3 3., Oskolás Sándor 51 éves, Gedeon dűlő 61.,
Horváth Sándor 74 éves, Zöldfa u. 13., Vörös Béláné sz:
Palotás Erzsébet 76 éves, Bocskai u. 14, Lázs Ferencné
sz: Radva Katalin 82 éves Báthori u. 5. Somogyi Béláné
sz: Dubecz Katalin 82 éves, Kecskeméti út 30., Szabó
Lászlóné sz: Csík Ilona 63 éves, Kiskőrösi u. 8.

APRÓHIRDETÉSEK
Szőnyeg és autókárpit takarítógép kölcsönözhető!
Tel.: 06-76-374-274
4-5 ha szántó területet bérelnék hosszabb időre. Érd.: 06-20290-8574 Orbán Imre
Whirlpool mosógép és szárítógép, forgószék (bőr) eladó.
Érd.:06-70-4567-531
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