Az 1956-os Forradalom
55. évfordulója alkalmából
október 23-án 18 órakor
tartjuk városi megemlékezésünket
a Művelődési Házban.
Beszédet Szabó Gábor, a BácsKiskunsági Református Egyházmegye
nyugalmazott esperese mond.
Ünnepi műsort az iskola tanulói
adnak. Minden izsákit tisztelettel
hívunk az emlékezésre.
Városi Önkormányzat
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Az Izsák Díszpolgára cím idei kitüntetettje
Juhász Sándorné
Idén szeptember 30-án,
október 1-jén és 2-án, immár huszonnyolcadszor
rendeztük meg a Sárfehér
Napokat. Mégpedig kiváló
időben. Ez utóbbi tény
igen örvendetes volt a tavalyi rendkívül zord időjárás

után. Fesztiválunk, mint
minden évben, most is sok
látogatót vonzott. A három
nap alatt a helybéliek és a
városba látogató vidékiek
rengeteg látnivalóból válogathattak idén is, sokszor
a bőség zavarával küzdve,

Ünnepköszöntőt dr. Gasparics Emese a Belügyminisztérium önkormányzati helyettes államtitkára
mondott
hogy mit is válasszanak.
művészek is közszemlére
Kiállításokon nézhették tették az idei termést.
meg a helyben termett Festők, fafaragók mutatterményeket, köztük sző- ták be alkotásaikat a külőt, almát, zöldségféléket lönböző kiállítási helyszíés az iparosok, kézműve- neken. A Sárfehér Napok
sek munkáiból is ízelítőt keretében zajlott Sárfehér
kaptak. De a helyi képző- Kupa országos fogathajtó

bajnokság, az évad záró
versenye volt, ahol kiváló futamokat láthattak a
sportág barátai. E mellett
felnőtt és ifjúsági futball
tornákon, valamint női
röplabda bajnokságon is
szurkolhattak a sportkedvelők. Mindezek mellett
a három nap alatt kulturális programok sokasága
nyújtott kikapcsolódási
alkalmat a több ezer érdeklődőnek. Néptáncosok,
modern táncosok műsorai,
komoly és könnyűzenei
hangversenyek várták őket
a különböző helyszíneken.
Terebessy Éva operaénekesnő és a Városi Vegyeskar a katolikus templomban adott feledhetetlen
hangversenyt. A fesztivál
szabadtéri színpadán pedig
többek mellett Tóth Gabit,

a Fivérek együttest és Keresztes Ildikót láthatták,
hallhatták a könnyűzenét
kedvelők. Míg a fogathajtó
pályán többek között Korda György, Balázs Klári,
Vastag Csaba, Janicsák
Veca műsora szórakoztatta az odalátogatókat.
Három napon át várta a
borkedvelőket a borutca,
ahol fesztiválunk névadójából, a Sárfehérből készült
borokat és pezsgőket kóstolhatták a borkedvelők, de
természetesen más vidékek
borai sem hiányoztak a
kínálatból. A zárónap estéjén látványos tűzijátékkal
búcsúzott az érdeklődőktől
a 28-dik Izsáki Sárfehér Napok. Az alábbiakban Bálint
Vilmos fotóival idézzük az
eseményeket.
Folytatás a 3. oldalon.

Az Izsákért Emlékérem ez évi kitüntetettjei

Fejszés Bálintné

Dr. Horváth Csaba

Kállai Gyula

Magyar Gyuláné

Simon László

Sörösné Boldoczki Tímea

Szabó József

Borsos István

Bálint Vilmos
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Mi is gratulálunk!
Tíz éve folyik esti középiskolai
oktatás városunkban, s alig rövidebb ideje, hogy mi is kapcsolatba kerültünk az ott érettségizőkkel. Eddig hétszer érettségiztek
diákok a Kun László Középiskola
izsáki tagintézményében. Mintha
most történt volna velük az első
találkozásunk. Mi nyugdíjasok
az éveket nem is számoljuk, hiszen olyan gyorsan múlik egyik
a másik után.
Hogyan is került a nyugdíjas
csapat ebbe a körbe? Az egyik
vizsgázó diákot rokoni szálak
fűzték a klub egyik tagjához.
Innen már könnyű volt kérésüket teljesíteni, hogy a büfével
kapcsolatos teendőket mi lássuk el. Az említett egy évből

aztán több lett, idén a hetediket
töltöttük el diákok és tanárok
társaságában.
Részben kellemes, részben
fájó, mert saját gyermekeinket,
unokáinkat véljük felfedezni az
izguló szemekben, de a végső
szónak egy diadalmas csattanó
a vége: „AZ ÉRETTSÉGI BIZONYÍTVÁNY”
Nagy ünnep ez az esemény egy
ember életében, teljesen mindegy, hogy 18 vagy 40 évesen éli
át valaki. Szívből gratulálunk
minden itt végzett és végző
diáknak, és kívánjuk, hogy az
életben jól tudják hasznosítani
a megszerzett tudásukat.
Ezüst Gólya
Nyugdíjas Klub

Köszönet Danika
nevében!

Kedves jó lelkű ismeretlenek.
Önökhöz szólunk, és szeretnénk hálánkat kifejezni azért,
hogy a Nyugdíjas Klub kiállításán figyelembe vették azt a
kis dobozkát, amiről még az
egészséges Danika fotója nézett
ránk gyönyörű tekintettel. Ki ne
hatódna meg azon, hogy már ott
a nagy kérdőjel, mi lesz, hogyan
tovább? Segítő készségüknek 60
ezer forint lett az eredménye.
Kimondva ez az összeg nem sok
egy ilyen elhúzódó betegséghez, de mi nagyon örülünk, és

hálásak vagyunk azért, hogy mi
is hozzájárulhattunk egy iciripicirit, hogy ebből a gyermekből reméljük hazánk hasznos
egészséges felnőtt állampolgára
legyen. Az összeget hivatalosan
elhelyeztük a megadott számlára. Önöknek pedig kedves adakozók kívánunk békés, boldog
családi életet, és kívánjuk, hogy
soha ne kelljen ilyen és hasonló
dologgal szembesülniük.
Köszönettel: Ezüst Gólya
Nyugdíjas Klub Vezetősége

Balatonfüredi
képeslap
Az Anna-bál palotája
Füred patinás csodája.
Balaton édes tengere
nyugtot varázsol szívemre.
Itt élt Kisfaludy Sándor,
s betért ide sok-sok vándor.
A szomszédban közel Csopak,
bor ivókat átcsalogat.
Neves költőt, tudós magyart,
aki szebbet, jobbat akart:
Wesselényi, Széchenyi gróf,
Füred kedves vendége volt.
Blaha Lujza itt pihent meg,
csalogánya a nemzetnek.
Jókai Mór híres író,
Aranyember a mementó.
Sorolhatnám oldalakon,
mit adott még a Balaton.
Örömmel tölt, ha itt vagyok,
ragyognak rám a csillagok.
Tihanyt innen mindig látom,
olyan mint egy tündéri álom.
Füred, Füred, mesés Füred,
a léleknek örök szüret.
Budai Kulcsár János

2011. október 20.

Másodikként az országban
A nemzeti hűség izsáki emlékhelye

Az első világháború után, az
1919. szeptember 10-i Saint
German-i béke egyoldalú döntést hozva Ausztriának ítélte
Moson, Sopron és Vas vármegyék nyugati sávját 4000
négyzetkilométerrel és 50 ezer
magyar lakossal, belevéve a
régióközpontot Sopront és környékét is. Tulajdonképpen ez
volt az 1920. június 4-ei trianoni
diktátum nyitánya. A magyar
diplomácia hosszas alkudozással próbálta visszavonatni a
döntést, ám eredménytelenül, s
aztán jött még Trianon is. Ezért
1921 nyarán fegyveres ellenállás előkészítése indult meg. A
fegyveres ellenállást azonban
nem a hivatalban lévő magyar
kormány, hanem civilek vállalták fel. Legtöbben térségünkből Héjjas Iván és Francia Kiss
Mihály vezetésével. Ők voltak a
Rongyos Gárda. Augusztus 29-e
lett volna Sopron Ausztriának
történő hivatalos átadásának
napja. Azonban Soprontól 5
kilométerre nyugatra Ágfalvánál, a Prónay Pál és Héjjas Iván
által toborzott felkelők mintegy
120 fős csapata Francia-Kiss
Mihály, Kaszala Károly és Maderspach Viktor parancsnoksága
alatt visszaverte a bevonulásra
készülő osztrák csendőrséget.
A tűzpárbajban hősi halált halt
Baracsi László kecskeméti gazdalegény. Ez volt az első ágfalvi
összecsapás, amellyel kezdetét
vette a másfél hónapig tartó
nyugat-magyarországi fegyveres
felkelés, amelynek eredményeként egyrészt a felkelők október
4-én megalakították a Lajtabánságot, másrészt 1921. december
14 és 16 között népszavazáson

Az emlékmű talapzata alatti halomba a hűség városából,
Sopronból is hoztak földet
dönthettek a soproniak, hogy
Ausztriához, vagy Magyarországhoz tartozzanak-e. Az eredményt tudjuk, Sopron és vele
257 négyzetkilométernyi terület
magyar maradt.
A hazafias események 90. évfordulója alkalmából október 13-án
az Izsák és Környéke Erdélyi Magyarok Egyesülete Nagy Árpád
református lelkész kezdeményezésére Ljatabánság konferenciát
szervezett, ahol neves előadóktól
hallhattak a részvevők előadásokat a hivatalos történelemoktatásban ma is inkább elhallgatott,
mintsem bemutatott és így a
közvélemény előtt is kevéssé
ismert eseményekről. A konferencián felszólalt Font Sándor, a
térség országgyűlési képviselője
is. Az évfordulós emlékezés al-

kalmából avatta fel a református
templom kertjében Rideg László
a megyei közgyűlés alelnöke a
Szűts Tamás kiskunfélegyházi
szobrász által készített, és az
izsáki egyesület által állíttatott
emlékművet, amely a soproni
harcok résztvevőinek, köztük
az izsákiaknak állít emléket. A
soproni mellett ez a második
ilyen emlékhely az országban. Az
emlékmű hátoldalán a Rongyos
Gárda izsáki tagjainak nevei
olvashatók: Bán István, Bán Sándor, Csukás László, Kuti József,
Pető Sándor, Pető József, Sallai
Endre, K. Szabó Imre, Szőke
Béla, Bárdi József, Hőhn Ferenc,
Holecz Imre, Karácsonyi Mihály,
Molnár László, Pál Béla, Faragó
Béla.
-tetézi-

Juhász Sándorné: Izsákon teljesedett ki a pályám
A díszpolgári cím idei kitüntetettje Juhász Sándorné, az Izsáki
Házitészta Kft. alapítója, tulajdonosa. Vállalkozásuk igazi családi
vállalkozás, hiszen férjével alapították, majd felnőve, gyermekeik
is bekapcsolódtak a közös munkába. Ilonát természetesen először arról kérdeztem, mit érzett,
amikor megtudta, hogy ő lett az
idei kitüntetett?
Boldogságot - mondja - mert
úgy érzem, ebben a díjban az is
visszaigazolódik, hogy nem hiába
dolgoztam, dolgoztunk az elmúlt
22 évben itt Izsákon. 1990-ben
kerültem ide, ekkor házasodtunk
össze Sanyival, s ekkor kezdtük
egy kis pinceüzemben a tésztázást. A rendszerváltás utáni éveket
éltük akkoriban, s mint tudjuk,
nagy átalakulások időszaka volt
ez a gazdaságban is. Sorra szűntek meg a korábbi nagyüzemek
és azok melléküzemágai. Én
Kunszálláson és Kiskunfélegyházán, valamint környékükön vezettem tésztaüzemeket, amelyek
szintén sorra bezártak. Férjem
munkahelye ugyancsak. Magától
adódott a kérdés, hogyan tovább?
Ekkor kezdtük a mostani vállalkozásunkat. Érdekes érzés volt ez,
hiszen közel negyedszázadon át
dolgoztam már akkor a szakmában, zömében üzemvezetőként.
Amikor ennek vége lett úgy gondoltam a tésztás szakmai pályám
is lezárult, s valami más irányban

kell elindulnom. Szerencsére nem
így alakult. Igaz, a nulláról újrakezdve, de mégis a szakmámban
folytattam itt Izsákon is. Ketten
kezdtük Sanyival, s most közel
százan dolgoznak nálunk. Négy
éve adtuk át az új csarnokot, amely
a legkorszerűbb uniós előírásoknak is megfelel. Időközben a volt
kunszállási üzemet is megvettük,
s ott is termelünk. Hat országban
vagyunk jelen termékeinkkel.
Hogy minderről így beszélhetek,
az annak is köszönhető, hogy
olyan munkatársakat találtunk
magunk mellé, akiknek szintén
szívügyük az izsáki tészta. Akik
munkájára mindig számíthattunk
és számíthatunk, s akik nélkül sok
mindent nem tudtunk volna megvalósítani. Legtöbbjük mára már
törzsgárdatag nálunk. Végtelenül
nagy örömünk, hogy gyermekeink

Szilvia és Zsolt, s az ő párjaik
Erika és Tibor is a vállalkozást
erősítik, s így számíthatunk arra,
hogy továbbviszik amit mi elkezdtünk. Nagyon megnyugtató érzés,
hiszen magam is a szülői házból
hoztam ezt a szép szakmát.
Köszönöm Mondok József polgármester úrnak, a képviselőknek, hogy e magas elismerésben
részesítettek. Végtelenül jól esik,
mert azt látom benne, hogy beért,
beteljesedett annak a 22 évnek
a munkája, amelyet itt Izsákon
végeztem, s amelyhez a korábbi
23 év is szervesen kapcsolódik. A
kitüntetés ugyan, az én nevemre
szól, de úgy gondolom, mindannyian kaptuk. Köszönöm az
izsákiaknak is és mindenkinek jó
egészséget és sok erőt kívánok.
Ilona őszinte meghatottsággal
beszélt mindezekről, kicsit könnybe lábadt a szeme is közben.
Látszik, hogy az élete az, amit
csinál, s különösen nagy öröm
számára, hogy gyerekei, és azok
családjai is követik a szakmában.
Most a közös továbbfejlesztésen
gondolkodnak. A jó tészta egyik
alapfeltétele, a jó és állandó minőségű tojás. Komoly minőségi
biztonságot adna, ha ezt maguk
állíthatnák elő. Ezért egy tojótyúkfarm létesítésén gondolkodnak.
Amit minden bizonnyal meg is
valósítanak, látva eddigi fejlődésüket.
-tetézi-
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Izsáki Coop-nyertes

. oldal

Sárfehér Napok 2011

Folytatás az 1. oldalról

„Kerekezzen a Coop
Klubbal!” elnevezéssel
indult akció a nyáron,
melynek keretében havonta egy-egy kerékpárt
sorsolnak ki azok között,
akik a megjelölt időszakban (először július 16.
és 31.) között, legalább 3
alkalommal összesen legalább 10.000 Ft. értékben
bármely Coop Klub emblémával ellátott üzletben
vásároltak, és használták
törzsvásárlói kártyájukat
is. Izsák Mariann is így
tett a belvárosi Coop-üzletben, s egy jól felszerelt
kerékpár tulajdonosa lett,

mivel a legutóbbi sorsolás
neki hozott szerencsét.
A nyereményt Andrássy
Ferenc, az Izsáki Áfész
elnöke adta át, aki azt is
elmondat, hogy az akció
folytatódik. Most azok
nyerhetnek biciklit, akik
október 16. és 31. között
vásárolnak a fenti feltételek szerint. Akik pedig október 31-ig 20 ezer forint
értékben vásárolnak három alkalommal, s kártyájukat is használják, azon a
sorsoláson vehetnek részt,
amelyen 10 és 50 ezer
forint értékű vásárlási utalványokat sorsolnak ki.

Nagyszerű hangversennyel köszöntötte
az izskiakat német testvértelepülésünk ifjúsági
szimfónikus zenekara

A Városi Vegyeskar és Terebessy Éva operaéneksnő nagysikerű hangversenyt adtak a pénteki
programban

A szüreti felvonulást csikósok és csőszlegények
vezették fel

Csõszök a szüreti felvonuláson

TETÉZI LAJOS

Gondolom...

...mindenki életében voltak már
nehéz pillanatok, anyagiak is, érzelmiek is. Hiszen óriási gond az,
ha megrendül egy család anyagi
biztonsága, vagy valakiben csalódni kényszerülünk. Ám ezekhez alig mérhető amit
egy súlyos betegség hozhat. Pláne, ha e betegség
egy alig pár éves kisgyermeket sújt.
Gondolom, mindenki hallott már Flaisz Danika
esetéről, s megpróbálták átérezni azt is, amit e súlyos betegség okozott a családban. Ám valószínűleg
a legjobb igyekezet mellett sem tudjuk még csak
megközelíteni sem amit egy szülő ilyenkor érezhet.
Kivéve azokat, akik már átéltek hasonlót. De azt
sem tudjuk igazán felfogni, ami egy ilyen apróság
fejében foroghat, amikor az erős gyógyszerektől
legyengülve heteket, hónapokat kénytelen kórházi
ágyban tölteni. Látva e közben azt is, hogy több kis
társának az a kórterem a végső állomás. Nemrégiben
egy rövid időre hazaengedték Danikát. Alig egy napnyi idő volt ez, de a kisfiúnak határtalan boldogságot
adott. Nem lehet azt leírni, hogyan próbálta e rövidke idő minden másodpercét kihasználni, bejárva
minden zugot udvaron, lakásban. Pont úgy, mint
régen. Pedig az erős gyógyszerek miatt nagyon bizonytalanul mozgott. Mégis szinte megállíthatatlan
volt. Látszott, hogy semmit nem akart elmulasztani
ami e kis időbe beleférhetett.
Gondolom sejtik olvasóink, hogy ez a kisfiú igen
gyorsan felnő. Nem a szó fizikai, hanem lelki
értelmében. A felhőtlen gyermekévek helyett rá
kemény küzdelem vár. Most három éves, de úgy
beszél betegségéről, kezeléséről, mint egy felnőtt.
Tudja, hogy mikor mi következik, s mindezt orvosi szakkifejezésekkel sorolja. Megingathatatlanul
hisz gyógyulásában. Találkozásunk előtt nemigen
tudtam, hogy mire számítsak. Sejtettem, hogy az
intenzív kemoterápiás kezeléstől legyengült állapotban lesz. Így is volt. Ám ahogyan küzdött ez
ellen az állapot ellen, példa lehet sok, ennél kisebb
gond miatt magát elhagyó számára. Ez az aprócska
fiú elesett gyengeségében, kihullott hajával is olyan
erőt és hitet sugároz, hogy nem kétséges, meg fog
gyógyulni! Egyszerűen nem történhet másként..!

Nagyszámú érdeklődő kísérte figyelemmel a szabadtéri színpad programjait

A vasárnapi búcsúi szentmisében áldották meg az
év terményeit

Az évadzáró országos motoros felvonuláson ismét
több száz kétkerekűt láthattak az érdeklődők

A gazdaköri kiállításon nagyon szép terményeket
láthattak az odalátogatók

A borutcában is sokan megfordultak

A nyugdíjasok szokásos kiállításának idei témája a
falusi turizmus volt

Vasárnap reggeltől kora estig Mónus Béla fafaragóművész egy monumentális szobrot formált meg
motoros fűrésszel
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Az Arany sárfehér Szőlő- és Bortermelők
Szövetkezetének tájékoztatója
„a gyengék erőssége az egység”

A szüret befejezése után, a vártnál kevesebb termésről, de jobb minőségről lehet beszámolni.
Az előző évnél kedvezőbb induló felvásárlási árak
után a helyi tradicionális fajtánk az Arany sárfehér
felvásárlása indokolatlanul korán befejeződött és a
„direkttermők”-nél is alacsonyabb áron vásárolták
fel a borászatok. Az okok ismertek, de nem fogadhatók el. 2004 óta a fajta területe a borvidéki
körzetben 1000 ha-ral csökkent. Nem vigasz, hogy
a többi hungarikum, régi magyarfajta, mint például
az Ezerjó, Kadarka, Kövidinka, stb. hasonló arányban csökkent, mint az Arany sárfehér. Ezen fajták
helyett az új telepítésekben a Bianka, Aletta, fajta
vette át a vezető szerepet a legnagyobb arányban
telepített fajtakörben. A következmények előre
borítékolhatók.
Mi a megoldás?
Maradva a helyi Arany sárfehér fajtánál, olyan
imázst, presztízst kell teremteni a fajtának, amely
egyediségével helyet talál magának a piacon, a
borhoz értő fogyasztók körében. Minőségi Arany
sárfehér bor, és pezsgő már ismert a piacon, a
fogyasztói kör bővíthető, csak a minőség garantált
legyen, és erről szóljon a Sárfehér Napok, s a borvidéki és országos versenyeken önálló Arany sárfehér reklámozással legyünk jelen és nem beolvadva
más rendezvények huszadrangú termékeként.
Gazdaságosság, verseny az olasz hígított
borokkal szemben.
Jelenleg az asztali bor kategóriák (FN) ára az
olasz borok árával versenyez. Ezt a versenyt csak
hasonló hozamokkal, „minőséggel” és ami nincs,
támogatottsággal lehet elérni. Nyilván, egy munkaigényes hungarikum fajta, mint az Arany sárfehér, vagy Ezerjó, Kadarka, stb., erre kevésbé képes.
Talán ezért is telepítik ilyen arányban a Bianka,
Aletta fajtákat a térségben. Viszont öt év múlva
döbben rá a honi borászat, hogy ezen fajtakörre
csak részben lesz vevő a borhoz értő, fizetőképes
fogyasztó, belföldön és külföldön egyaránt. A
petpalackos olaszborok világa csak átmeneti lehet,
vagy ha nem akkor jön a világvége.
A helyzetet javíthatja a szemléletváltozás, a szakmai tabuk ledöntése. Az Arany sárfehérről például,
amely eddig csak hagyományos termesztésben
volt elképzelhető, mások által bebizonyított, hogy
évek, évtizedek óta tudnak magas művelési formában, géppel művelve, betakarítva eredményeket
elérni a fajtával. Ez jelentheti az egyik kiutat. Az
alábbi személyek ültetvényei magukért beszélnek a
hozamokkal, eredményekkel együtt. Közülük csak
néhány név, akik az úttörő munkát felvállalták
Izsákon: Kállai Gyula, Magyar László, Varga Árpád,
K. Szabó Ferenc, Damásdi Gábor, stb.
Mit telepítsünk, akinek még nem ment el a
kedve és ereje a szőlőtermeléstől, vagy nincs
más megélhetési lehetősége?
A fenti kérdés gyakran elhangzik, tanácsot
adni viszont nagy felelősség. Az biztos, hogy a
térségben a szőlőtermesztés a honfoglalás óta a
magyarság körében ismert volt és az is maradt. A
helyi tradicionális fajták területének csökkenése
ellenére megmaradnak a termesztésben, Arany
sárfehér, Ezerjó, Kövidinka, Kadarka. stb. Az
Arany sárfehér telepítési kedv érdekében az Izsáki
Hegyközség választmánya a napokban dönt, hogy
milyen engedményekkel segítheti az Arany sárfeÜzlethelyiség kiadó
az iskolával szemben,
a SACI-virágbolt mellett.
Az üzlethez raktár és
udvarhasználat
is tartozik.
Az üzlet nagysága 50
négyzetméter+raktár.
Érdeklődni:
HOLSZA TRAFIK

hér fajtát telepíteni szándékozókat. A világfajták
közül a helyi klimatikus viszonyokat jól tolerálja a
Rajnai rizling, Olaszrizling, Szürkebarát, stb. Az új
nemesítésű fajták közül, amely sikeres a termesztésben és a bora is kedvelt, s minden évben jól
eladható, az a Cserszegi fűszeres. A toleráns fajták
közül, a már korábban említett, költségtakarékosan termeszthető fajta a Bianka, bizonyos arányban, max. 10-15% létjogosult a termesztésben. A
kisebb arányt képviselő, választékbővítő fajtákat,
a hallott, vagy megtapasztalt tulajdonságai alapján
továbbra is termeszteni fogják, de önálló forgalmi
tételt nem fognak képviselni és az új termékleírásban nagyrészt házasítási kategóriát képviselnek
majd a térségben, pl. Karát, Generosa, Zengő,
Zenit, stb. A szlovák, és cseh exporthoz az illatos
fajták mellett, a Rizlingszilváni és a Zöldveltelini
fajtákból lehetne nagy mennyiséget értékesíteni,
kár, hogy termesztése növénykórtani érzékenysége
miatt meggondolandó.Az előző fajták viszont nem
képviselnek jelentős felületet a térségben.
Mire vigyázzunk az új bortörvény elvárásainál?
A termékleírás fogalmával most ismerkednek a
termelők. Nem mindegy, hogy ki, milyen kategóriát választ, vagy kérnek tőle majd a borászatok az
árak mellérendelésével.
Az Unió teljesen egységes és közvetlen ellenőrzése alatt álló szabályozást vezet be a borok eredet-megjelölési és földrajzi jelzései rendszerében,
minimálisra csökkentve a nemzeti szabályozások
korábbi egyedi jellegét. Az új eredetmegnevezési
rendszer kiegészítve a megújuló nyilvántartási
rendszerekkel lehetővé teszi a teljes termelési folyamat és a termékek követhetőségét a termőhelytől a piacig, ami a garanciális háttér megerősítését
jelenti. Ez kétirányú védelembiztosítását teszi
lehetővé a termelő-termelő (pl. névhasználat, stb.)
és a termelő-fogyasztó (pl. garancia) viszonyában.
Néhány példa a változásokból.
A borkategóriák változása

Hozamszabályozás
A jogszabályokban, illetve a korábbi rendtartásokban meghatározott mértékig
OEM 100 hl/ha, megfelel 143 q/ha terméshozamnak.
OFJ 120 hl/ha, megfelel 171 q/ha terméshozamnak
Részletesebb tájékozódáshoz további információk
a borvidéki weblapról, www.kunsagiborvidek.hu
-ról tölthetők le.
A szövetkezet tagjai továbbra is kedvezményes
áron rendelhetnek és igényelhetnek termékeket a
szövetkezeti irodán. Kérdéseikkel telefonon kívül
interneten is (aranysarfeher@sv-net.hu) kereshetnek bennünket. A weblapon is igyekszünk friss
információkkal segíteni tagjaink tájékozódását.
Vezetőség

Városi nyugdíjas találkozó
A településünkön élő valamennyi nyugdíjast szeretettel várnak a
rendezők a Sportcsarnokba 2011. november 19-én 14 órai kezdéssel.
A belépők 2011. október 21-én -november 4-én - november 11-én
pénteki napokon 8-10 óráig átvehetők a művelődési házban.
Programok: 13.30 - Vendégfogadás, 14.00 - Ünnepi köszöntő, 14.30
- Óvodások, iskolások, nyugdíjasok szereplése.
Műsor után szerény vendéglátás, majd közös táncra invitáljuk a
Vendégeket.
Szervező Bizottság

2011. október 20.

A farmer
A nyugtalan század fiatal arca eltűnt,
és beleolvadt az újabb ezredévbe;
a paraszt homlokán a ránc egyre mélyebb,
és szaporább egyenletes szívverése.
Mert idő, mozdulás, nyitás reménysége,
gyökere a paraszt, kinek dolga: Élet,
és az új szerszám, az új ökör, új pajta
megkérdőjelezhet újabb ezredévet!
Most, a fordíthatatlan idők rendjében
a paraszt új barázdát szántott,
magot szórt bele, hűvös logikát,
s kalaplevéve nem kéri; legyen áldott!
Szántó lovának kútvíz-tiszta szemét
új, élettelen anyagra felcserélte,
a mozdulata: körülmények hatalma,
labilis a rosszul halló lélek lépte!
Mert a maradás és múlás dűlőjében
haladva, lát érthetetlen, forgó örvényt,
forog a háza, az istállója, az ökre,
valami szétszedte már az ősi törvényt!
Harag lapul a szőlőlevél alatt,
ing a gyalogos valóság biztos lépte,
már a múltba veszett ősi „paraszt” neve,
helyette, ma hallgat az új „Farmer” névre!
Elnézlek én fajtám megváltozott népe,
értem: az idők új ostora csapott rád,
valahol tudom: hűséges még a te véred,
s tudod: a föld szerelmed, nem szolgád!
S ha az Uradat, az ősit, örököt,
már az áldását se kérve, elfelejted,
de megmarad a homlokodon pecsétnek
a SZÉPSÉG, melyet az Ő Lelke odarejtett!
Magyar Gyuláné

IZSÁKI Hírek

2011. október 20.

. oldal

v a l l á s

Vendel

Szeretem felidézni
ennek a kora-középkori remete szentnek
az alakját. Kissé giccses ábrázolás:
pásztorbottal, nagy szélű kalappal,
oldalán vizes kabakkal, lába előtt
néhány báránykával. Az állatok
védőszentje. Olyan korban élt, amikor a pásztorság nem régmúlt idők
romantikus foglalatossága, hanem
élettel teli valóság, megbecsült, tiszteletreméltó hivatás volt. Igaz, akkor
még az állat is „jószág” volt, népünk
értékmércéje szerint is: komoly
kincs, gazdájának is tekintélyt kölcsönző becses vagyon. Még az egész
gazdaságot is az állatokról nevezték
el, hiszen mit ér a puszta föld, mit ér
az üres istálló vagy üres akol?
Legendákkal átszőtt életrajza a 6.
század végére teszi születési idejét,
nem is akármilyen származást emlegetve, hiszen egy törzs első emberének gyermekeként látta meg a
napvilágot. Lelkét korán megérintette a kegyelem: vonzódott a krisztusi
életre, sőt többre vágyott: szeretett
volna az emberek pásztorává lenni.
S mint olyan sok esetben, az apai
szigor megakadályozta, hogy szíve
vágyának élhessen. Apja a nyáj mellé
állította, hogy nagyra hívatott lelkének vágyai elsorvadjanak. Csak hát,
aki az Úrba beleszerelmesedik, lehet
akárhol, semmi nem szab határt a
lelke emelkedésének, az Istennel
való bensőséges társalgásnak. Állatokat őriz, szeretetével, nem annyira
botjával terelgeti őket, - míg egész
lénye issza a tiszta természetben
jelenlevő Isten barátságát. Barátja az
erdő-mező, barátai a rábízott bárányok. Nem csak pásztoruk, hanem
védelmezőjük és orvosuk. Azt adja
át a rábízott jószágnak, amit maga
is kap állandóan lelke pásztorától,
az Istentől.
Hasonló társakra lel, egy időre
elhagyva nyáját, nagy útra indulnak:
zarándok útra, Rómát látni, s mert

a lelkük egyre inkább
szomjazik, a Szentföldet is látni akarják. S
hogy tervüket nem vihetik végbe,
visszatérnek az ismerős mezőkre, s
remeteségre adják magukat. Kunyhóikat vadak látogatják, sebesült
állatokat gyógyítanak, űzött vadakat
mentenek. Vendel újból pásztor lesz:
goromba gazdája disznait, marháit
és juhait kell őriznie. S ő hol a
szárazságban lel friss legelőre, hol a
víztelen helyen fakaszt üdítő forrást
nagy hitével, hol a betegséget tartja
távol állataitól Isten könyörületéért esdekelve. Rövid földi élete is
kedvelt nyája mellett, remete kunyhójában ér véget. A Trier melletti
erdőbe egyre több zarándok látogat
el, egyre többen kérik segítségét
állataik egészségéért, s tapasztalják
meg sírjánál, hogy a szentek halála
nem életük végét, hanem életük
megdicsőülését hozza el. Évszázadok múlnak, több száz templom
patrónusa már szent Vendel, sírja
zarándokhely. Életének, csodáinak
híre mesze földre eljut, s a jószágukat igazán szerető és féltő pásztorok
segítő szentje lesz.
Mit szólsz most, szent Vendel, az
üres mezőkhöz és aklokhoz? Mennyire szánod a pária-sorsba alázott
pásztorokat, a semmibe vett jószágokat? Van-e gondod a kiirtott pára
állatokra, sajnálod-e szívtelen bánásmódtól megrokkant védenceidet?
Sajnálod-e az elvadult és üressé vált
magyar réteket, ahol annak idején
szorgos és gondos pásztorok valódi
hivatásból jószágtartók, megbecsült
és módos gazdák voltak? Lesznek-e
még békésen legelésző nyájakkal
teli mezők, s lesznek-e neked, az
Istennel társalgó pásztornak utódaid? Mert ma nem állatainkat, hanem
üres és beteg szívünket hozzuk eléd:
imádkozz értünk!
Podmaniczki Imre
plébános

Református múltunk 33.
1805. Marty.24. Gyűlés tartatik. Öreg Takaro János, Idősb
Czirkos János, Gudits István,
Pál János, Gáspár János, Nagy
Ferencz és Fekete István Előljárók jelenlétekben. Mellyben proponáltatik a már előttök tudva
lévő excessusai, botránkoztato
tselekedetei Ifjú Mészáros Istvánnak, mellyek kortsmázásból,
s idegen fehér rosz személyekkel
valo gyanus társalkodásbol álván; ezek miatt fedhetetlen életű
Hites Társa is Horvát Anna,
kéntelen elhagyni; a kiről maga
is emlitett Mészáros Istvánnak
az atyja, nyilván megvalja, hogy
ha minden hibáját egy tsomoba
raknák is, mellyek lehettenek
azolta, miolta házánál lakik,

még sem érdemelne tsak rosz
tekintetet is, annyival inkább
megfeddést, hanem az ő fia lévén minden tekintetben a hibás,
méltó oka van az ő menyének
az el távozásra. Erre nézve jól
tudván előre Ifj. Mészáros István, hogy az ő botránkoztató
tselekedeteinek meg visgálása,
és az ő megdorgáltatása légyen
a Gyülésnek tárgya, önként
megjelenik, s minekutánna
vallást tészen, minden tudva
lévő hibáiról, tzégéres rosz
magaviseletiről, s tselekedetiről, illendően megfeddetik, s
ajánlván magát minden jóra, az
Előljáróknak külön-külön való
kéz adással ezt erősíti, megköszöni, az ebbéli felőle való

gondoskodásokat, s meg követi
az Előljárók képében, az egész
Eklésiát, mellyet megbotránkoztatott. Ezen jóra való maga
meghatározása, s ajánlása, hivattatván Hitvesse Horvát Anna,
ennek tudtára adatik, a ki is
kérettetvén, hogy férjének elébbeni hibáit szemére ne hányná,
fogadja és igéri, s egyszersmind
mind kettő arra, hogy élnének
ennekutánna botránkozás nélkül való, tisztességes Házassági
életet, mellyet is egymásnak való
kézadás kötelezése által igérve
s ajánlva erössitenek, s ezzel
szüléiknek Házokhoz elbotsáttatnak.” (P.IV.: 21.ol.)
közli: Nagy Árpád

Egy kép az ún. „matrimoniális ügyek”-ből, melyeket ebben a korban az illető gyülekezet presbitériuma tárgyalt és
bírált el első fokon. Történt ez ekképpen azért is, mert a korabeli település lakossága egybe esett az egyházközség
népével is. Ebben az esetben felekezetek szerinti megoszlásban. Ezért eshetett az is, hogy „az elöljárók képében”
még az egész gyülekezettől kért bocsánatot a hibáját beismerő bűnbánó.
De ezekben a „régi szép időkben” nem csak a házassági gondok nem kívánták meg a presbitériumok non-stop
ülésezését (mint ez ma szükségeltetne hasonló rend mellett), hanem a „kézadás” intézménye is elég volt ahhoz,
hogy a szavát adó visszavonhatatlanul és megváltozhatatlanul tartsa magát a megbeszéltekhez. Ez még akkor volt,
amikor nem csak a szavunk volt magyar, hanem a szívünk is!
Hogy aztán a fent nevezett házastársak boldogan éltek-e, amíg meg nem haltak, arról nem szól a fáma. Ám, ha
már akkor sem volt éppen úgy, mint a mesében, azért ma olvasva, s mindezek tanulságát levonva, felsóhajthatunk,
s szólhatunk a művelt gagauzokkal: „Ohh, die schöne alte Zeiten..!”
-na-

Gyülekezeti hírek
- Kisizsákon istentisztelet: október 30-án, 13.30-tól (!)
- október 30-án (vasárnap), 10 órakor: reformációért és újborért való hálaadás
- október 27-28-29-ém, 18 óra: előkészítő, bűnbánati istentisztelet a gyülekezeti házban
- október 30-án (vasárnap), 17 órától ünnepi áhítat, előadás: A skót reformációról, előadó: Komlósi
Péter (siklósi lelkipásztor), 19 órától: gyülekezeti vacsora.
- november 1-én (kedd), 15 óra: csendesség a református temető ravatalozójánál.
- Köszönjük a Feltámadunk Alapítvány számára a 2010. évi adó 1% felajánlásokat, melynek összege:83.316 Ft. Az adományokat az Izsáki Református Egyházközség temetőjében végzett felújítások
céljára használtuk fel. Isten áldja a jókedvű adakozókat!

Egyházi hírek
- Minden októberi estén, majd halottak nyolcadában is, november 9-ig rózsafüzért imádkozunk az esti szentmisék előtt.
- Október 23-án, vasárnap a Missziók ünnepe van: Krisztus
Urunk küldetésére emlékezünk. Október 30-án a világmisszió
céljaira gyűjtünk adományokat.
- Október 30-a a betegek és öregek napja. Csütörtökön, pénteken és szombaton este előkészületi szentmisék és prédikációk
lesznek, szentgyónási lehetősséggel. 30-án a 9 órai szentmisében
osztjuk ki a betegek kenetét, és köszöntjük idős-beteg testvéreinket, majd a Közösségi Házban megvendégeljük őket.
- November 1-én, Mindenszentek napján délután 2-kor az Alsóvárosi temetőben lesz szentmise és ájtatosság a megholtakért.
2-án, Halottak Napján a Felső temetőbe megyünk szintén du.
2-kor. A temetői szentmisék után megáldjuk a sírokat.
- Kérjük testvéreinket, hogy hozzátartozóik 25 évnél régebbi
sírjait váltsák újra!
- November 20-án, Krisztus Király ünnepén köszöntjük az
édesapákat. Ez egyben a Katolikus Karitász ünnepe is.

MEGEMLÉKEZÉS
„Álmodtunk egy öreg kort, csodásat és szépet, de a
kegyetlen halál mindent összetépett. Csoda volt hogy
éltél és bennünket szerettél, nekünk nem is haltál meg,
csak álmodni mentél.”

Csathó Imre

10 éves évfordulójára
emlékeznek
szerető felesége
és családja

IKEM hírek
- Isten után, köszönetet mondunk mindazoknak, akik munkájukkal és adományukkal segítették
az IKEM által egyesületi adományokból felállított harmadik rovásírásos helységnévtábla megszületését (Kiskőrös felőli bejárat)! Köszönjük külön is a következő atyafiak áldozatos munkáját és
részvételét: Virág János, Góhér Zoltán, Dr. Zayzon Gábor, Haszmann Pál és Fiai, Autoflex Kft.,
Beke István, Molnár József, Trencsényi Sándor, ifj.Rácz Sándor, ifj.Nagy László, Takaró Imre,
Kozma András, Szentmiklósi Sándor, Józsa László és Józsa Lászlóné, az IKEm tagjai és pártolói.
Kívánjuk, hogy e jel is sokak megelégedésére szolgáljon, mely Virág János atyánkfia kezemunkáját
és áldozatkészségét dicséri.
- november 19. (szombat), 16 óra: Dr. Medvigy Endre és Gy. Szabó András tart előadást: „Egy
majdnem Nóbel-díjas írónő: Tormay Cécile” címmel. helyszín: VINO Étterem pincéje. Mindenkit
szeretettel várunk!
- Köszönjük a 2010.évben adójuk 1%-ból tett felajánlásokat, amely: 82.899 Ft. értékben érkezett
meg az Izsák és Környéke Erdélyi Magyarok Közhasznú Egyesülete számlájára. Az adományokat
az egyesület kulturális, honismereti munkájának végzésére használtuk fel. Isten áldja a jókedvű
adakozókat!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

Hálás szívvel köszönjük mindazoknak a
rokonoknak jó szomszédoknak és ismerősöknek, akik szeretett Édesapánk

id. Fejszés József
temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

id. Zsoldos József

temetésén részt vettek, sírjára koszorút vagy
virágot helyeztek. Ezúton mondunk köszönetet Erzsike, Emike és Brigi nővéreknek
fáradozásaikért és nem utolsó sorban Editkének az 1 éven át kitartó gondos és
szeretetteljes ápolásáért.
A gyászoló család

IZSÁKI Hírek
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Ilyen is régen volt...

Három érmet nyertek az izsáki hajtók a XVIII Sárfehér
Kupa keretében rendezett OB döntőn

Bajáki Ferenc izsáki színekben versenyezve nyerte
első bajnoki címét
Ilyen is régen volt azaz
nem is volt a Sárfehér Kupa
18 éves történetében, hogy
az izsáki hajtók hazai pályán, hazai közönség előtt
három OB-érmes helyezést
szereztek. Most megtörtént
a csoda. Az Izsáki Sárfehér
SE hajtói - Bajáki Ferenc,
Csernák Gábor és Páli Szabolcs voltak az OB-érem

gathajtó hétvége az „A” és
„B” kategóriák, valamint
a pónisok junior bajnoki
döntője volt. Öt kategóriában 53 hajtó állt rajthoz. A
póni világbajnokság miatt
e kategóriában az 1-es és
a 2-es kategória részére
Vecsésen augusztusban
már megrendezték az idei
bajnoki döntőt - viszont a

Páli Szabolcs a B kategóriás csapatversenyben
állhatott a dobogó harmadik fokára
szállítók. Bajáki Ferenc díjátadásra, a bajnokavatásegyéni aranyérmes, Cser- ra Izsákon került sor.
nák Gábor csapatbajnoki
1-es kategóriában a daaranyérmes, Páli Szabolcs
basi Lantos Gábor volt a
pedig a B-kategóriás csa- bajnoki cím védője - ő ez
patbajnokság bronzérmese évben kategóriát váltott
lett.
és mivel Jámbor Vilmos
Izsákon a már hagyomá- sem indult, borítékolni
nyos XXVIII Sárfehér Na- lehetett előre, hogy ebben
pok keretében rendezték a kategóriában új név kerül
meg a Magyar Köztársaság a bajnoki serlegre. Nos ami
2011. évi fogathajtó egyéni 2010-ben nem sikerült az
és csapatbajnoki döntőjét. izsáki színekben versenyző
A házigazdák 18. alkalom- válogatott hajtónak Bajáki
mal adtak otthont a rangos Ferencnek, most összejött
fogathajtó versenynek. A azaz bajnok lett. Igaz, ehhez
Sárfehér Kupa keretében kellett az is, hogy a két nap
rendezett háromnapos fo- után élen állt Nyúl Kata-

lin két verőhibával zárja
az akadályhajtást. Így a
„kis” Katinak arany helyett
ezúttal is ezüstérem került
a vitrinjébe - bronzérmes
a hódmezővásárhelyi versenyző Fábián László lett.
A világbajnokságon szerepelt Lázár Vilmos, Selyben
Zsolt, Nyúl Zoltán távolmaradása miatt a 2-es fogatoknál is borítékolni lehetett,
hogy új név kerül a bajnoki
serlegre. Nos VB-újoncunk
ifj. Nagy Tibor semmit
nem is bízott a véletlenre.
Megnyerte a díjhajtást, s 10
pontos előnyéből 1 pontot
engedett el a maratonban
és 9 pontos előnnyel vágott
neki az akadályhajtásnak,
ahol alapidőn belül hibátlan
pályát hajtott. Egy ilyen
produkció VB-bronzot jelentett volna Contyban - itt
viszont egyéni és csapat
bajnokságot hozott a fiatal
hajtónak. Mint bajnok,
1 évig őrizheti vitrinjében a „Nagy István örökös
vándordíjat” - és örökre
a Duna-Tisza Közi Régió
csapatának - ifj. Nagy Tibor, Gergely János, Csernák
Gábor - járó aranyérmet.
Egyéniben ezüstérmes lett
Hargitai Sándor, bronzérmes Farkas László. Csapatban ezüstérmes lett az
Észak-Kelet Magyarországi
régió - Kelemen Balázs, ifj.
Fekete György, Margitai
Sándor. Bronzérmes a Közép-Magyarországi Régió
csapata - Osztertág Márk,
Varró Csaba, Varga Péter.
A 2011-es év országos
fogathajtó bajnokai: 1-es
fogatoknál Bajáki Ferenc,
2-es fogatoknál Ifj. Nagy
Tibor, 4-es fogatoknál Lázár Zoltán, csapatban az
ifj. Nagy Tibor, Gergely
János, Csernák Gábor összeállítású egység, B-kategóriában Páli Szabolcs,
pónikategóriában Hölle
Martin (P 1), Osztertág
Kristóf (P 2), Genczwein
Marina (junior).
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Hús- és Tésztafesztivál Kunszálláson
izsáki közreműködőkkel, támogatókkal
A kunszállási falunapok
keretében idén tizenharmadik alkalommal rendezték
meg a Kunszállási Húsfőző
és Tészta Fesztivált.
A rendezvény utolsó napján bográcsokkal telt meg
a község főtere, valamint
hatalmas tömeg lepte el a
környező utcákat is. A fesztivált idén új helyszínen, új
programokkal színesítve
rendezték meg, amit játékos kézműves és tésztás
programokkal kötöttek
egybe.
Kovács Imre, a település
polgármestere elmondta,
idén több mint hetven bográcsban rotyogtak az ételek,
s nagy öröm volt látni új

Balázs Pál díjnyertes „Izsáki csípős betyáros”-át főzi
résztvevőket, régi új arcokat az izsáki térségből is.
A finomságokat kétfős
amatőr és kétfős szakmai
zsűri pontozta. A versenyen elsősorban amatőrök

Az Izsáki Házitészta Kft. saját programokkal vett
részt a kunszállási fesztiválon
Mint arról már beszámoltunk, hat hete derült ki a
hároméves Flaisz Danikáról,
hogy igen súlyos leukémiás
betegségben szenved. Jelenleg is intenzív kemoterápiás
kezelést kap a szegedi gyermekklinikán. A teljes kezelése több évig fog tartani.
Ennek költségei meghaladják
a szerény anyagi körülmények között élő kétgyermekes család lehetőségeit. Az
erről lapunkban megjelent
júliusi tudósítás után többen
összefogtak, hogy segítsenek

Danika
jas klub gyűjtött számukra,
ott 60 ezer forint gyűlt össze.
Ezek és az eddig összegyűlt
pénz némi lélegzetvételhez
juttatja most a családot, hogy
tovább küzdhessenek Danika
gyógyulásáért.
Nemrégiben nagy öröme
volt Danikának és a családnak. Két hónap után közel
egy egész napot itthon tölthetett. Ekkor meglátogattuk
mi is. Látszott a kisfiún az

Baranyai Antal
Fotók: Hamar György

Danika és szülei a biztos gyógyulásba vetett hittel
néznek a hosszú kezelés elé

Csernák Gábor országos bajnok lett csapatban

a nagy bajban. Több üzletben, munkahelyen gyűjtenek
adományokat a családnak. A
helyi moderntánc-csoportok
pedig Rendek Tímea kezdeményezésére szeptember
22-én Danikáért táncoltak
a főtéren. Kétórás műsoruk
alatt több mint százan tapsoltak nekik és tettek adományokat, összesen 165 ezer
forintot, gyűjtődobozukba. A
Sárfehér Napokon a nyugdí-

erős gyógyszerek hatása,
kissé gyenge volt, a haja
nagy részét is elveszítette, de eltökélt abban, hogy
meggyógyul. Ezt el is mondta nekünk. Nagyon fáradt
volt, ám az itthonlét összes
pillanatát kihasználta. Mindent kipróbált az udvaron,
a lakásban. Legalább ezt a
kis időt próbálta úgy tölteni
mint kortársai. Kórházi kezeléséről viszont már mint

vettek részt, akik tészta,
bográcsos és tárcsán sült
étel kategóriában mérték
össze tudásukat.
A fesztiválon az Izsáki Házitészta Kft. jóvoltából gazdagon díjazták az általános
iskolásokat is. A program fő
támogatói között ott volt az
Izsáki Házitészta Kft. (nem
véletlenül, hiszen Juhászné
Ica ott kezdte tésztás pályafutását) és a Royalsekt
Zrt. is.
Izsáki díjazottjai is voltak
a kunszállási fesztiválnak.
Árvai Istvánné „Puliszka
másként” és Cseri Istvánné
„Izsáki keménylebbencs”
nevű ételükért különdíjat kaptak, míg Balázs Pál
„Izsáki csípős betyárosa” a
„Kunszállási fakanál” díjat
érdemelte ki.
egy felnőtt beszélt, sorolta
kezelése lépéseit, fázisait.
Komoly bizakodásra ad okot,
hogy az orvosok azt mondják, Danika jól reagál a kezelésekre, és a mellékhatások
is kevésbé jelentkeztek nála
mint általában. Így is hosszú
menetelés lesz a gyógyulásig.
Legjobb esetben is három
évig tart a kúra. A kezdeti intenzív terápia után kéthetes
szünetekkel kell kezelésekre
járniuk.
– Hihetetlen boldog vagyok,
hogy Izsákon élünk - mondta könnyeivel küszködve
Dolmány Zsuzsa, Danika
édesanyja, utalva a kapott
segítségre. Sosem hittem
volna, hogy ennyi jó lelkű,
segítőkész ember él ebben a
városban. Ez ad erőt nekünk
a bajban. És az, hogy Danika
mint egy kis hős úgy viseli a
sokszor komoly fájdalommal
járó kezeléseket.
Mint korábban is írtunk
róla, az édesanya kénytelen
volt feladni vállalkozását, és
visszamenni gyesre, hogy
kisfiával lehessen. A szerény körülmények között
élő család helyzetét tovább
nehezíti, hogy az édesapának
jelenleg nincsen munkája.
Flaisz János korábban közmunkásként dolgozott az
önkormányzatnál, de nemrég
lejárt a szerződése.
Aki anyagilag szeretné támogatni Danikát és családját, adományát Flaisz
János és Dolmány Zsuzsa
Raiffeisen bankos 1206200301260167-00100006 számú
számlájára is utalhatja.

2011. október 20.

IZSÁKI Hírek

Labdarúgás

Az ember és a természet

Bravúros pontszerzések

Az utóbbi időben nagyon jó mérkőzéseken, talán több pontot szereztünk, mint azt előzetesen vártuk,
ugyanis kétszer is győztesen hagytuk
el a pályát egy döntetlen mellett.
A 6. fordulóban Kalocsára látogattunk. Az utóbbi időben mindig nagy
mérkőzéseket játszottunk velük, és
most is erre lehetett számítani, mert
szinte azonosan álltunk a tabellán.
A hazaiak kezdtek jobban, de az
első negyedóra végén már mi is
szép támadásokat tudtunk vezetni.
Ekkor még egyik csapat sem tudott
a kapuba találni. A nézők között
többen is úgy vélték ezt a mérkőzést
egy gól fogja eldönteni. A második
félidő eleje megint a hazaiaké volt,
de nagyon jól zárt a védelmünk, vagy
pedig a kapusunk remekelt. Néhány
veszélyes ellentámadást sikerült
vezetni, amelyek közül az egyik
negyedórával a mérkőzés vége előtt
eredménnyel zárult, megszereztük a
vezetést. Az utolsó percekben nagy
erőkkel támadott a kalocsai csapat,
de a veszélyes helyzetek előttünk
adódtak. A két közel azonos képességű csapat találkozójából mi
kerültünk ki győztesen. A következő
fordulóban ismét vendégként voltunk kénytelenek fellépni. Hartára
látogattunk, amely csapattal nagyon
nagy derbiket szoktunk játszani,
változatos sikerrel. Nagyon rosszul
kezdődött a mérkőzés, szinte az első
támadásból megszerezte a vezetést
a hazai csapat. Kicsit megfogta csapatunkat a korai gól, de szerencsére
ezen hamar túlestünk és negyedóra
múlva már ki is tudtunk egyenlíteni.
A félidő hátralévő idejében a hazaiak
próbáltak többet támadni, de ismét
jól zártunk hátul és így nem tudtak
több gólt szerezni. A második félidő
is hasonló volt az elsőhöz, csak gól
nem esett több. Ezen a mérkőzésen
is nagyon jól küzdött a csapat, egymást kisegítve harcoltunk, ismét
ponttal lettünk gazdagabbak. A 8.
fordulóban Soltvadkert jött hozzánk.
Igazi nagycsapatot köszönthettünk,
ugyanis az utóbbi években rendre a
dobogón végeztek, vagy közvetlen
utána. Ebben a bajnokságban is a
második helyen állnak. A forduló
előtt négy pont volt a különbség
közöttünk. A mérkőzés vendégtámadásokkal kezdődött, de nagy
veszélyt nem igazán jelentettek a
kapunkra. A mérkőzés közepén jó
pár ellentámadást mi is tudtunk
vezetni, de mivel kicsit bizonytalanok voltunk, így nem sikerült a
gólszerzés. A második félidőben tíz
perc elteltével egy jogosan megítélt
büntetőből aztán megszereztük a

vezetést. Ekkor már lehetett bízni
a pontszerzésben, mert a védekezésünk megint nagyon jó volt. Így is
lett, mert hiába vezettek rengeteg
támadást, a kapuba nem sikerült
betalálniuk, csak néhány távoli
lövés jutott el a kapuig. Igazán nagy
fegyvertényt hajtottunk végre ezzel
a győzelemmel.
Az elmúlt hétvégén mivel páratlan
számú csapat szerepel a bajnokságban, szabadnaposak voltunk.
A következő fordulókban papíron
gyengébb ellenfelek jönnek, remélem ezt nem a mérkőzés előtt
hiszik el a játékosok, hanem csak a
mérkőzés után.
A Magyar Kupa selejtezőinek 3.
fordulójában Kecelre látogattunk.
Sajnos ez a mérkőzés nem úgy alakult, ahogy szerettük volna, mert
a mérkőzés utolsó szűk félórájában kétszeres emberhátrányban
szerepeltünk kiállítások miatt. A
döntetlen a kiírás értelmében az
alacsonyabb osztályú csapat jutott
tovább.
Ifjúsági csapatunk felemásan szerepelt, ugyanis csak egy győzelmet
aratott és kétszer kikapott, és bizony
sok gólt kapott a mérkőzéseken. A
befejező fordulókban ismét legyőzhető csapatokkal találkoznak, remélem ez be is fog következni.
Ezek után tekintsük át a mérkőzések jegyzőkönyveit:
1. forduló:
Kalocsa FC - Izsáki Sárfehér SE 0-1
(0-0) Góllövőnk: Szabó A..
Ifjúsági eredmény: 5-2 Góllövőink:
Petrányi Cs., Nagy R.
2. forduló:
Harta SE - Izsáki Sárfehér SE 1-1
(1-1) Góllövőnk: Virág G.
Ifjúsági eredmény: 3-5 Góllövőnk:
Nagy R.(3), Petrányi Cs.(2).
3. forduló:
Izsáki Sárfehér SE - Soltvadkerti
TE 1-0 (0-0) Góllövőnk: Berezvai
(11-esből).
Ifjúsági eredmény: 2-8 Góllövőink:
Nagy R., Farkas D.
Bács Megyei Kupa
3. forduló:
Kecel FC - Izsáki Sárfehér SE 2-2 (11) Góllövőink: Berezvai, Virág G.
További mérkőzéseink:
Október 22. 14:30: Izsáki Sárfehér
SE - Kiskunfélegyházi Honvéd TK
Október 30. 13:30: Dunagyöngye SK
Szeremle - Izsáki Sárfehér SE
November 06. 13:30: Izsáki Sárfehér
SE - Bácsalmási PVSE
November 13. 13:30: Solti FC - Izsáki Sárfehér SE
HAJRÁ IZSÁK!
Izsák László

Mustízű hexaméterek
Vedlik a táj dideregve, az ősz zörög itt, veti ágyát.
Gallyak karma a köd puha fátylát tépi, a látón
bacchusi láz ég. Duzzad a tőke, a fürt pici hálón
csüng, a füz óvatos-árva leány, szélnek veti lombját.
Füst nyújtózik a völgy tenyeréből, mintha az óbort
mind bevedelte amit csak a völgybe’ talált. Pocakos-tág
hordók szomjasan állnak, s várnak a must zamatos, lángot rejtő, pezsgő vérére: A must leve hóbort...
Nézd a falánk puttonyt, tömi torkát, mintha a sok fürt
félve a prés szoritásától menekülni akarna.
Lásd a legényt, már ropja a táncát, majdhogy a nagy csűrt
felforgatja a vadbika-ösztön. Dundi leány ott
alma piros lett (vágya ragályos!) látni az arca
hamván. Cinke röpül, lám azt lesi, hogy ki henyél most.

Budai Kulcsár János

Őseink évezredeken (milliókon?)
keresztül a természetben élték le
az életüket. Mind a négy évszakot.
Látták a tavasz ébredését, nyáron és
ősszel várták, hogy a növények, fák
termése beérjen, hogy azok lehullva
esetleg leverve éhségüket csillapítsák. Télen pedig a hideg miatt
védettebb helyeken, barlangokban,
faodúkban, földbe ásott vermekben
húzódtak meg.
Nagy változást jelentett az emberiség életében, amikor házakat építettek. Falvak, városok jöttek létre.
Ma a toronyházak, felhőkarcolók
százemeletes házak korszakát éljük.
Ez mindig egy lépés távolodást,
elszakadást jelentett a természettől.
De csak látszólag. Mert génjeinkben
talán tudat alatt megmaradt bennünk a természethez való kötöttség,
ragaszkodás. És ez a kötöttség a
legkülönbözőbb formákban nyilvánul meg.
Mert kérdezem én, miért van az,
hogy ha felnézünk egy panelház
erkélyeire, leándert, muskátlit,
rózsát látunk, s ha benézhetnénk
valamelyik lakásba, ott a gyermek
aranyhörcsögével, netán akváriumával találkoznánk.
Miért van ez így? Mert génjeink
nem engedik, hogy elszakadjunk a
természettől.
Miért van az, hogy a nagyvárosok kő- és betonrengetegében élő
család esténként egész héten azt
tervezgeti, hogy hétvégén melyik
szép vidéket keresse fel, de hogy
tovább ragozzam a kérdést, már
tavasszal elkezdik tárgyalni, hogy
nyáron a szülők szabadságukat a
gyerekekkel melyik szép természeti
tájon töltsék, legyen az hegyvidék,
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szép erdő, netán vízpart. Mert
génjeikben nem szakadtak el a
természettől. Miért van az, hogy
Pest benzingőzös utcáiban lakók
Pestkörnyéki lakatlanná vált parasztházakat vásárolnak, hétvégén
ott fákat ültetnek, kertészkednek,
füvet nyírnak, szalonnát sütnek.
Mert ez is a gének parancsa.
Ekébe fogott lovat ma már nagyon
ritkán látni. De azért a lovak nem
haltak ki. Ma a lovassport reneszánszát éli mind a díjugratás, mind a fogathajtás tekintetében. Versenyeken
a nézők is versenyzők is, génjeiknek
engedelmeskednek.
Van a társadalomnak egy egyébként is vékony és sajnos egyre fogyó
rétege. A mezőgazdasági termelő rétegre gondolok. Azt hinnénk, hogy
ők talán még hétköznapjainkban,
munkájuk során közel maradtak
a természethez. Sajnos ma már ez
is megváltozott. A szántóföldeken
már nem a pacsirta éneke szól, mert
elnyomják a traktorok, kombájnok
és egyéb munkagépek dübörgései.
Az erdőkben pedig a madarak koncertjét elnyomja a Stihl-fűrészek
madarakat messze elriasztó sivítása.
A nádasok nyugalmat sugárzó zizegését pedig elnyomja a hivatásos halászok motorcsónakjának hangja.
Nézem a tv-t. A horgász nagy izgalommal kifog egy meglehetősen
nagy (méretes) halat. Szákolja, ölbe
veszi, arcán földöntúli mosoly, ha a
hal beszélni tudna, biztos váltana
vele néhány kedves szót. Aztán jön
az ünnepélyes pillanat, megcsókolja
és az oly nagy izgalommal, igyekezettel kifogott halat visszaengedi a
vízbe. Hát mi ez, ha nem a gének
parancsa?

Ma a pénz világát éljük. A pénz,
gazdagság döntően befolyásolja
életünket. De génjeink egyformán
hatnak hajléktalanra és milliomosra, génjeink függetlenek a pénz
világától.
Amerikai multimilliomos (milliárdos) néz ki a százemeletes felhőkarcoló 87. emeletén lévő irodájának
ablakán. Nézi a 16 sávos zsúfolt
autóforgalmat. Aztán történik valami. Elfordul az ablaktól, rohan a
számítógéphez, interneten keres
egy utazási irodát, ott nem kevés
ezer dollárokért befizet egy afrikai
szafarira, legmodernebb fegyverével
nagy és boldog izgalommal lelő egy
vadat ugyanúgy, mint valamelyik ükük őse sok ezer évvel ezelőtt ugyanilyen izgalommal lőtt le egy vadat,
kezdetleges primitív fegyverével,
mert húsra éhezett. Hát mi ez, ha
nem a gének parancsa? A milliomos
nem azért ejti el a vadat, mert húsra
éhezett, se nem azért, hogy pénzt
kapjon érte. Egyszerűen csak génjei
parancsának engedelmeskedik.
Modern világot élünk. Hétköznapi
problémáink megoldásához elég
csak a gombokat nyomogatni. A
slusszkulccsal elindítjuk autónkat
és több ezer km-t száguldhatunk a
sztrádán (no persze természetesen,
ha a tank tele van azzal a 400 Ft-os
benzinnel). De gombnyomásra
működik a rádió, TV, telefon, számítógép, internet, hogy csak néhányat említsek. Ezek megkönnyítik
életünket, de mindezekkel csak
mechanika, gép lennénk, fél ember.
Génjeink gondoskodnak arról, hogy
e modern világban is kapcsolatban
maradjunk a természettel. Ezzel
vagyunk teljes értékű ember, s ez
így van jól.
Leitem Henrik

Sárfehér Napi köszönet
Ezúton mondok köszönetet mindazoknak, akik munkájukkal hozzájárultak a XXVIII. Izsáki Sárfehér
Napok sikeres megrendezéséhez:
Dr. Hauzmann János, Tetézi Lajos,
Tetézi Attila, Csóka Andrea, Balogh
Gyuláné, Antal János, Antal Jánosné, Havelka Csilla, Izsák László,
Tábori Attiláné, Jónás Imréné,
Geiszt István, Böcskei Imre, Antal
Mihályné, Ezüst Gólya Nyugdíjas
Klub, Kállai Gyula, Izsák INNOKom Nonprofit Kft. dolgozói,
Juhász Sándorné, Juhász Sándor,
Kolontó Polgárőr Egyesület, Csík
Imre, Losonczi Mihály, Dömök
Gábor, Frankó János, Dr. Bíró Sándor, Ifj. Farkas János, Bognár Béla,
Sutus János, Lantos Ildikó, Lantos
István, WU JUN, Makkos Józsefné,
Lakatos Jenő, Borsos István, Kalmár
László, Nagy László - trafik, Görög Erika, Losoncziné Vass Judit,
Borbély Flóriánné, Huszta Róbert,
Hajma Zsolt és családja, Németh
Tibor, Sörösné Boldoczki Tímea,

ÉRTESÍTÉS
hulladékszállításról
Értesítjük a lakosságot
hogy, az ünnepre való
tekintettel,

2011. november 1. (kedd)
helyett
2011. október 29-én
(szombaton)

történik
a hulladékszállítás.

Izsák-Kom Kft.

Juhász Ferenc, Tege Andrásné, Dr.
Turai József, Dr. Klaszkó Nikolett,
Bátri István, Németh Ferenc, Baksa
Ferenc, Izsák Imre, Bajusz és Fiai,
Bőtiné Molnár Terézia, ZÖLD ÁSZ
Fogadó Szabadszállás, Pelikán
Imre Szabadszállás, Gál Szilvia
Orgovány, Gellért és Társa Kft.
Orgovány, Orbán Hajnalka, Bíróné
Szabó Krisztina, Mezei Károly,
Kiss Éva, Szekeres Gyula, id. Józsa
László, Márki Nóra, Farkas Tamás,
Nagy László, Nagy Zoltán, Novák
Gizella, Cséplő Jenő, Kakulya Zoltán, Csizmadia Ambrus, Viczián
Gábor, Turcsán István, Salacz János, Kotán Béla, Sáfár Ferenc, Kiss
Csaba, Jávorka András, Majoros
Ferenc, Varga István, Ungor Erik,
Prikkel László, OTP Bank Nyrt,
Kiskunsági Nemzeti Park, Zayzon
Gábor, Újszászi Károly, Sárfehér
Néptáncegyüttes, Városi Mazsorett
Csoport, Flash Tánccsoport, Városi Vegyeskar, Dance Love Club
7, Szűcsné Sátorhegyi Erzsébet,

Izsáki ÁMK Általános Iskola Tánccsoportja, Golddance tánccsoport,
Aczél Lajosné, Ács Ferenc, B. Kiss
Mihály, Cséplő Zoltán, Damásdi
József, Danyi Csaba, Domonyi
Ferenc, Dr. Szabó Károly, Fejszés
István, Gyöngyösi József, Hajma
János, Hajma Zoltán, Hegedűs
László, Izsák Jenő, Máthéné Paksi
Katalin, Mezei Károlyné, Mikus
Anikó, Révész Anita, Raáb Ferenc,
Somogyi Zoltán, Takács Gyuláné,
Tatár László Szabadszállás, Varga
László, ifj. Balogh József, Menyhei
Szabolcs, Istvánfi Ilona, Farkas Ferenc, Faltum István, Hudák Jázmin,
Markó Orsolya, Balogh Orsolya,
Surányi Zoltán, Lukács Gyöngyi,
Ordasi Ágnes, Skultéti Árpád, Almási Zsuzsa, Gaborjákné Banka Erzsébet, Balogh Pálné és mindazok,
akik bármivel is segítettek abban,
hogy idén is sikeres rendezvényt
tudhatunk magunkénak.
Mondok József
polgármester

Kedves Izsákiak!

Ezúton mondok köszönetet mindazoknak, akik a Sárfehér
Napok alkalmából szépítették, csinosították portájukat, környezetüket.
Nagyban hozzájárulva ezzel ahhoz, hogy a nagyszámú érdeklődő
ismét kellemes benyomásokat szerezhetett városi ünnepünkön.
Ezt igazolja, erősíti meg az a sok visszajelzés, amely városunk
rendezettségét és a programok színvonalát dicséri. Köszönet
mindenkinek, aki e sikerhez hozzájárult!
Mondok József
polgármester

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

Internet és kábeltévé hibabejelentés: 06-40/811-111
Rendõrség: 06-78/501-400
Vízmû: 0630/908-1799

Polgárőrség: 06-20-973-5818

Aletta, Bianca, Cserszegi
gyökeres vessző
Kiskőrös, Bánffy u. 9.
Budavári László

Hidraulika tömlő javítása, forgalmazása kiváló
minőségben kedvező áron

Hidro-Csata Kft.
Valamint hidraulikaolajak, géprongyok, mosó és olajtömlők kedvező áron kaphatók. Vásárlóink
részére 24 órás ügyeletet biztosítunk, hogy
a gépleállás ne okozzon veszteséget önöknek!
Keressen minket Kecskeméten, a Géza fejedelem krt.
55. szám alatt. (Szőlőfürt körforgalomnál Cegléd felé)
Telefon: 30-7290-877

Megnyitottunk!
Kiss-Kovács Iparcikk
Izsák, Gábor Á. u. 1.
Tel.:06-76-360-308
Forgalmazott termékeink:
-zár, vasalás, csavaráru
-víz, fűtés, szerelvény
-villanyszerelési anyagok
-festék és vegyi áru
-lakásfelszerelés és műanyagáru
-kéziszerszámok, kisgépek
-játék, ajándék és papíráru
-édességek, üdítők, italok
Ízelítő termékeink áraiból: műanyag
hűtődobozok 85 Ft-tól, tálak 110 Ft-tól,
lavorok 250 Ft-tól, balta 1500 Ft-tól,
fűrészek 450 Ft-tól, sajtreszelő 1500 Ft-tól,
tortaforma 870 Ft-tól, termosz 1100 Ft-tól,
kávéfőző 980 Ft-tól, faliképek 580 Ft-tól,
bögrék 350 Ft-tól,
Disney matricák 350 Ft-tól,
fénymásoló papír 930 Ft-tól.
Nyitva tartás: hétfő - péntek 07-18-ig
szombat 8-12-ig

Várjuk kedves vásárlóinkat!

2011. október 20.

GYROS BÜFÉ
Kossuth tér 1.

Idén is még 2010-es árakkal, újdonságokkal, akciókkal
várjuk kedves vendégeinket! Frissen sültek, gyros,
hamburgerek, és melegszendvicsek széles választéka!

Október 19. szerda
19.00: Kölyök TV. (ism.)
20.05: Megyei Krónika (ism.)
20.35: ITV Híradó
Október 20. csütörtök
19.00: Kölyök TV.
20.05: Megyei Krónika
20.35: Nemzeti Vágta 2011.
Október 25.
14.00: Közvetítés a képviselőtestület üléséről
Október 26. szerda
19.00: Kölyök TV. (ism.)
20.05: Megyei Krónika (ism.)
20.35: Közvetítés a képviselőtestület üléséről (felvételről)
Október 27. csütörtök
19.00: Kölyök TV.
20.05: Megyei Krónika
20.35: Izsák-Kiskunfélegyháza
labdarúgó mérkőzés
November 2. szerda
18.00: Kölyök TV. (ism.)
19.05: Megyei Krónika (ism.)
19.35: Október 23-ai megemlékezés (felvételről)
November 3. csütörtök
18.00: Kölyök TV.
19.05: Megyei Krónika
19.35: Nemzeti Vágta 2011. (ism.)
November 9. szerda
18.00: Kölyök TV. (ism.)
19.05: Megyei Krónika (ism.)
19.35: Sárfehér Napok 2011. 1. rész
November 10. csütörtök
18.00: Kölyök TV.
19.05: Megyei Krónika
19.35: Izsák-Bácsalmás labdarúgó mérkőzés
November 16. szerda
18.00: Kölyök TV. (ism.)
19.05: Megyei Krónika (ism.)
19.35: Sárfehér Napok 2011
1. rész (ism.)
November 17 csütörtök
18.00: Kölyök TV.
19.05: Megyei Krónika
19.35: Sárfehér Napok 2011.
2. rész
Felhívjuk Nézőink figyelmét, hogy
a téli időszámítás indulásával adásaink 18 órakor kezdődnek.

Minden hónap utolsó csütörtök
TORKOS CSÜTÖRTÖK
hétfőtől csütörtökig,
9 - 12 óráig és 14 - 17 óráig minden kedves vendégünk 10% kedvezményt kap a számla végösszegéből.
ÉTKEZÉSI UTALVÁNY ELFOGADÁS.
- SODEXO ENNI KÉK, TICKET RESTAURANT, COOP

Rendelésfelvétel: +36-20-2699-760
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: +36-70/457-0070, vagy: 76/353-092
MÜLLER ZOLTÁN KŐFARAGÓ,
ÉPÜLETSZOBRÁSZ

Anyakönyvi Hírek
Születtek: Sütő Hanna (anyja: Dr. Fehér Hajnalka), Kelemen Dorián (anyja: Kállai Mónika), Radics Noel Géza (anyja:
Baranyi Ibolya)
Házasságkötés: Nem volt.
Meghaltak: Zsoldos József 93 éves, Holló utca 4., Czédli
Jánosné szül.: Bodak Margit 73 éves, Kossuth L. u. 83., Bognár
József 74 éves, Petőfi S. u. 9., Szalai Imréné szül.: Faragó Anna
76 éves, Erkel F. u. 6., Bíró László 88 éves, Mező u. 14., Fazekas
János 59 éves, Báthori u. 31., Gucsi Zoltán 64 éves, Kossuth L.
u. 47., Cséplő Ernő 68 éves, Batthyány u. 32., Gellér József 72
éves, Somogyi B. u. 19.

APRÓHIRDETÉSEK
Izsák központjában belvízmentes helyen kétszobás + nappalis új
fürdőszobás, új központi fűtéses,
teljesen alápincézett, szuterénes,
dupla garázsos családi ház gondozott
kerttel eladó.
Ugyanitt megkímélt étkező bútor is
eladó. Érd.: 70-295-3477
Eladó 4db. parapetes gázkonvektor
teljes tartozékaival és 1 db. fali, kéményes gázos melegítő, füstcsövekkel.
Tel.: 06-76-374-794
Víz- és gázszerelési munkákat vállalok.
Csernák Gábor T.: 20/393-1965
Legelőt és szántóföldet napi áron
vásárolok. Nagy Ferenc, T. 06-30/9381365

Önkormányzati lap
Kiadja: Izsák Város Önkormányzata
Felelõs kiadó: Bagócsi Károly címzetes fõjegyzõ
Szerkesztõség: Tetézi Lajos fõszerkesztõ,
Bálint Vilmos, Bagócsi Károly,
Dr. Hauzmann János, Tetézi Attila
Cím: 6070 Izsák, Szabadság tér 1.
Telefon/fax: 76/375-900, e-mail: itv@vitae.hu
Hirdetésfelvétel: Izsák Kht. Tel.: 76/568-076
Készítette: Kópia Kft. Kiskunhalas.
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