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Decemberi számunk

melléklete

2008-as falinaptár,

hirdetések december 8-ig

adhatók le a Kht. irodában

Új vezetõ az izsáki
rendõrõrs élén

Euroszférás gólyabál

Török rendõrök Izsákon

’56-os forradalmunk 51. évfordulója

A tavasszal átadott városi
rendõrõrs nemrégiben új pa-
rancsnokot kapott, Szalai László
személyében.  Sokak számára
ismerõs lehet a név, hiszen a
fiatal fõhadnagy izsáki illetõsé-
gû, ám közelebbrõl valószínû-
leg kevesen ismerik, ezért elõ-
ször arra kértem meséljen egy
kicsit magáról!

- 1988-ban költözött a csa-
ládom Izsákra. Általános isko-
lába Fülöpszálláson jártam,
majd a Kecskeméti Református
Kollégium 6 osztályos gimná-
ziumában szereztem érettségit.
Ezután jelentkeztem a rendõr-
tiszti fõiskolára, ahol 2001-ben
szereztem diplomát.

- Hol volt az elsõ szolgálati
helye?

- Elsõ szolgálati helyem a
kiskõrösi kapitányság bûnügyi

osztályának vizsgálati alosztá-
lyán volt, majd négy év után
kerültem át a kecskeméti kapi-
tányság ugyanezen osztályára.
Itt két évet szolgáltam. Jelen-
leg Kecskeméten lakom, fele-
ségemmel.

- Mikor került Izsákra?
- Október 1-jén. Mint meg-

bízott õrsparancsnok teljesítek
szolgálatot. Jelenleg nem tel-
jes létszámmal mûködünk,
mivel a határõrség és a rendõr-
ség összeolvasztása miatt lét-
számstop van életben. A
schengeni övezethez való csat-
lakozásunk után azonban ezt
feloldják, s akkor itt is fel le-
het tölteni az üres helyeket.
Négy település tartozik hoz-
zánk; Fülöpszállás, Páhi,
Soltszentimre, Izsák. Feladata-
inkat tíz fõvel látjuk el.

- Milyen elképzelésekkel
vette át az izsáki õrs vezetését?

- Szeretnénk javítani a
rendõri jelenlétet a város utcá-
in, valamint egy olyan rendõr-
õrsöt mûködtetni, amelynek
munkája nyomán minden te-
kintetben biztonságban érez-
hetik magukat az izsákiak

Tetézi Attila

A Bács-Kiskun megyében magán szakközépiskolákat üzemel-
tetõ Euroszféra Oktatási Alapítvány eddig is mozgalmas hónapo-
kat nyújtott diákjainak, hiszen a napi tanulás mellett olyan él-
ményekben lehetett részük, mint St. Martin koncertje, látogatás
az MTV központjában Pálffy István kuratóriumi elnök/híradós
mûsorvezetõnél, találkozás Bálint Ádám musical sztárral, hogy
csak néhányat említsünk az elmúlt hónapok jeles eseményeibõl.

Novemberben ismét rendhagyó eseményre voltak hivatalosak
a kiskunfélegyházi, izsáki, solti, szabadszállási és keceli
euroszférás diákok, akik megtartották a Gólyabált. A remek han-
gulatról az is gondoskodott, hogy - miként tavaly is - ezúttal
szintén igazi sztárvendég szórakoztatta a diákokat, TNT-bõl jól
ismert megasztár, Dobrády Ákos, aki koncertet adott, s természe-
tesen elbeszélgetett a diákokkal is (képünk ekkor készült).

Az Euroszférás intézmények további híre, hogy november 14-
én megtartották városunkban is a nyílt napokat, amelyen feltû-
nõen sok 8-os diák és szülõ fejezte ki szándékát, hogy a magán
középiskolát választja továbbtanulásaként jövõ év szeptemberé-
tõl. Egyébként az érdeklõdõk az iskola vezetõivel a hagyományok-
nak megfelelõen január közepén ismét személyesen is találkoz-
hatnak majd városunkban.                                                -olt-

Gökhan Seven és a delegáció tagjai a
magyar pálinkával ismerkednek

Október végén húszfõs török rendõri küldött-
ség látogatott Kecskemétre, az International Police
Association nemzetközi rendõrségi szervezet kecs-
keméti tagozatának meghívására. A Tekirdagból (Ro-
dostó) érkezett delegáció tagjait Izsákra is elhozták
kecskeméti vendéglátóik. Mint Rákosi Mihály alez-
redes, a megyei kapitányság szóvivõje, a programok
koordinátora elmondta városunk mellett még Kis-
kunfélegyházára, Kecelre és Kiskõrösre is ellátogat-
tak a török kollégákkal, akikkel négy éve tart a kiváló
szakmai és emberi kapcsolatuk.

Az izsáki programban a helytörténeti gyûjte-
ményt és a pálinkamúzeumot tekintették meg a ven-
dégek. Ott szerzett benyomásaikról Gökhan Seven
delegációvezetõt, a rodostói kapitányság bûnügyi igaz-
gatóját kérdeztük.

- Két, számunkra különleges gyûjteményt lát-
tunk, amelyek bemutatják egyrészt a pálinkakészí-
tés eszközeit, másrészt a településen ûzött egyéb mes-
terségek munkaeszközeit és a helyi életvitel egyéb
tárgyi emlékeit. Igen színvonalas kiállítás mindkettõ
- mondta Seven úr. A megkóstolt pálinkára vonat-

kozó kérdésünkre elmondta, hogy számukra igen szo-
katlan ez az ital. Nagyon száraz és tömény. Az õ
italaik közül a raki hasonlítható ehhez, amelyet fele-
fele arányban vízzel hígítva fogyasztanak, s így jóval
szelídebb italnak számít. Ennek ellenére igen ízlett
mindannyiuknak a magyar pálinka is.

Október 23-án tartotta az önkormányzat, az 1956-os
forradalom kezdetére emlékezõ ünnepségét. Mûsort az iskola
tanulói adtak, ünnepi beszédet Bérces Lajos képviselõ, a Kul-
turális Bizottság elnöke mondott:

Tisztelt Izsáki Polgárok!
Az 51 évvel ezelõtti eseményekre tizenhetedszer

emlékezhetünk szabadon. Ezeken az ünnepi esemé-
nyeken elhangzott szónoklatok a tényeket gazdagon
közlõk, a bûnöket feltárók, az igazságért harcolók, és
a gyógyulás lehetõségét hirdetõk voltak. Ezekben hang-
súlyt kapott az értékelõ, a sajnálkozó, az elégedetlen-
kedõ, a bosszankodó és az újra átgondolkodtató szán-
dék.

Nemzeti ünnepeink értéke abban ismerhetõ fel,
hogy mind a március 15-e, mind az október 23-a, az
események utáni több mint másfél évtizedes tiltás után
váltak a megmásíthatatlan igazság emléknapjává: tud-
niillik a magyar nép jogosan követeli magának a sza-
badságot - jogosan harcol mindenfajta elnyomás el-
len.

Úgy vélem, nagyon nagytehetségû elõadónak kell
lennie annak, aki személyesen átélte az emberpróbá-
ló eseményeket és beszámolójával a ma fiatal nemze-
dékben is nyomot akar hagyni. A média által közvetí-
tett egész világon történõ szörnyû események látvá-
nya és az élet valóságától nagyon távol álló akciófil-
mek érzéketlenné tették a legfiatalabb korosztályt.
Egy lánctalpas erõgép közelsége, hangja, ereje is meg-
szeppent, hát még a községek fõutcáján éjjel-nappal
dübörögve Budapest felé haladó több száz harckocsi
látványa... Régen volt! - mondják.

A börtönök kínzókamrái is turisztikai látványos-
sággá váltak, pedig az ott történtek éveket vettek el a
bennük kínzottak életébõl!

Lehet-e valami újat, építõt mondani? Bennem,
mint nem politikusban, az akkori események átvizs-
gálása során két kérdés vetõdött fel, amelyekre az
emberre jellemzõ, leleplezõ választ is megtaláltam.

Az elsõ kérdés így hangzik: Miért éppen a Sztálin-
szobor ledöntésével kezdõdött meg a szabadságharc?
Miért nem a pártház a cél, a benne lévõ el nem foga-

dott “vezetõk”? Vagy miért nem egy fegyverraktár,
ahonnan a harchoz szükséges eszközöket lehetett vol-
na beszerezni? Hiszen az öt kontinensre kiterjeszkedni
akaró totális diktatúra már nem csak Magyarorszá-
gon ütközött szellemi- és szociális követelések akadá-
lyaiba, de Lengyelországban is. (Poznan, 1956. június
18.) Valamint Nagy Imre is már 1954-ben a Párt III.
kongresszusára készülõ téziseiben többek között így
ír: “A legcélravezetõbbnek látszik a haladó demokra-
tikus és szocialista, vagy hasonló típusú más országok
egybehangolt külpolitikája és együttmûködése a ha-
talmi tömbök politikája ellen a semlegesség, vagy az
aktív egymás mellett élés alapján.”

A szobor, amit 1953-ban a magyar munkások ne-
vében állítottak fel, az isteni igazság, a lélek és a hit
megsértõje volt.

Ezzel akarták, szinte kultikusan kinyilvánítani:
Magyarország! Ez a te istened, ez a te parancsolód!

Mondhatjuk-e, hogy a II. világháború borzalmait
átélt, de minden szörnyûsében Isten kegyelmét meg-
tapasztaló újjáépítésben, lelki-szellemi megújulásban
lévõ népnek egyik legnagyobb sérelme volt a szobor-
állítás? Jól érzékeli városunk díszpolgára, aki a
Nagybudapesti Munkástanács elnöke volt, hogy “ezt a
szörnyûséget a föld színérõl csak valami földöntúli
erõ takaríthatja el, ... mert ez egy bálvány”. Ugyanezt
az érzést és gondolatot fogalmazta meg egyik püspö-
künk is: Az “Isten akaratához igazodó forradalom ...
az önistenítõ totális diktatúra ellen kelt fel ...

Tudjuk, hogy a Sztálin-szobrot ledöntöttük mind-
járt az elsõ napon és Csizma tér maradt a helyén. Ez a
második Parancsolatnak a beteljesítése volt a bálvá-
nyok ellen.”

Hatványozta ezt a lelki sértést mindaz, ami meg-
elõzte e bálvány felállítását és a következõ évek ese-
ményei is! Ezekbõl itt három is elég. 1./ Az úgyneve-
zett “ellenség keresésé”-nek statisztikája pártvonalon
rögzítetten, 1950-tõl, 1953 I. negyedévéig 650 ezer
feljelentést és bírságot regisztrált, majd ez a szám 1955
végéig majdnem megduplázódott, 1.136.434 lett!

(Folytatás a 2. oldalon.)
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Önkormányzati hírek

Ázsóth Gyula 1914-2007

’56-os forradalmunk 51. évfordulója
Tudatosuljon bennünk, hogy a kreált “államelle-

nesség”-vád egyenlõ volt a pártellenességgel!
2./ Az 1950-ben elkezdõdött I. Ötéves Terv ter-

melési volumenét egy év múlva teljesíthetetlenül meg-
emelték. Az ipari termelést 86,4 % helyett 200 %-ra,
a nehézipart 104 %-ról 280 %-ra, a bányászatot 55,2
%-ról 142 %-ra, a kohászatot 15 %-ról 162 %-ra.

3/ Az úgynevezett “munkásosztály” helyzete
1949-56 között különös volt, hiszen ez idõszakban a
munkások száma 387 ezerrõl 729 ezerre nõtt úgy,
hogy a nagyüzemi munkások 50 %-a 1949-ben még
nem volt munkás! Õk azok az üldözött vidékiek, akik
Budapestre menekültek nyugalmat és megélhetést
keresve. Másrész egy felmérés szerint ezek a “munká-
sok” nem találták meg helyüket az iparban. Csak 27
%-uk dolgozott öt évnél hosszabb ideig egy helyen.

Ebben a veszélyeztetettségi, kizsákmányoltsági és
bizonytalansági helyzetben, ilyen mutatókkal rendel-
kezõ évben állították fel a Sztálin-szobrot! A hatalom
és a hatalmaskodás nyílt színvallása volt ez, amelyben
mégis mutatkoztak az elbizonytalanodás jelei: XX.
pártkongresszus témái, Rákosi Mátyás 1956 júliusá-
ban történt felmentése, a Központi Vezetõség júliusi
határozatai, amelyek által “újra a párt vette kezébe a
kezdeményezést” ... mind a politikai vezetés meggyen-
gülését igazolják. De még ilyen helyzetben is elhang-
zott Kádár János nyilatkozata, mely szerint: “...a nép
érdeke az egységes cselekvés a párt politikájának meg-
valósítása érdekében...” (A salgótarjáni nagygyûlésen
hangzott el, augusztus 12-én.) E mondatban csupán
valami konok, de valóságában meg nem, fogható, nem
értékelhetõ, meg nem valósítható blöfföt ismerhetünk
fel.

Csodálkozhatunk-e azon, hogy az ilyen hatalmat
jelképezõ szobor volt a forradalom elsõ “áldozata”?
Tanulság: Mindig vizsgálandó, mi, vagy ki áll a hata-
lom és a hatalmaskodás mögött!

A második kérdést maga az események sorrendje
adja: Miért a Rádióhoz ment a tömeg a bálvány ledön-
tése után? Miért nem a gyárakat akarták megnyerni
maguknak, hogy igaz legyen az akkori állítás: “A föld
a dolgozó paraszté, a gyár a munkásé!” (volt ugyan
október 23-án este 21 órakor a Csepel Vas- és Fémmû-
vek, valamint az Erõmû elfoglalására tett kísérlet...)
Vagy miért nem a Nemzeti Bankot foglalták le, hiszen
a pénz hatalom!? (Ez a szándék -valószínûleg- nem
érte volna el a célját, mert az ország olyan szegény
volt, hogy minden dolgozónak úgynevezett “békeköl-
csön”-nel kellett segítenie a “magasztos” célokat!)

Nem tudom, kinek az ötlete alapján jelentke-
zik be egyik közszolgálati rádiónk így: “MR1 - a
szavak ereje.” A legeslegõsibb SZÓ általi erõhatást
idézik fel ezzel, mert azt olvassuk: “Mondta Isten,

... és lett!” Ennek a csodás titoknak birtokában van
az ember is, aki beszédével hatni, irányítani tud. 51
évvel ezelõtt csak egyfajta beszéd általi irányított-
ság volt, amit ez, a rádióban is elhangzott mondat
minõsített: “Hazudtunk éjjel, hazudtunk nappal!”
Igen, az Írószövetség szeptember 17-ei közgyûlés-
ének témái, amelyek elítélték a vezetés lassúságát,
az új intézkedésekkel kapcsolatosan pedig helyte-
lenítették a gyorsaságot - nem juthattak el a széles
néprétegekhez.

A szegedi és budapesti egyetemisták megalakult
fórumainak (Hajnóczy Kör, Széchenyi Kör, Március
15-e Kör, Vasvári Kör, Petõfi Kör, stb.) témái, határoza-
tai, követelései nagyon lassan szivárogtak le a köznép
szintjére. Annyira erõsödött a rendszer elleni kritikus
hang több oldalról is (nem beszélve a Szabad Európa
Rádió leleplezõ tudósításairól), hogy a pártértekezle-
teken megállapították: “...a sajtó megszûnt a munkás-
osztály fegyvere lenni,” és követelték; “a Politikai Bi-
zottság teremtsen rendet a sajtónál és a rádióban.”

Ugye értjük már, hogy miért fontos a szóhoz jutás
lehetõsége, és tapasztaltuk, milyen nagy ereje van a
beszédnek. Különösen, ha mindig ugyanazt halljuk
sokszorosan, vagy mindig beadagolva azt, amire ép-
pen szükség van: a bíztató helyzetfelmérés, az ijeszt-
getés szavait jól idõzítve, a juttatások ígéretét, stb. Már
el is hisszük -kritika nélkül-, hacsak nem látunk lelki
bölcsességgel a szavak mögé.

A hatalomra jutás eszközévé vált sok-sok meg nem
valósuló ígéret. A kritikával élõk ilyen-olyan ijesztge-
tése, elbizonytalanítása álhírekkel, a megszorítások
során pedig a távolabbi jövõ pozitív képének felvázo-
lása - szóban. Már-már el is hisszük, hogy jobb lesz,
...kevesebb lesz a teher, ha ... könnyebb lesz... De mi
van addig? Ismétlõdnek a helyzetek: hatalmaskodás,
kizsákmányolás, az “elég volt” méltatlankodása, fizi-
kai és financiális túlerõ, belenyugvás, csend, kisebb
kísérletek a változtatásra - ezek ismétlõdnek a törté-
nelem során.

Kérdés: Meddig lehet elmenni hazugsággal, a meg-
szorítottság fájdalmával és tûréssel? Az akkori párt
(Magyar Dolgozók Pártja) politikusainak megállapí-
tása szerint Magyarországon nem mûködött olyan köz-
pont, amely koordinálta volna a sokszínû és sokágú
úgynevezett “illegális” szervezõdést, továbbá: “A tün-
tetés résztvevõinek zöme nem ismerte a szervezõket,
és nem látta a mozgató erõket.” Csak érezte! Érezte
azt a földöntúli szintû irányítottságot, erõt, azt a szív
meggyõzõdésének erõteljes követelését, amely szerint
minden emberi akarat és önzés által alkotott istenség-
nek meg kell buknia. Minden álnokságnak, hazugság-
nak le kell leplezõdnie. Reméljük, sõt higgyük, hogy
ez az ERÕ ma is hat!

“Minden szépet és jót kíván-
va, nagy szeretettel ölel “”a
messzi útra készülõ””: Gyula
bácsi” Augusztus végén, névna-
pom alkalmából írt levelében
köszöntött így Ázsóth Gyula. So-
raiban már ott a bizonyosság; ez
a köszöntés egyben a végsõ bú-
csúja is tõlem. Nem egészen két
hónap múlva, 93 éves korában
meghalt.

Éppen tíz éve, 1997 augusz-
tusában ismertem meg Gyula
bácsit, aki rögtön õszinte barát-
ságába fogadott. Balatonszár-
szói otthonában valóságos idõ-
utazásra indultunk, amikor fel-
idézte izsáki gyermekkorát,
kapolyi tanítói indulását, a két-
évnyi világháborús szolgálatot,
az azt követõ kétéves szovjet ha-
difogságot, a kapolyi és szárszói
iskolaigazgatóságot, a Somogy
megyei tanfelügyelõséget, peda-
gógiai, önéletrajzi és helytörté-
neti témájú könyveinek születé-
sét és boldog családi életét fele-
ségével, gyermekeivel, unokái-
val, dédunokáival. Mindig öröm

volt õt hallgatni. A Teremtõtõl ka-
pott 93 esztendõ egy teljes és igen
gazdag életpályához adott szép
keretet számára. Számtalan ki-
tüntetés, elismerés igazolja ezt, de
különösen az a szeretet és tiszte-
let, amellyel körülvették mind-
azok, akik ismerték.

Gyula bácsi, fiatal tanítóként,
nehéz szívvel hagyta el Izsákot, de
a ’30-as évek szorító gazdasági kö-
rülményei között oda kellett
mennie, ahol munkát kapott. Ez
a hely akkor a Somogy megyei
Kapoly község lett, késõbb Bala-
tonszárszó. Ám Izsákkal való
kapcsolata nem szûnt meg, hiszen
egyik fia Tamás és annak családja
itt élt, s él. A nagyobb közösség-
gel pedig lapunk kapcsolta õt
össze, hiszen rendszeres olvasónk
és szerzõnk volt. Hangulatos írá-
sainak egy jelentõs részében a pe-
dagógusi pályája során megélt
eseményeket, történeteket vetet-
te papírra. Másik fõ témáját, a há-
borúban és hadifogságban szerzett
élményeit, külön kötetben jelen-
tette meg.

Egyik alkalommal az ál-
mokról beszélgettünk. Arról,
hogy vajon mennyi valósul meg
egy-egy ember életében mind-
abból, amit gyerekként, fiatal-
emberként elképzel magának.
Õ akkor azt mondta: “...így
visszatekintve az enyéim meg-
valósultak a hívatásomban és
szeretteimben - s ebben a for-
rongó, zûrzavaros világban kell-
e ennél több?!” Aligha! Hiszen
éppen ez az, amiben -véges anya-
gi létünk után is- itt maradha-
tunk még: szeretteinkben, a ró-
lunk õrzött emlékekben, kétke-
zi és szellemi alkotásainkban.
Ahogyan te is, Gyula bácsi!

Tetézi Lajos

A Képviselõ-testület legutób-
bi ülését 2007. október 30.-án tar-
totta, melyen az Állami Számve-
võszék számvevõi jelentésének
megállapításaira készített Intézke-
dési Tervet elfogadta.

A Képviselõ-testület a közmû-
velõdési tevékenység vizsgálati
anyagáról a szakértõi javaslatokat
tudomásul vette, és annak megfe-
lelõen gondoskodik a közmûvelõ-
dési rendelet megalkotásáról, a
Tájékoztatási- és Kulturális Szol-
gáltató Központ Alapító Okiratá-
nak módosításáról, az intézmény
éves beszámolóinak elkészíttetésé-
rõl és a pénzügyi kapcsolatok ren-
dezésérõl. A testület elkészítteti a
kulturális koncepciót, és azt tes-
tületi szinten megtárgyalja. A tes-
tület törekszik arra, hogy pályáza-
ti támogatás felhasználásával a
helyi közmûvelõdést szolgáló új
intézmény kerüljön megépítésre.

A Képviselõ-testület a “Szé-
lessávú hálózat kiépítése Izsák vá-
rosában” vállalkozási szerzõdés
határidejét módosítja, a teljesítési
határidõ a kivitelezésre: 2007. de-
cember 31.

A Képviselõ-testület a Somo-
gyi- és Társa Kft.  Kecskemét, ere-
deti kivitelezõvel kötött vállalko-
zási szerzõdést módosítja, mely
szerint az önkormányzat által meg-
rendelt pótmunka bruttó összege:
13.244.560.-Ft, így a bruttó válla-
lási ár 267.037.000.-Ft összegû,
teljesítés határideje 2007. szep-
tember 30. A testület a pótmun-
kák végzéséhez szükséges saját
erõt bruttó 5.844.720.-Ft-ot saját
költségvetésében tervezi és bizto-
sítja.

A Képviselõ-testület az Inno-
Kom 2002. Kft. Alapító Okiratát
módosította, mely szerint az I/2
pontot kiegészítette az alábbiak-
kal: központi ügyintézés helye
Izsák, Kossuth tér 8., telephelyek:
Izsák, Mezõ u. 9 (Vízmû gépház),
Izsák, Kun u. (Vákuum gépház),
Izsák, Kölcsey u. 9. (Vákuum gép-
ház), Izsák, Batthyány u. (Vízto-
rony), Ágasegyháza, Alkotmány u.
(Vákuum gépház), Orgovány,
Sport u. (Vákuum gépház).

A Képviselõ-testület hozzájá-
rult ahhoz, hogy az “Izsáki Arany-
fürt” Idõsek Ápolási Otthonát a
továbbiakban - a MEDING Kht-
val kötött szerzõdésben foglaltak
szerint - az ERECT Szociális Szol-
gáltató Non-Profit Kft. (Zsámbék,
Akadémia út 8.) mûködtesse. Hoz-
zájárult a testület, hogy az ERECT
Szociális Szolgáltató Non-Profit
Kft. a férõhelyek számát 38-ról 48-
ra bõvítse - saját költségeinek ter-
hére.

A Képviselõ-testület a 2608/
28. hrsz. alatti terület eladására
vonatkozó kérelmet elutasította, a
területet bérbe adja.

A Képviselõ-testület az Izsák,
Dózsa tér 15. szám alatti társas-
házban egy darab önkormányzati
tulajdonban lévõ lakást árverésre
meghirdeti  5 millió forint induló
vételáron.

A Képviselõ-testület az izsáki
2608/14. hrsz-ú ingatlan vonat-
kozásában elidegenítési és terhe-
lési tilalom alóli felmentést ad,
továbbá a beépítési kötelezettsé-
get feloldja, azaz a tulajdonos azt

szabadon értékesítheti.
A Képviselõ-testület az izsáki

192 hrsz. alatt 70/112 osztatlan
ingatlan illetõség eladására árve-
rést hirdet meg 556.954.-Ft-os
induló áron.

Engedélyezi a Képviselõ-tes-
tület a Táncsics Mihály Általános
Iskola Alapfokú Mûvészetoktatá-
si Intézmény- és Diákotthon ta-
nulócsoportjainak létszám módo-
sítását.

A Képviselõ-testület novem-
ber 14-i rendkívüli ülésén határo-
zott arról, hogy a települési szi-
lárd hulladéklerakókat érintõ tér-
ségi szintû rekultivációs progra-
mok elvégzése - címû programban
részt vesz, és a társulás gesztori
teendõit ellátja a társulásban részt-
vevõ 9 település részére. A fenti
programra pályázatot nyújt be,
melynek keretében a régi hulladék-
lerakók rekultivációját lehetséges
rendezni.

Izsák Város Képviselõ-testü-
lete pályázatot nyújt be a belterü-
leti utak felújítására a DAOP-
2007-3.1.1/B pályázatra az alábbi
belterületi utcák felújítására: Dió-
fa utca (Gyulai Pál utca-Kölcsey
utca között, Diófa utca (Váci Mi-
hály utca-Csokonai utca között),
Árpád utca (Hunyadi utca-Mezõ
utca között), Eötvös utca, Gorkij
utca, Gödör utca, Gyulai Pál utca,
Kodály Zoltán utca (Váci Mihály
utca-Csokonai utca között), Ma-
dách utca (Árpád utca-Kovács Ala-
dár utca között), Radnóti utca,
Váci Mihály utca, Vásártér utca.
A költségek összesen:
113.543.030.-Ft. A Képviselõ-tes-
tület vállalja, hogy a költségek 15
%-át, 17.035.000.-Ft-ot 2008. évi
költségvetésében tervezi és annak
megfizetését vállalja.

A Testület döntött, hogy a
Dél-Alföldi Operatív Program ön-
kormányzati és állami tulajdonú
belterületi, valamint önkormány-
zati külterületi közutak fejleszté-
se címû DAOP-2007-3.1.1/B kód-
számú pályázaton részt vesz, a pá-
lyázathoz szükséges saját erõt
2008. évi költségvetésében tervezi
és biztosítja. Ennek keretében nyí-
lik lehetõség arra, hogy a regioná-
lis hulladéklerakó útjának meg-
hosszabbításával Uzovics-telep be-
kötésével Soltszentimre alatt csat-
lakozzunk a Fülöpszállás-
Soltszetimre úthoz.

A Képviselõ-testület úgy dön-
tött, hogy az Önkormányzati ener-
giafogyasztás biztosítására az ál-
lam által meghirdetett liberalizált
energiapiacon való részvétel érde-
kében csatlakozik a Bács-Kiskun
Megyei Önkormányzat által meg-
hirdetett kezdeményezéshez azaz,
a közös áramközbeszerzési pályá-
zathoz.

Dr. Hauzmann János
címzetes fõjegyzõ
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Gondolom...
TETÉZI LAJOS

Tájékoztató az izsáki
szélessávú internet és
kábeltévé hálózatról

Értesítem a tisztelt elõfizetõket, hogy a há-
lózat elkészült és az EMW Networks Kft. meg-
kezdte a szerzõdéssel rendelkezõ elõfizetõk ká-
beltévé bekötését. Jelenleg 10 fõ dolgozik a be-
kötéseken és következõ hetekben folyamatosan
emelt létszámmal fog az EMW Networks Kft.
dolgozni, hogy a bekötések 2007. december 31.-
ig elkészüljenek.

2007. december 31.-ig a kábeltévé és internet
belépési díja 0. Ft.- A szerzõdések megkötésére,
továbbra is az Izsák Kht. (Izsák, Kossuth tér 8.)
ügyfélszolgálatán van lehetõség.

Bak Nándor

...mások is eltûnõdtek már azon, mi-
lyen kicsi is az összetartás a magyarokban,
milyen sokan nem értik, hogy összefogás
nélkül nincs kiút a nemzetet sújtó gazda-
sági és morális csõdbõl. Hogyan jutottunk
idáig? - teszik fel mind többen a kérdést, s

adják meg nyomban a kézenfekvõ választ is: politikusaink a
bajok okozói. Van ebben igazság, ám nem kerülhetõ meg saját
felelõsségünk sem, hiszen mi segítjük õket pozícióba, s aztán
ugyancsak mi nézzük önfeladóan, hogy pont az ellenkezõjét
csinálják mindannak, amit ígértek. E felelõsségünk nem átru-
házható. Ezzel mindenkinek szembe kell néznie. Annak is, aki
szavazott és annak is, aki nem. Annak is, aki idõnként tiltako-
zik és annak is, aki nem.

Gondolom, sokan emlékeznek még a 2002-es választások-
kor kiosztott tizenkilencezer forintokra, vagy a 2004-es rossz-
emlékû kettõsállampolgársági népszavazásra, netán eszükbe
jutnak azok az acsarkodók, akik az utcákon, utakon tüntetõ-
ket átkozzák, és ismernek olyan párthû embereket, akik nem
akarják felfogni, hogy “felkent” vezéreik már rég elárulták õket
(is) és újra meg újra bizalmat szavaznak nekik. Nos ezért tar-
tunk itt! Hamis ígéretekkel, alamizsnákkal, alaptalan aggodal-
mak gerjesztésével, társadalmi csoportok ok nélküli megbé-
lyegzésével pillanatok alatt megoszthatók, egymással szembe-
állíthatók vagyunk. Miért? Mert nincs meg a minimális társa-
dalmi szolidaritás és az összefogás szándéka! Kevés ember érti,
ha a másiknak ma nem jut kenyér, holnap neki sem lesz! Ha a
szõlõt nem helyben adja el (mert a konkurencia kilónként 50
fillérrel többet fizet érte), azzal közös izsáki jövõnket is eladja
(mázsánként 50 forintért)! Ha a magát hazainak hirdetõ üzlet-
lánc polcdíjat kér a magyaroktól is, (hogy áruikat jó helyre
tegye) mindannyiunk alatt vágja a fát!

Gondolom, sokan hallják, olvassák, hogy a szakszerveze-
tek egy része, több civil szervezettel karöltve, példanélküli össze-
fogással sztrájkokba kezdett az egészségügy végsõ szétverése,
a nyugdíjrendszer megnyirbálása és a vasúti mellékvonalak be-
zárása ellen. Ne szidjuk õket, ha némi kellemetlenséget okoz-
nak ezzel, hanem vállaljunk szolidaritást velük, hiszen a mi
biztosításunkért, nyugdíjunkért és vasutunkért is küzdenek.
Ha a mostani és a további összefogásuk eredményes lesz, még
az is megeshet, hogy mégsem a mi, hanem a “reformerek” vo-
nata megy el - végleg...

(Lapzárta után érkezett a hír, hogy a megmozdulások hatá-
sára MSZP-s képviselõi javaslat született a vizitdíj, kórházi
napidíj visszavonására, illetve visszakozott a közlekedési tárca
is, s a decemberben bezárni kívánt 38 vasúti szárnyvonalon
nyárig biztosan megmarad a vonatközlekedés. Nos, ennyit je-
lent az összefogás! Milyen jó lett volna ez márciusban is, ami-
kor a 14 vasútvonalat -köztük a miénket- zárták be!)

Rubin lakodalom

Árverési hirdetmény
Izsák város Önkormányzata árverést hirdet, az Izsák, Dó-

zsa tér 15. szám alatti I. emeleti lakás értékesítésére.
Az árverés ideje, helye:

2007. december 3.-án (hétfõ)  8 óra,
Polgármesteri Hivatal Jegyzõi iroda.
Árverési induló ár: 5.000.000.-Ft.

Izsák Város Önkormányzata árverést hirdet Izsák, Szigli-
geti u. 12. szám alatti  192 hrsz. alatti 70/112-ed osztatlan
ingatlan illetõség eladására, 556.954.-Ft-os induló áron.

Az árverés ideje, helye: 2007. december 3.-án (hétfõ) 8,30
óra, Polgármesteri Hivatal Jegyzõi iroda.

Az árverésekkel kapcsolatosan a jegyzõtõl lehet felvilágo-
sítást kérni.

Dr. Hauzmann János címzetes fõjegyzõ

Pénzügyi tájékoztatás

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVI-
II. tv. 15/B.§. /1/ bekezdése értelmében közzé
tesszük az Önkormányzat által kötött szerzõdést.

“Izsák város belterületi csapadékvíz elveze-
tés I. ütem, építési munkák” közbeszerzési eljá-
rás alapján szerzõdést kötött a Somogyi és Társa
Kft. Kecskemét, Tatár sor 6. szám alatti vállalko-
zóval. Az eredeti kivitelezõvel kötött vállalkozási
szerzõdést módosítja, mely szerint az Önkor-
mányzat által megrendelt pótmunka bruttó össze-
ge: 13.244.560.-Ft, így a bruttó vállalási ár
267.37.000.-Ft összegû, teljesítés határideje
2007. szeptember 30.

Mondok József
polgármester

Képárverés
a nyári

alkotótábor
javára

 PALACKBA ZÁRT OXIGÉN

Oxigénes ásványvízzel bõvül
a Szentkirályi termékpalettája

65 éve, 1942-ben kötött házasságot Rõfi Eszter és Csontos
Imre. A ritka évforduló alkalmából november 18-án, a katolikus
templomban köszöntötték a házaspárt. XVI. Benedek pápa okle-
vél küldésével, dr. Bábel Balázs kalocsai érsek üzenettel,
Podmaniczki Imre esperes a közös emlékek megidézésével és ál-
dással fejezte ki tiszteletét a hitben és szeretetben megélt, példa-
adó közös élet elõtt. Az ünnepeltek meghatottan fogadták a tisz-
telgõ köszöntéseket. Kérdésünkre elmondták; az egymás és a család
iránti szeretet, s az Istenbe vetett hit segített túlélni a hat évti-
zed alatt bizony sokszor jelentkezett nehézségeket, és ezek adták
hosszú közös éveik igazi szépségeit is.

A hazai ásványvízpiac egyik meghatározó sze-
replõje, az innovatív megoldásairól is híres Szent-
királyi Ásványvíz Kft. a piacvezetõ gyártók közt
elsõként, oxigénnel dúsított ásványvizet hoz for-
galomba. A termék az oxigén kedvezõ élettani
tulajdonságai révén fokozza a teljesítõképessé-
get és csökkenti a nagyvárosokban élõk szerve-
zetében a szmog hatását. 179 Ft-os ajánlott fo-
gyasztói árával a Szentkirályi újdonsága a legol-
csóbb az átlagosnál több oxigént tartalmazó ivó-
és ásványvizek hazai szûk piacán. Az oxigénnel
dúsított természetes ásványvíz alapú ital novem-
bertõl kerül a boltok polcaira 1,5 literes kiszere-
lésben - de a tervek között szerepel a 0,5 literes
változat bevezetése is. A következõ évben a cég
3,5 millió palack oxigénes ásványvíz értékesíté-
sével számol.

Különbözõ orvosi kutatások igazolják, hogy
az oxigén növeli a koncentrációt, erõsíti a me-
móriát és nyugtatja az idegrendszert. Fokozza a
létfontosságú szervek oxidatív anyagcseréjét,
növeli a vér és a szövetek oxigéntartalmát, és a
vázizmok tejsav mértékének fokozatos csökken-
tésével javítja az izmok teljesítõképességét. A
vízben lévõ oxigén a gyomron keresztül is felszí-
vódik, hasonlóan mint amikor a levegõvel jut-
tatjuk a tüdõbe. A többletoxigén elõnyös hatá-
sait tapasztalhatják a szmogos, rendkívül
szennyezett nagyvárosok levegõjében élõ asztma-
és tüdõbetegek, szívbetegek és vérszegénységben
szenvedõk. Egyes vélemények szerint a szokásos-
nál nagyobb mennyiségû oxigén bevitele javítja
a szervezet méregtelenítõ folyamatait, csökkenti
a fejfájást és a szívroham kockázatát, valamint a
másnaposságot is segít leküzdeni.

A Szonda Ipsos 2007. márciusi felmérése sze-

rint a Szentkirályi ásványvíz szomjoltó hatása,
eredendõ tisztasága és üdítõ, friss íze miatt ha-
zánk legkedveltebb ásványvize. A szénsavmen-
tes változat már eddig is tartalmazott oxigént: 7
mg/l-t - az új termék oxigénkoncentrációja en-
nek ellenõrzötten legalább a négyszerese, de akár
a 7-szerese is lehet. Hasonlóan a normál ásvány-
vízhez, az oxigénes változat napi ajánlott bevite-
le is 1,5-2 liter. Az oxigénnek nincs káros mel-
lékhatása, ezért mindenki ihatja, de különösen
kismamáknak, sportolóknak és nehéz szellemi
vagy fizikai munkát végzõknek javasolják, akik
az oxigénnel dúsított ásványvíz fogyasztásával ki-
egészíthetik a szervezet megnövekedett oxigén-
szükségletét.

Az ízesített ásványvizek bevezetése utáni
újabb portfolióbõvítéssel a cég tovább szeretné
erõsíteni az ásványvizek piacán szerzett vezetõ
pozícióját. A Szentkirályi az idén 280-320 ezer
liter oxigénes víz értékesítését tervezi, míg a kö-
vetkezõ évben a cég legújabb portfolióeleme a tel-
jes ásványvíz-értékesítésük 2-2,5%-át fogja ki-
tenni. Amíg az új termék elõállításának legtöbb
lépcsõje a szén-dioxiddal dúsított ásványvízéhez
hasonlatos, addig az oxigén vízben történõ “el-
nyeletéséhez” új technológia bevezetésére volt
szükség a Szentkirályi gyártósorán. A Szentkirá-
lyi új terméke a már piacon lévõ, oxigént tartal-
mazó több száz forintos ivó- és ásványvizekhez
képest rendkívül alacsony (179 Ft-os) ajánlott
fogyasztói árával, és a márkától már megszokott
15 kõzetréteg alól feltörõ friss, ásványi anyagok-
ban és nyomelemekben gazdag vízével akarja is-
mét meghódítani az egészségtudatos közönsé-
get. A Szentkirályi legújabb családtagja novem-
bertõl kapható az üzletekben.

December 8-án, szombaton
16 órakor képaukció lesz a vá-
rosháza házasságkötõ termé-
ben, ahol a már nyolc éve mû-
ködõ izsáki nyári festõtáborban
alkotó mûvészek képei kerülnek
kalapács alá. A bevételbõl a jövõ
nyári tábor mûködését kívánják
finanszírozni.

Minden mûvészetpártolót
tisztelettel várnak az árverésre!

KÖZMEGHALLGATÁS
Izsák Város Képviselõ-testülete értesíti a

lakosságot, hogy 2007. november 27-én (kedd)
17 órakor a városháza tanácskozó termében
közmeghallgatást tart, melyre várja az érdek-
lõdõket.

VÉRADÁS

Értesítjük a segítõszándékú lakosságot,
hogy
2007. december 28-án (pénteken)

9-13 óráig
véradás lesz a Mûvelõdési Házban.
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POSTÁNKBÓLTovábbi lépések vasutunkért
Az alábbi levélben a most megszüntetni kívánt és a már megszün-

tetett vasútvonalakért szólal fel a kecskeméti székhelyû érdekképvise-
let. Mint olvasóinknak ígértük, figyelemmel kísérjük az ügy fejlemé-
nyeit, ezért közöljük a levelet.

Természetesen magam is próbáltam néhány kérdésre választ kap-
ni a MÁV igazgatóságtól. Õk azonban a közlekedési tárcához irányí-
tottak, akik szintén nem válaszoltak. Helyette azt ajánlották, küldjem
el e-mail-ben kérdéseimet. Megteszem, bár így nehéz lesz értelmes
párbeszédet folytatni arról például, hogy a tavasszal bezárt vonalak
mennyi hasznot, megtakarítást hoztak, s “cserébe” mennyi nehézséget
okoztak az embereknek. E sajátos “párbeszéddel” azonban már meg-
várom az új miniszter hivatalba lépését, hiszen mint ismeretes, Kóka
János hamarosan távozik posztjáról.                                                -tetézi-

Tisztelt Szerkesztõség!
Kérem, szíveskedjenek mel-

lékelt írásomat az Izsáki Hírek-
ben leközölni, fõleg azért, hogy
a helyi állattartó gazdák okul-
hassanak az esetbõl, valamint
azért, hogy a nekem segítõ em-
bereknek ezúton is köszönetet
mondhassak. Kérem a név és
cím szerkesztõségben maradá-
sát! Köszönettel. Izsák, 2007.
október 17.

Tisztelt Olvasók!
Engedjék meg, hogy tõsgyö-

keres izsákiként megosszam
Önökkel egy problémámat, egy-
ben köszönetet mondjak azok-
nak, akik ennek megoldásában
segítettek. Olyan városban
élünk, ahol a fõ megélhetési
forrás ma is az állattartás és a
növénytermesztés. Minden el-
ismerésem azon állattartó kis-
gazdáké, akik az elõírásoknak
megfelelõ módon tartják állata-
ikat, biztosítva az állatok nor-
mális életfeltételeit, s eközben

nem okoznak kényelmetlensé-
get, kárt a szomszédaiknak
sem. Tiszteletem nekik!

Bizonyára mindenki ismeri
a mondást: “Rossz szomszéd-
ság török átok!” Ez valóban így
is van! Az én problémám abból
adódott, hogy állattartó szom-
szédom sajnos képtelen felfog-
ni, és így betartani az állattar-
tási szabályokat. Tizenöt éve
hizlal sertéseket, de az elõírt
trágyatárolót azóta sem építet-
te meg. Egy, a házam falától 70
centiméterre lévõ gödörbe
gyûjtötte a trágyát. A törvény-
szerûen megjelenõ rágcsálók
irtását sem végezte el, így az
általam 2005-ben megvásárolt
házam, telekhatáron lévõ falá-
ban 14 méternyi hosszan és
több mint másfél méter magas-
ságban befészkeltek a patká-
nyok. Emiatt újra kellett építe-
nem házam e falszakaszát, ami
igen jelentõs anyagi terhet je-
lentett. Ám nehéz felfogású
szomszédomat ez sem zavarta

volna, ha nem fordulok hivata-
los fórumhoz az ügy normális
rendezése érdekében. Rossz az
ilyen állapot, de még rosszabb,
ha nemcsak szomszédságon
belül, hanem családon belül is
van. Ilyen esetben még inkább
segítõkészséggel kellene viszo-
nyulni egymáshoz, ám ez eset-
ben az én szomszédomból ez
teljesen hiányzott. Nem hiány-
zott viszont azokból az
izsákiakból, akik újraépítették
a házam falát. Ezúton szeret-
ném megköszönni a segítséget
Kiss Józsefnek, Hngurar
Oktavianonak, Pópa Jánosnak
és a kõmûveseknek, valamint
Vincze Zoltán vállalkozó soron
kívüli segítségét a tégla beszer-
zésben, és Radványi Nagy Ma-
riannak, aki a pénzszûkében
adott azonnali segítséget és dr.
Fülöp Dezsõ aljegyzõ úrnak a
korrekt hivatali eljárást.

Név és cím a
szerkesztõségben

Gál István
(1944-2007)

Máté Ernõ
(1927-2007)

62 éves korá-
ban meghalt Gál
István. Nekünk,
akik ismertük és
tiszteltük - Gál
Pista. Egy évtize-
den át teljesített
szolgálatot forgal-
mi szolgálattevõ-
ként az izsáki vas-
útállomáson, ahol
sokan megismer-
hették udvariassá-
gát, segítõkészsé-
gét, mások iránti
feltétlen tisztele-

tét. Egy rövid ideig munkatársak voltunk, ek-
kor ismertem meg õt közelebbrõl is. Már az
elsõ beszélgetésekkor kiderült, hogy mûvelt,
nyitott ember, komoly irodalmi ismeretekkel
és zenei érdeklõdéssel. Figyelemreméltó te-
hetséggel énekelt magyarnótákat. Egyebek
mellett a helyi idõsek klubjában is gyakori
fellépõ volt. (Fotónk az egyik ottani szerep-
lésén örökítette meg.) Az énekléshez hason-
ló tehetséggel szavalt. Az éneklés, szavalás
mellett volt egy másik nagy szenvedélye, a
labdarúgás. Naprakész volt a sportág ügyei-
ben úgy országos, mint helyi szinten. Évti-
zedeken át tudósította az itthoni és a me-
gyei mérkõzésekrõl a Petõfi Népét, a Nemze-
ti Sportot és a Magyar Nemzetet. Lapunk-
ban is többször publikált sporttémájú szí-
nes történeteket, anekdotákat.

Vasutas család szülötte volt, így õ is e
pályára lépett. Szerette munkáját, de valahol
mélyen mindig ott élt benne az elõadói pálya
iránti vágy is, ám hívatása végül mégiscsak a
vasút lett. A szavalás, az éneklés kedvtelés
maradt.  A ’70-es évek végére aztán a vasutat
is ott kellett hagynia. Erõsödõ betegsége
mindjobban akadályozta a munkában. Fanyar
bölcsességgel fogadta el helyzetét, ahogy a
világ dolgait is. Találkozásainkkor, jellegze-
tes test és fejtartással nyújtott kezet s, az
Adjonisten mintájára, sokszor üdvözölt így:
Adjon a Jézus Krisztus, szervusz Lajoskám!
Pista! Most én is e -tõled tanult- köszöntés-
sel és a régi megbecsüléssel búcsúzom tõ-
led: Adjon a Jézus Krisztus - örök nyugal-
mat neked!

Tetézi Lajos

Máté Ernõ, 1998 nagyszombatjának haj-
nalán utoljára fûtötte fel fõtéri kis péksé-
gük százéves kemencéjét. Kisütötte az utol-
só kenyereket, aztán hagyta kihûlni az öreg
jószágot. A vénséges téglákból, cserepekbõl
lassan elszálló meleggel együtt, ott és ak-
kor, egy izsáki legenda, a Máté-kenyér is vég-
leg tovatûnt. Most, 2007. október 19-én e
legenda szülõje is elment. Meghalt Máté
Ernõ.

Sokan emlegetjük nosztalgiával ma is a
Máté-kenyeret, melyet nemcsak mi és a kör-
nyékbeliek ettünk szívesen, hanem külföl-
diek is (ha tehették). Néhány Izsákon átha-
ladó távolsági busz azért várakozott hosszab-
ban nálunk, hogy utasaik bevásárolhassanak
a Máté-pékségben. De nemcsak a jó kenyér
miatt volt érdemes a Takarék mögötti kis
mûhelybe betérni. A mindig frisskenyérillatú
pékség, kisebb helyi fórum volt, ahol jó ba-
ráti szóval gyakorta meg hánytuk-vetettük a
világ ügyes-bajos dolgait is.

Ernõ, 56 éven át minden este keresztet
rajzolt a másnapi kenyérnek való lisztbe, haj-
nalban felszította a tüzet és megsütötte az-
napi kenyerünket. A népnyelvben sokhelyütt
életnek hívják a kenyeret. Életnek, amely éle-
tet ad. Máté Ernõ élete most elfogyott, de
emléke mindannyiszor újraéled közöttünk,
amikor a kenyerével (életével) megszépített
egykori ünnepi és hétköznapjainkra gondo-
lunk!

Tetézi Lajos
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Szent Erzsébet rózsái

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak,
ismerõsöknek, barátoknak, akik szeretett férjem

MÁTÉ ERNÕ
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot

helyeztek, mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Szeretõ felesége és családja

Elhunyt városunk legidõsebb polgára

Egyházközségi hírek
- Szent Erzsébet napi megemlékezésünk, Kritász-napunk november 25-én lesz. Ez egyben

Krisztus Király ünnepe, amikor a 9 órai szentmisében az édesapákat köszöntjük, s Erzsébet-
kenyeret osztunk. A persely-adományokat a magyar Karitász részére küldjük el, s a helyi Karitászt
segítjük.

- December 1-jén, szombaton este 6 órakor nyitja meg jubileumi évünket Dr. Bábel Balázs
érsekatya ünnepi szentmisével. A megnyitó ünnepre mindenkit szeretettel várunk.

- Adventban minden hétköznapi reggelen, hétfõtõl péntekig hajnali misékkel készülünk az
Üdvözítõ születésére. A hajnali misék 6 órakor kezdõdnek, elõtte fél 6-tól gyóntatás van.

- Minden adventi vasárnapon a 9 órai szentmise elõtt adventi koszorúgyújtást tartanak a
hittanosok.

- Mikulás ünnepségünket december 9-én a 9 órai szentmisében tartjuk. Mindenkit szeretet-
tel várunk!

- Advent 1. vasárnapján du. 4-kor együtt ünneplünk református testvéreinkkel az ottani
közösségi házban.

- Advent idején az idei évben is gyermekek és fiatalok betlehemes játékkal keresik fel a csalá-
dokat. Fogadják õket szeretettel!

Annyira ismerõs és gyakori a
Karitász szentjének ez az ábrázo-
lása: a tiltás ellenére a szegénye-
ket kenyérrel tápláló Erzsébetet
csodával védi meg a számonké-
réstõl az Úr: a kenyerekbõl csupa
friss rózsa válott. Ez a rózsa azóta
is felderít harmatos üdeségével,
illatával; csodás hõsiességre kész-
teti a másokért áldozatot vállaló
lelkeket, biztatja a magukból ki-
kelõ, másokat észrevevõ és nekik
szolgáló segítõket.

Ez a rózsa mára arannyá vál-
tozott; olyan személyek kapják
jutalmul, akik lehajolnak a rászo-
rulókhoz, és emberi mértéken
felül gyakorolják az emberbaráti
szeretetet. Szent Erzsébet ünne-
pén adják át a megtisztelõ figye-
lemnek ezt a jelét. Idén Mádl
Dalma asszonynak, a katolikus
Karitász nagykövetének. Õ vallott
így a szeretetszolgálatról, mely-
nek elkötelezettje fiatal kora óta.
“Azért kaptam ajándékba a sze-
mem, hogy észrevegyem, hol kell

segíteni. Ezt egyedül a Jóistennek
köszönhetem meg, és arra indít,
hogy éljek ezzel az adománnyal.”

Sok szükséggel szenvedõ vi-
lágunkban egyre nagyobb értéke
van az adakozó szeretetnek, akár
határainkon belül, akár azon kí-
vül, - szûkebb környezetünkben
leginkább. Kell a sok, üde rózsa,
a sok megrendült szív, kell a nyo-
morultakon megesett szívek so-
kasága, kell a segítõ kéz, mely
nem besöpörni akar, hanem min-
denét odaadni a nála is szegé-
nyebbeknek. Krisztus Urunk pél-
dájából merítve: Õ, a gazdag ér-
tünk szegénnyé lett, hogy mind-
nyájunkat gazdagítson. Nem csak
segített mindenkin, hanem önma-
gát is odaadta jó illatú áldozatul
üdvösségünkért. Õt követni, útján
járni, vele nyomort szüntetni, vele
kenyeret szaporítani és a tömeg-
nek adni, Õvele gyógyítani, - ez
az Anyaszentegyház legfõbb is-
mertetõ jegye ebben a világban.

Persze, lehet sokat adni hideg

szívvel, amikor az adomány nem
harmatos rózsa, hanem rideg kõ-
darab. Kell az adomány mellé az
adakozó odahajló szeretete is, a
kenyér mellé a rózsa, hogy áldoza-
tunk illata felszálljon a Mindenha-
tó elé. Ha a pénzed adod oda, ad-
tál. Ha kenyeredet osztod meg, még
többet adtál. Ha hajlékodat és asz-
talodat is megosztod a rászoruló-
val, nagyon sokat adtál. De ha a szí-
vedet, annak harmatát, illatát is
odaajándékozod, a legtöbbet adtad.

800 éve született Árpád-házi
szent Erzsébet. Rövidke földi éle-
te meghatározó jelet hagyott az
Egyházban és a világban. Itt hagy-
ta rózsáit, hogy te is rózsás lelkû
segítõ lehess. Egyesülve, mint Õ,
Assziszi szentjével, akinek az
egész világ testvére volt, s aki sze-
génységében annyi szegényt gaz-
dagított. Szent Erzsébet vezessen
vissza bennünket az irgalmas sze-
retet útjára rózsái illatával!

Podmaniczki Imre
plébános

November 1-jén, rövid betegség
után, 101 éves korában meghalt
Hajdú Balázsné Szepesi Etelka.
Felvételünk tavaly április 3-án,
100-adik születésnapján készült
róla.

Ünnepnapok
Anya ideges
Apa ideges
Gyerek ideges
Nagyi ideges

Nagyi eljött
Segíteni anyának
Apa mondja
mi a csudának

Gyerek útban van
Anya útban van
Apa útban van
Nagyi útban van

Sürögtek-forogtak
a nyelvek kilógtak

Anya fürdött
Apa fürdött
Gyerek fürdött
Nagyi fürdött

Aztán egyszerre csak
felborult a fa
Mindnyájan kapkodtak
siettek, loholtak

Anya meghatódott
Apa meghatódott
Gyerek meghatódott
Nagyi meghatódott

Ajándékpakolás
díszpapír suhogás

Anya megbántódott
Apa megbántódott
Gyerek megbántódott
Nagyi megbántódott

mindenki rossz
ajándékot
adott s kapott

A menyük megjött
Keresztanya megjött
Kedvenc bátyó megjött
Nagybácsi megjött

A torta túl édes
A keksz túl édes
A csokoládé túl édes
és a fa
az randa

Anya megsértõdött
Apa megsértõdött
Gyerek megsértõdött
Nagyi megsértõdött

...és a földön békesség
és az emberekhez rosszakarat...

Anya gyomra görcsöl
Apa gyomra görcsöl
Gyerek gyomra görcsöl
Nagyi gyomra görcsöl

Nem tud már senki
semmit sem enni
vége kéne
az ünnepnek lenni

Anya magányos
Apa magányos
Gyerek magányos
Nagyi magányos
Mindenki magányos

De már döntöttek
Húsvétkor
Megint
Mindnyájan eljönnek

Hogy együtt lehessenek
S megint, mindent
Elölrõl kezdhessenek

(Hans-Dieter Husch nyomán Hézser Gábor)

Gyülekezeti hírek

- november 24-én (szombaton), 8.00: templompark takarítá-
sa
- november 25-én, 13.30: istentisztelet Kisizsákon
- december 1-én, 8.00: református temetõ takarítása
- december 2-án, 16.00: (ref. Gyülekezeti Ház) adventi szere-
tetvendégség, melyre hívjuk és várjuk római katolikus Test-
véreinket is. Szolgál:  Földvári József, diakónus. Megnyitásra
kerül Csomafáy Ferenc: “Az én erdélyi arcképcsarnokom” c.
fotókiállítása. Megnyitó beszédet mond: Szász István Tas dr.,
Alapellátó Orvosok Országos Szövetsége elnöke
- december 9-én, 16.00: (ref. Gyülekezeti Ház) Kodály emlék-
est, elõadást tart: Hörcsök Imre tanár úr, közremûködik Izsák
Városi Vegyeskar, Református Énekkar.
- december 22-én (szombat), 18.00: bûnbánati, elõkészítõ is-
tentisztelet (gyülekezeti ház)
- december 24-én (hétfõ), 15.00: gyermekek Karácsonya a
templomban
- december 25-25-án: 10.00 és 16.00: ünnepi istentiszteletek
(25-én: Kisizsákon :13.30-tól)
- december 31-én (hétfõ), 16.00: Óévi istentisztelet
- január 1-én (kedd), 10.00: Újévi istentisztelet
- január 1-én (kedd), 13.30: Kisizsákon újévi istentiszteletet
tartunk.

Mindenkit szeretettel várunk !

Szeretettel kérjük arra egyháztagjainkat, hogy egyházfenn-
tartó járulékaikat, sírhely-megváltásaikat ne mulasszák el ren-
dezni. Csak azoknak tudunk díjainkból kedvezményt biztosí-
tani, akik rendszeres egyháztagjaink, a közös teherviselése-
inkbõl kiveszik részüket! Köszönjük!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

unokám, PERJÉSI JÓZSIKA és fiam, PERJÉSI JÓZSEF
évfordulóján.

Drága szeretteim sírotoknál állok,
Látjátok-e az égbõl mennyire sajnállak.
Állok sírotoknál, fájón veletek legyek,

Ti már nem szenvedtek, de én itt szenvedek.
Ha szólítnak, követem az utat mely visszafelé nem vezet.

Be nem gyógyul a seb, mely elkísér utamon,
Veletek vagyok gondolatba, éjjel és nappalon.
Miért is volt hozzánk ilyen gonosz az élet,

Reménykedem, találkozok véletek.

Hálás szívvel
mondunk

köszönetet
mindazoknak,

akik
SÁRGA GYULA

búcsúztatásán
megjelentek, sírjára

koszorút, virágot
helyeztek, fájdalmunkat

enyhíteni igyekeztek.
 Szülei és testvére

Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak

a rokonoknak,
szomszédoknak, ismerõ-
söknek és a Helibor Kft

dolgozóinak, akik
NEMES ISTVÁN

temetésén részt vettek
sírjára koszorút, virágot
helyeztek, mély fájdal-
munkban velünk együtt

éreztek.
A gyászoló család

KÖSZÖNET-
NYILVÁNÍTÁS

KÖSZÖNET-
NYILVÁNÍTÁS

EMLÉKEZÉS

MÉG MEGGONDOLHATJUK!
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Építési engedéllyel
rendelkezõk figyelmébe

Felelõs mûszaki vezetést vállalok;
új lakás és egyéb építményeknél, lakásbõvítésnél,
 egyéb építmények bõvítésénél

Építési munkák;
kõmûves munkák, speciális szaképítés
lakások utólagos hõszigetelése
nemesvakolat készítés
tervezés, költségvetés készítés

Egyéb betonmunkák:

beton csatornaelem
felhasználható:

utak, kapubejárók, különbözõ átereszek, belvizek stb.
vízelvezetési rendszerek megépítéséhez

Felszedhetõ tetejû vízelvezetõ
beton csatornaelem

felhasználható:

utak, kapubejárók, különbözõ átereszek, belvizek stb.
vízelvezetési rendszerek megépítéséhez

  Kútgyûrû, betonkád
felhasználható:

vízgyûjtõ akna, vízóra akna készítéséhez hozzávaló
fedlappal 60x60 cm-es nyílással

MEGRENDELHETÕ:
CSÍK IMRE  KÕMÛVES MESTER

IZSÁK, BOCSÁNYI U. 11.
TEL: 374-441, 06-30-319-0025

Kipróbált receptek
Pácolt pulykacomb
Hozzávalók: Pulykacombok

(létszámnak megfelelõen), kb.
2 liter tej, 1 fej fokhagyma,
pulyka fûszerkeverék, só, füs-
tölt szalonna, 2 ek. Zsír.

A pulykacombokat enyhén
megsózzuk, a fokhagymát
összezúzzuk, és mindkettõt a
tejbe tesszük, kb. 2 napig hû-
vös helyen pácoljuk. Ezután
kivéve a tejbõl letöröljük, eny-
hén újra sózzuk és pulyka fû-
szerkeverékben megforgatjuk.
Megspékeljük a fûszerkeverék-
ben megforgatott, kb. 2 cm-
es szalonnadarabokkal és né-
hány fokhagymadarabbal (míg
olyan lesz mint egy sündisz-
nó). 1 dl vízzel telt tepsibe
tesszük, 2 kanál fagyos zsír-
ral bekenjük. Az egészet be-
takarjuk alufóliával és kb. 2
óráig sütjük. Köretnek
krumplipürét, hajában fõtt
krumplit, vagy párolt zöldsé-
geket (pl. fagyasztott zöldség-
keverékbõl) adhatunk hozzá.

Zöldségtorta
Hozzávalók: 0,5 kg gomba

(párolás után jól kinyomkodjuk
a levét), 2 nagyfej vöröshagy-
ma, 1 db kis brokkoli, 1 csokor
zöldséglevél, 2 db tojás, 2 ka-
nál tejföl, Vegeta, fûszerek íz-
lés szerint, 1 adag mirelit (vagy
saját készítésû) leveles tészta.

A leveles tészta felét ki-
nyújtjuk és vajazott, lisztezett
tortaformába helyezzük. Az
összevágott és olajon megpárolt
hagymát összekeverjük a párolt
gombával, 1 db tojással, párolt
brokkolival, összevágott zöld-
séglevéllel, 1 kanál tejföllel,
valamint a fûszerekkel. Az el-
készített tölteléket ráterítjük a
leveles tészta másik felével. A
tetejét bekenjük tojássárgájával
és a másik kanál tejföllel. Kö-
zepes lángon megsütjük. Ha
kisült tortaként szeleteljük.
Önállóan, vagy sültek mellé (pl.
a fenti pácolt pulykához) köret-
ként fogyaszthatjuk.

Tüdõszûrõ
a lakosság részére!
(csak beutalóval)

Kecskemét Piaristák tere
(régi SZTK) Tüdõgondozó Intézet

Naponta: 8 - 12 óráig
Hétfõ és szerda: 14-16,30-ig

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS!
Felhívjuk a lakosságot, hogy a víz- és

szennyvízcsatorna
SZOLGÁLTATÁSI DÍJHÁTRALÉKAIT

az Izsák Kht. irodájában (Izsák, Kossuth tér 8.)
MIELÕBB FIZESSÉK BE.

Nagyösszegû kintlévõségeinket behajtó céggel
hajtatjuk be, a hátralékos fogyasztóknál
a szolgáltatást felfüggesztjük (kikötjük).

A visszakötés költsége a fogyasztót terheli
(kb.50.000,-Ft).

Magas kintlévõségeink a szolgáltatásunk
folyamatosságát veszélyeztetik.

     Izsák Kht.                         Inno-Kom 2002 Kft.

Távlovas idényzáró
Izsákon

A hagyományoknak megfe-
lelõen idén is Izsákon, a Kostka-
telepen zárult a távhajtók és
távlovasok országos bajnoki
szezonja. Október utolsóelõtti
hétvégéjén négy távon álltak
rajthoz a versenyzõk, s kialakult
az idei bajnoki sorrend. A táv-
lovasoknál 40 km-en a bükkösdi
Arató Barna, 80 km-en a bony-
hádi Bányai Zsuzsa, 120 km-en
az agárdi Ódor Enikõ nyerte
összesítésben az országos baj-
nokságot. A távhajtóknál (80
km) a pécsi Illés Barna lett a
bajnok.

A megyei lovasok közül az
izsáki versenyen, az akasztói
Csamó Péter szerepelt a legjob-
ban, õ nyerte a 40 km-es távot,
ám ez az eredmény kevés volt
az összetett dobogós helyhez.

A résztvevõk értékelése
szerint ismét kiváló verseny
színhelye volt Izsák, ami a ver-
senyzõk teljesítménye mellett
a rendezõk kiváló munkáját is
dicséri.

Az Iparcikk Áruház novemberi ajánlata!
Könyvek: szépirodalom, szakácskönyvek stb. 390,-Ft

Olajradiátor 12300,-Ft
Gáz infra sugárzó 21900,-Ft-tól
Teatûzhely 40900,-Ft
Salgó tûzhely 61990,-Ft
Kályhák 28990,-Ft-tól
Kandallók 49990,-Ft-tól
Fûtõ ventilátor 2900,-Ft
 Gáztûzhely 39990,-Ft-tól
Automata mosógépek 49990,-Ft-tól
Barkácsgépek 3100,-Ft-tól
Fagyasztók 59100,-Ft-tól

Megkezdtük a HAUSER háztartási termékek forgalmazását:
digitális mérleg, kenyérsütõ, zsebrádió, kávéfõzõ, hajvágó,

kávédaráló stb.
Kedvezõ árak! Már 1200,-Ft-tól vásárolhat HAUSER terméket!

Húsdarálók 7620,-Ft-tól
Hurkatöltõ 13700,-Ft
Üstház 11100,-Ft
Üst 7690,-Ft-tól.
Évvégi kedvezõ  Budapest Banki hitelfeltételek, rövid határidõvel!

Élelmiszer boltjaink akciós ajánlata 2007. november 26-ig
Coop B rizs 1/1 165,-Ft
Sir Morton Earl Grey 20*1,5 gr 145,-Ft
H.R. Feketebors örölt 50 gr 139,-Ft
Sonkapác só 1 kg 125,-Ft
Józsa csigatészta 250 gr 175,-Ft
Negro 100 gr 139,-Ft
Konyakmeggy 132 gr 469,-Ft
Zwack Unikum 0,5 1999,-Ft
Trapista sajt 1299,-Ft/kg
 Kancsós tejföl 450 gr 20%-s 169,-Ft
Gesztenyemassza 250 gr 149,-Ft
Cheetos chips 55 gr 99,-Ft
Alföld tejföl 16 %-s 350 gr 149,-Ft
A “COOP -ogtat a Szerencse!” ajándéksorsoláson, mindazon

vásárlók részt vesznek, akik az ALFÖLD PRO-COOP Zrt.
által ellátott COOP boltban legalább 2000,-Ft értékben

vásárolnak és a pénztárnál kapott blokkot névvel és címmel
ellátva bedobják a boltban elhelyezett szerencsedobozba. /

2007. október 31-2007.december 31-ig /
Fõnyeremény: 3 db LCD TV további nyeremény: 150 db

Tisztelt Izsákiak

Felhívjuk a nõi lakosság figyelmét, hogy a Népegészségügyi Program
keretében tovább folytatódik a méhnyakrák szûrés. A hölgyek legalább két
évente keresse fel a területileg illetékes nõgyógyászati szakrendelést. Tudni
kell, hogy a szûrõvizsgálat nem kötelezõ, elmulasztása nem a közösségre
„csak” kinek-kinek önmagára jelent veszélyt. Szervezett formában Izsákon
nincs rákszûrés. Szûrést az alábbi helyeken és idõben, díjmentesen végez-
nek, idõpont egyeztetés után.

Kecskemét Izsáki u. 5. Kórház, C pavilon,
hétfõtõl - péntekig: 8 - 12-ig, tel.: 06-76-516-900/6965 mellék.

Rendelõintézet, Kecskemét, Nyíri u. 38., hétfõtõl- péntekig: 8-12-ig és 14-16-ig,
tel.: 06-76-516-900 (kartonozó)  Szabadszállás, Rendelõintézet,

hétfõtõl - péntekig: 9,30-12,30-ig Tel.: 06-76-353-543
Körzeti védõnõk

ÁFÉSZ HÍREK
IZSÁKI ÁFÉSZ
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Október 4. az
Állatok Világnapja

Az Arany sárfehér Szõlõ- és
Bortermelõk Szövetkezetének

tájékoztatója

“a gyengék erõssége az egység”

Felelõs állattartást a minden-
napokban!

Az ember a környezetében
található háziasított és vadállat
állományt a mindennapi élet so-
rán, széles körben használja. Õket
tesszük ételként az asztalra, be-
lõlük készülnek ipari módon ter-
mékek, van aki prémjükkel védi
hidegben a testét, sokan az erdõk-
ben hobbiból lövik õket, vannak,
akik állatukat családtagként tart-
ják. Felgyorsult világunkban egy-
re kevesebb szó esik az állati élet
tiszteletérõl, pedig az állatok fel-
használásának az ember sokat
köszönhet.

Hagyományosnak mondha-
tó, hogy október 4-e az Állatok
Világnapja azzal telik el, hogy az
állatvédõk az ember által tartott
gazdasági - kedvtelési állatok te-
nyésztését, tartását, a velük való
bánásmódot összegzik.

Az állattartás két nagy osz-
tályba sorolható: gazdasági állat-
tartás, és kedvtelési célú állattar-
tás. Míg a gazdasági állatok alatt
általában az ember számára (fõ-
leg élelmezési célból) iparszerû-
en tartott állatokat soroljuk, ad-
dig a kedvtelési állatok csoport-
jába minden más olyan állat be-
letartozik, amelyet az ember “sze-
retetbõl”, a velük való kapcsolat-
tartás végett tart. Nem feledkez-
hetünk meg ezen a napon a prém-
termelés céljából tartott (Magya-
rországon sok tízezer ilyen célból
elpusztított) állatról, és a kísérle-
ti laborok-telepek állatairól sem.

Az Orpheus Állatvédõ Egye-
sület véleménye szerint az ország
állattartási kultúrája vad, haszon-
orientált, a humánus alternatíva
sok esetben ezért nem érvénye-
sülhet.

A gazdasági állatokat ipar-
szerûen tenyésztik - hizlalják,
sok esetben minden természe-
tes ingertõl hermetikusan elzár-
va, stresszel teli környezetben
érik el a feldolgozási állapotu-
kat. A tenyésztési helyrõl a vá-
góhelyig jutás országon belüli,
és nemzetközi formája is gyalá-
zatos. Libák-szárnyasok szállí-
tás közben sok esetben gyakran
roncsolt állapotba jutnak a “vég-
célhoz”, juhok - sertések a meg-
rakott teherautókon gyakran
egymást széttapossák, csontjai-
kat törik a hosszú út alatt... Az
állatok feldolgozása gyakran
ilyen elõzmények után valósul
meg, ezt a minõséget kapjuk
vissza Mi laikusok, mikor az ét-
kezéshez vesszük meg a hiper -
szuper áruházakban az akció-
zott hozzávalókat.

A kedvtelési állatok évrõl
évre egyre szélesebb körûvé nö-
vik ki magukat, hiszen nemcsak
kutyát-macskát tarthatunk, ha-
nem a hüllõk, halfélék, díszma-
darak, pókok-rovarok, egyéb ál-
latok megszámlálhatatlan faja áll
rendelkezésre legális-illegális
formában, hogy tarthassuk õket.
Az állatok beszerzése egyéni úton,
és állatkereskedések által is tör-
ténhet. A kedvtelési állattartás a
felelõsségen kell, hogy alapuljon,

a “kedvenc” céljából tartott álla-
tokat egy életen át kellene, hogy
tartsuk, és megfelelõ háttérrel
kellene, hogy rendelkezzünk a
tartási-egészségmegõrzési költsé-
gek fedezéséhez.  Az állattartás-
kor fontos lenne, hogy az állat
védelme érdekében megfelelõ
életteret alakítsunk ki. Magyaror-
szágon évente több százezer állat
válik kóborrá (megunás, érdek-
telenség miatt), a gyepmesteri te-
lepeken az országban több tízezer
állat kerül elpusztításra.

A tél közeledtével ruhatá-
runk kabátjait is selejtezzük, és
van, aki sokszázezres prémbõl
készült testfedõvel helyettesíti a
régi kabátot. Gondoljunk arra,
hogy csak az országban több tíz-
ezer szürke róka válik a prémké-
szítés áldozatául, a más, ilyen cél-
ból tenyésztett apró gerincesek
(hörcsögök, nyércek, csincsillák)
száma sok százezer... Ha nem vá-
sárolunk prémeket, csökken az
igény, és a termelési kapacitás.
Öltözve is védhetjük az állatokat,
hiszen az élõ állatból készült
prémnek is van alternatívája.

A laborállatok kérdésköre
igen bonyolult. Joga van-e az em-
bernek (mint fõragadozónak)

más fajú élõlényeket felhasznál-
ni arra a célra, hogy saját maga
számára a túlélést segítse?!? Em-
beri szemszögbõl a válasz egyér-
telmû: igen. De ha beleképzeljük
magunkat egy laboratóriumi kí-
sérleti állat bõrébe, a kérdésre
adott válasz már nem ilyen hatá-
rozott. A laboratóriumi állatok
száma a világon eléri a 100 mil-
liót, védelmük fontosságára való
tekintettel “saját” napjuk van,
mégpedig: Laboratóriumi Álla-
tok Világnapja minden évben
április 24-e.

Október 4-én, az Állatok Vi-
lágnapján, és az év egészében él-
jünk úgy, hogy a természettel, kör-
nyezetünkkel, az abban található
más fajú élõlényekkel való kap-
csolatkor megtaláljuk a humánus
normát. Hozzuk létre az élet tisz-
teletén alapuló állattartást, egy
magasabb szintû környezeti nor-
mát, hogy aztán majd mi embe-
rek egymással is hasonlóképpen
bánhassunk.

Ön is lehet állatvédõ, hiszen
a bennünket körülvevõ világot mi
magunk alakítjuk!

Seres Zoltán
Orpheus Állatvédõ

Egyesület

A szüret befejezõdött, eljött az összegzés ideje. Sajnos a sej-
téseink beigazolódtak: a fagykár, az alacsony szõlõár és a terme-
lõk jelentõs részének más irányú szõlõ értékesítése miatt a terve-
zettnél jóval kisebb lett a szövetkezet árbevétele. A szõlõ- és bor-
értékesítésbõl származó nettó árbevétel 250 millió forint. Tekin-
tettel arra, hogy a jövõ évre várható támogatási összeg az árbevé-
tel 5%-ával szemben, 3%-ra csökkent, illetve figyelembe véve azt
a tényt, hogy ebben az évben a mûködésiköltség-hozzájárulás
mértéke a korábbi 3%-ról, 1%-ra csökkent, az idén nincs fedezete
növénykondicionáló anyagokat (mûtrágyák, humuszpótlók) vá-
sárlásának, és a tagokhoz juttatásának.

13-án kaptuk meg a cégbíróság végzését a Sárfehérvin Pince-
szövetkezet beolvadásáról az Arany sárfehér Szõlõ és Bortermelõk
Szövetkezetébe. Errõl a két szövetkezet tagsága június 25-i közös
közgyûlésén hoztak határozatot. A beolvadásra azért volt szük-
ség, mert a pinceszövetkezet nem tett eleget az új szövetkezeti
törvényben meghatározott feltételeknek, ami miatt a megszünte-
tés veszélye fenyegette. Megszûnés esetén a Vasút utca 9 sz. alat-
ti telephelyre megszerzett engedélyek is érvényüket vesztették
volna, ami a telep bezárásához vezetett volna. Az elmúlt szüreti
szezonban a Nagypincénél 7735 q szõlõ került feldolgozásra, fõ-
leg azok az interspecifikus fajtákból, amelyekre egyébként nem
volt kereslet. Az elmúlt években több, mint 20 millió forint ér-
tékben megvalósított beruházási és felújítási munkálatok hatá-
sára a feldolgozás zökkenõmentes volt, a termék minõsége pedig
megfelelt a vevõk elvárásainak.

Sajnos a pince üzemeltetése sok bosszúság forrása is: no-
vember elején fél év alatt harmadszor jártak nemkívánatos “ven-
dégek” a telephelyen: elsõ két alkalommal a hordóraktárba és az
irodába törtek be, most a telepen színesfém-tolvajok jártak, réz-
kábeleket illetve alumínium hordóajtókat vittek el. Az okozott
kár mintegy 70.000 Ft. A múlt hónap végén egyik tagunk trak-
torját lopták el, ami, pár ezer forintért, valószínûleg szintén szí-
nesfém-kereskedõknél kötött ki. Habár a rendõrség, polgárõrség
a bürokratikus fékek és a liberális beállítottságú hozzáállás elle-
nére, törekszik a bûnözõk elfogására és a lopások megakadályozá-
sára, az érintettek is sokat tehetnek, ha jobban odafigyelnek el-
sõsorban a szabadban tárolt értékek megõrzésére.

2007. október 31-én megkaptuk a Bács-Kiskun Megyei Bíró-
ság végzését az Arany Sárfehér Bor- és Pezsgõrend Közhasznú
Egyesület nyilvántartásba vételérõl. A végzés szerint az egyesület
székhelye: 6070 Izsák, Dózsa tér 3., nyilvántartási száma 2838.
Az egyesület célja az Izsáki térségben fellelhetõ szõlészeti és bo-
rászati kultúra fenntartása, értékeinek megõrzése és terjesztése
különös figyelemmel az Arany sárfehér, illetve az abból elõállított
termékekre. Kulturális és szakmai rendezvényeken megjelenésé-
vel, bemutatókkal és egyéb programokkal az izsáki körzet szõlõ
és borkultúrájának bemutatása, jó hírének öregbítése.

A Gazdakörrel közösen szakmai utat szervezünk szlovén szõ-
lészetek, borászatok megtekintésére. A szakmai kirándulás idõ-
pontja november 30 - december 1. Részvételi szándék esetén je-
lentkezni lehet a szövetkezeti irodán.

Tagjaink továbbra is kedvezményes áron vásárolhatnak
kötözõanyagot a Szövetkezeti irodán 400 m-es tekercsekben 1000
Ft/db árral szemben 400 Ft/db áron. A termelõi csoport tagjai-
nak ültetéshez, támrendszer állításhoz, kézi gödörfúró géppel
végzünk szolgáltatást. Az igények bejelentése a szövetkezeti-hegy-
községi irodán történik. A szolgáltatás díja szövetkezeti tagok
részére önköltségi ár. Nagyságrendi mûtrágya, növényvédõszer
igény esetén kedvezõ áron tudjuk biztosítani tagjaink igényét.

Elérhetõségünk változatlan: 6070 Izsák, Dózsa tér 3, Tel/fx:
76/374-036, Mobil: 20/5693-783, 20/2362-558, E-mail:
aranysarfeher@sv-net.hu, Internet: www. aranysarfeher. Hu

Vezetõség

Kiadó üzlethelyiségek,
irodák!

Izsák központjában üzlet
(a volt háztartási bolt),

alkalmi árusításra is kiadó.
Az alsóvárosi bolt üzletnek, raktárnak, stb
kiadó. A központban internettel, klímával,

telefonnal rendelkezõ irodák kiadók.
Érdeklõdni: 76/374-211

vagy 30/9459-928
Személyesen: Izsák, Dózsa tér 1.

Munkanapokon 8-12-ig és 13-16-ig
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Orvosi ügyelet
Hétfõtõl péntekig 16 órától másnap reggel 8 óráig,

hétvégén és munkaszüneti napokon 8 órától 8 óráig a szabad-
szállási központi ügyelet (Mindszenty tér 5.) hívható a 76/353-
324-es számon. Rendelési idõben, illetve hétköznap 16 óráig a

helyi orvosok hívhatók a 06-20-962-4594 számon.

Gyógyszertári ügyelet
November 19-25: Izsák, T: 569-208

November 26-december 2: Szabadszállás, T: 358-028
December 3-9: Izsák

December 10-16: Szabadszállás
December 17-23: Izsák

Kábeltévé ügyelet
November 19 – 25: Farkas Zsolt tel.: 06-20/436-7400

November 26 – december 2.: Izsák László,
tel.: 06-20/475-7966

December 3 – 9: Farkas Zsolt,
December 10 – 16: Izsák László
December 17 – 23: Farkas Zsolt

Rendõrség
06-20-539-5909, 06-20-583-9085, 06-20-539-5635

Polgárõrség
06-30-555-6645
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ÚJ SZOLGÁLTATÁS
a PÁL és PÁL Bt-nél

Izsák, Kossuth L. u. 42. szám alatt.
Rövidáruk kedvezõ áron!

Kaphatók:
cérnák (minden színben),

zippzárak (dzsekibe, nadrágba),
gombok nagy választékban,

gumik, csatok,
kapcsok, csipkék,

szegõk, zsinórok, vállpárnák,
vállfák, vetexek,
bélésselymek,

gombostûk, varrótûk.

Szolgáltatásaink: gombbehúzás, patentozás, zipzár-
csere, szoknyák, nadrágok felhajtása, függönyök és

terítõk szegése.

Minden kedves érdeklõdõt
barátságos kiszolgálásban

részesítünk!
Tel.: 360-064 vagy

20-5530-197

November 27. kedd
14:00: Élõ közvetítés a
          képviselõ testület
         ülésérõl
17.00: Élõ közvetítés
          a közmeghallgatásról

November 28. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Képviselõ-testületi ülés
          és közmeghallgatás
          felvételrõl
          utána Megyei Krónika

November 29. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
18:05: Sárfehér Napok 2007.
          I. rész (ism.)
18:45:  Heibl Anna és Endrei
           Eszter hangversenye
            a katolikus templomban

December 5. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Megyei Krónika
19:40: Sárfehér Napok 2007.
          II. (ism.)
20: 25: Heibl Anna és Endrei
           Eszter hangversenye
           a katolikus templomban
          (ism.)

December 6. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: ITV Krónika
19:35: Dr. Grezsa Ferenc
          professzor elõadása
          a lelki megújulás
         szükségességérõl (IKEM)

December 12. szerda
18:00: Kölyök TV (ism.)
19:05: Dr. Kiszely István
          professzor
          elõdadása (IKEM)
20:35: Futball-legendák
          Ronaldo és Ronaldinho

December 13. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: ITV Krónika (ism.)
19:35: Dinotopia I. rész

December 19. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05:  Megyei Krónika
19:40: Dinotopia I. (ism.)
20:30: Futball-legendák
          Ronaldo és Ronaldinho
          (ism.)

December 20. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Rongylabda
         (színházi közvetítés)

ITV mûsorajánló

Születtek: Váradi Petra an.: Papp Mariann, Kakulya Dóra
an.: Izsák Judit, Bodor Zoltán  an: Turi Julianna, Beck
Antonella an: Székely Cecilia, Bránya Nándor an: Flóra Ka-
talin, Nédó Preston Zsolt an: Soltész Mária.
Házasságkötés nem volt.
Meghaltak: Hajdú Balázsné sz: Szepesi Etelka 101 éves, Bi-
hari u. 20., Jávorka Andrásné sz: Szabó Rozália 56 éves, At-
tila u. 21., Kovács István 69 éves, Kossuth L. u. 90, Máté
Ernõ 80 éves, Batthyány u. 2., Béres János 63 éves, Matyó
dûlõ 2., Bernáth Gáborné sz: Horváth Katalin 74 éves, Szily
K. u. 9.

Eladó házat, tanyát kere-
sek! Érd: Bolcsa, 06-30-640-
1180

LADA 2105-ös, 1990-es
évjáratú eladó. Tel.: 375-275
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APRÓ-

HIRDETÉSEK

Egy színdarab 1956-ról, amely
csak az ITV-ben látható.

Hegedõs László: Rongylabda, tra-
gikus színjáték két részben, az
óbudai Térszínház elõadása.  A
játék több síkon zajlik. Jelenide-
je 1991, a rendszerváltás ígére-
tes hajnala. A fõszereplõ, aki az
író alteregója, egy ’56-ról szóló
színdarabot próbál befejezni,
melyben húga és annak võlegé-
nye tragikus szerelmét írja meg
mindazzal együtt, ami 1956 volt.
A másik síkon azt is láthatjuk,
mivé lett ’56... Hegedûs László
darabja az önazonosság, a sors-
vállalás drámája.
A (múlthéten elhunyt) szerzõ a
mû megírásáról így vall: “Régóta
kínzott, hogy drámát írjak a tra-
gédiáról. Drámát arról a tragikus
színjátékról, ami körülöttünk ör-
vénylett máig hatóan, a forrada-
lom elõtt, alatt és után, magamat
is az események mélyére rántva.
Adósságot kellett törlesztenem
múltunkkal, jövõnkkel - unoká-
inkkal szemben.”

IKEM elõadás
Dr. Kiszely István professzor
rendkívül érdekes és tanulságos
elõadása magyarságról, kultúrá-
ról, étkezési kultúráról, ahogyan
ezekrõl máshol sehol sem hall-
hatunk.

Filmcsemegék
az ITV mûsorán

Újraindítjuk az ITV-mozit, mert
ismét sikerült olyan kiváló filme-
ket beszereznünk, amelyek más
csatornákon nemigen fordulnak
elõ. A Futball-legendák két da-
rabjának vélhetõen a sportág ra-
jongói fognak örülni. A
Dinotopia címû 13 részes soro-
zatot pedig valószínûleg a család
minden tagja szívesen fogadja
majd.

Futball-legendák - Ronaldo &
Ronaldinho
Ronaldo, a brazilok kilences szá-
mú játékosa kiegyensúlyozottsá-

gával és taktikusan végiggondolt
játékával profi focistává nõtte ki
magát.
A brazilok büszkesége
Ronaldinho, akit joggal tartanak
Pelé utódjának, trükkös fogásai-
val szinte mindig képes megté-
veszteni ellenfeleit. Bravúros és
szórakoztató játékával szurko-
lók millióit nyûgözi le minden
egyes alkalommal.

Futball-legendák - Beckham &
Owen
David Beckham generációja
egyik legtehetségesebb játékosa,
aki joggal kivívta magának a lab-
darúgás “ikonja” címet. Az an-
gol bármikor képes megzavarni
és megfélemlíteni ellenfeleit
hírhedt beadásaival. Beckham az
angol labdarúgás történetének
egyik legkiemelkedõk focistája.
Michael Owen nagyon fiatalon
tizenhét évesen került a Liver-
pool csapatához, ahol 1998-ban
az Argentína elleni meccsen, egy
jól irányzott góllal pillanatok
alatt a közönség kedvencévé
vált. Owen, Anglia elsõ számú
csatára, gyorsaságával és rúgó-
technikájával keményen megiz-
zasztja az ellenfél játékosait.

Dinotopia 13 részes családi filmsoro-
zat
Fsz: Michael Brandon, Jonathan
Hyde, Georgina Rylance
A nagyszerû Dinotopia címû
film ihletésére megszületett a
XXI. század egyik legcsodála-
tosabb sorozata, amely végig-
kíséri egy család kalandokkal
teli utazását a dinoszauruszok
mesés világába, Dinotopiába.
Dinotopia a legkülönlegesebb
hely, ahol dinoszauruszok és
emberek harmóniában élnek.
Ebbe a boldog és nyugodt vi-
lágba csöppen a sorozat két ifjú
szereplõje Karl, Dávid és édes-
apjuk. De ahogy lenni szokott,
ahol van jó, ott rossz is lappang.
Dinotopiát magának akarja egy
gonosz törzs...


