
2009. szeptember 18. Ára: 110 FtXIX.  évfolyam 9. szám

XXVI.
Izsáki Sárfehér 

Napok
szeptember
25-26-27.

Önkormányzati lap Megjelenik havonta

IzsákI sárfehér Napok 2009

Ünnepköszöntő
Tisztelt Izsákiak!

IzsákIak Is kÖzreMÛkÖDTek

Látványos, izgalmakkal teli világbajnokság Kecskeméten

Az izsáki „vasemberek” 
újabb sikere

Ismét elmúlt egy év. Újra 
itt van ünnepünk, a sárfehér 
Napok! a tavalyi ünnep óta 
eltelt időszak nem volt könnyű. 
Tudjuk, komoly válságban van 
az ország, sőt a világ, és sajnos 
ezek hatásai alól mi sem von-
hatjuk ki magunkat. Lehetősé-
geink beszűkültek, ám ennek 
ellenére elmondhatjuk, hogy a 
város működése egyszer sem 
került veszélybe. Ezzel párhu-
zamosan azonban azt is el kell 
mondani, hogy a tervezett isko-
la felújítás, és az egészségügyi 
központ-létesítés elmaradt, s 
jelenleg nem is látszik konkrét 
lehetőség ezek közeli megva-
lósítására. Pedig nagy szükség 
volna mindkettőre.

A mezőgazdaság általános 
helyzete sem javult. Sajnos ma 
is nagyobb üzletnek látszik a 
szőlő kivágása, mint megter-
melése. Jönnek olyan hírek, 
melyek azt mondják, hogy ki-
felé haladunk már a válságból. 
Bizony nagyon jó volna, ha ez 
tényleg így lenne.

egy-egy sárfehér Napok 
alkalmából az elmúlt időszak 

fejlesztéseiről is be szoktunk 
számolni. Ez idén sajnos keve-
sebb helyet foglal el ebben a kö-
szöntőben, mint korábban volt. 
Ám azt gondolom -látva más ön-
kormányzatok helyzetét-, azzal, 
hogy a város működése mindig 
biztosított volt, s ehhez hitelt 
-kivéve rövid átmeneti időre 
szóló kisebb kölcsönt- nem kel-
lett felvennünk, mindenképpen 
jó hír. S különösen jó hírnek 
számít, hogy a jelzett nehézsé-
gek ellenére, éppen a sárfehér 
Napokra készül el tizenhat utca 
burkolatának a felújítása, mely-
hez 140 millió forintot nyertünk 
központi pályázaton. Ez a fej-
lesztés azért is örömteli, mert 
sajnos mindannyian jól tudjuk, 
hogy sok utcánk minősége igen-
igen rossz. Éppen ezért máris 
újabb pályázatot nyújtottunk be 
további útépítésekre. Járdaépí-
tésre 12,5 millió forint áll ren-
delkezésünkre. Ugyancsak ez évi 
fejlesztés a könyvtár technikai 
fejlesztése, melyhez 11 millió 
forintot nyertünk, míg az iskolai 
és óvodai oktatás fejlesztésére 
56 millió forint pályázati pénzt 

kaptunk.
Én őszintén bízom abban, 

hogy jövőre már jobb helyzet-
ben ünnepelhetünk és több 
fejlesztésről számolhatunk be. 
Idei ünnepünk teljen ennek 
reményében. Segítsen ez a 
három nap, legalább az ünnepi 
órákra kicsit elfeledni a gon-
dokat. Szép napokat kívánok 
minden Izsákinak és hozzánk 
látogatónak!

Mondok József
polgármester

Cséplõ Zoltán, Baglyas Zoltán, Bálint Zoltán

Augusztus 15-én rendezték 
meg Nagyatádon a 19. Ironman 
Nemzetközi Triatlon Bajnoksá-
got. Tizenhárom ország 365 ver-
senyzője, köztük három izsáki fi-
atalember -Bálint zoltán, Baglyas 
Zoltán, Cséplő Zoltán- vágott 
neki az emberfeletti távoknak, 
a 3800 méteres úszásnak, a 180 
km-es kerékpártávnak és zárás-
ként a 42 km-es futásnak. Bálint 
Zoltán élete első hosszú távú 
versenyén fantasztikus időered-
ménnyel, 10 óra 16 perccel az ab-
szolút mezőnyben a 23. helyen, 
míg a magyar mezőnyben a 15. 
helyen végzett. Baglyas Zoltán 

is most debütált a rangos verse-
nyen és magabiztos versenyzés-
sel a középmezőnyben végzett, 
13 óra 47 perc alatt abszolválva a 
távot. A harmadik izsáki verseny-
ző Cséplő Zoltán, aki hatodik 
alkalommal teljesítette a távokat, 
10 óra 34 perces

idővel az abszolút mezőny 
35. helyén, a magyarok közül 
pedig a 20. helyen ért célba. Nagy 
öröm számomra hogy végre van 
városunknak két újabb nagysze-
rű sportembere, akik nemcsak 
önmagukat, hanem a távokat is 
sikeresen legyőzték.

CS.Z.

Öt napon át nyújtott kiváló 
látványt, izgalmakat a sportág 
kedvelőinek a Kecskeméten 
megrendezett XIII. Kettesfo-
gathajtó-világbajnokság, ahol 
harrie Verstappen és a holland 
válogatott nyerte az egyéni és 
csapat vb-aranyakat. A magyar 
versenyzőknek összetettben 
egy csapatezüst és egy egyéni 
bronzérem jutott.

Látványos megnyitó prog-
ram köszöntötte a kecskeméti 
világbajnokság közönségét, 
akik gyakorlatilag teljesen 
megtöltötték a Széktói stadion 
lelátóit. Ejtőernyősök hozták a 
résztvevő 21 nemzet zászlaját, 
történelmi jelenetekben mu-
tatták be a rendezők az ember 
és ló kapcsolat alakulását, s 
egyebek mellett lovas akroba-

ták ügyességét is megcsodál-
hatták az érdeklődők. 

A versenynapokon aztán 
ritkán látott nagy küzdelemben, 
sérülésekkel, bukásokkal tar-
kított maratonban és izgalmas 
akadályhajtást követően dőltek 
el a dobogós helyezések. A 
maraton, számunkra szomorú 
szenzációját a címvédő Lázár 
Vilmos okozta: a második aka-
dályban már ráfordult a kihaj-
tásra, amikor egy gyökérben 
fennakadt kocsija jobb kereke, s 
a hétszeres világbajnok lerepült 
a bakról. Az eset tragédiával is 
végződhetett volna, ám a segéd-
hajtó megfékezte az elszabadult 
lovakat. Lázár Vilmos válla 
kiugrott ugyan, de folytatta a 
versenyt, és utolsóként végzett 
e versenyszámban.

a világbajnokság legna-
gyobb vesztesei egyértelmű-
en a Lázár testvérek voltak. 
Vilmos a maratonon történt 
bukása után kiesett az egyéni 
elsőségért folytatott küzde-
lemből, Zoltánnak három aka-
dályhiba miatt egyszerre két 
aranyról is le kellett mondania. 
A rossz szereplést egy furcsa 

és érthetetlen közjáték előzte 
meg. Lázár Zoltán ezt mondta 
erről: - Engem és a lovaimat 
is megzavart a start előtti bi-
zonytalanság az akadályhajtás-
ban. Az óra elindult, csengőt 
nem kaptam, késett a start. 
életemben nem rontottam 
világbajnoki akadálypályán a 
kettesek közt, most háromszor 
is leesett a labda a bójákról. 
Nem hibáztatok senkit, jobban 
kellett volna koncentrálnom 
- nyilatkozta a vb-n legered-

ményesebb magyar hajtó, aki 
csapatban ezüst-, egyéniben 
pedig bronzérmet nyert.

Végeredmény. Egyéniben: 
1. Harrie Verstappen (Hol-
landia) 143,92 hp, 2. Beat 
Schenk (Svájc) 146,54, 3. Lázár 
Zoltán 148,18. 10. Selyben 
Zsolt (Magyarország) 157,13. 
Csapatban: 1. Hollandia, 2. 
Magyarország (Lázár Vilmos, 
Lázár Zoltán, Selyben Zsolt), 
3. Németország.

Folytatás a 3. oldalon.

A megnyitó ünnepségen Mondok József versenyigazgató 
köszöntötte a külföldi és hazai vendégeket, versenyzõket 
és a közönséget. Mellette (hátul) Simóka Beáta államtitkár 

és Bányai Gábor a megyei közgyûlés elnöke

Lázár Zoltán az akadálypályán
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Az Arany sárfehér Szőlő- és
Bortermelők Szövetkezetének tájékoztatója

T. Dánielné izsáki lakos jelentette be, hogy ismeretlen 
elkövető augusztus 17-én 8 óra és 19-e 20 óra közötti idő-
ben Izsákon, a Szabadság téren lezárt camping kerékpárját 
lakatlevágás módszerével eltulajdonította. A bűncselek-
ménnyel okozott kár kb. 23.000.-Ft.

N. Ferenc feljelentést tett ismeretlen elkövető ellen, 
aki augusztus 17-én 18.30 és 18-án 6.45 óra közötti időben 
Izsákon, a Gedeon dűlőben található tanyájába lakatlefeszí-
tés módszerével behatolt és 150.000.-Ft értékben agregá-
tort, fűkaszát és kézi szerszámokat tulajdonított el.

A nyomozást lopás bűntett elkövetés megalapozott 
gyanúja miatt indította el hatóságunk.

Egy izsáki lakos jelentette be, hogy augusztus 16-án 
11 és 18.30 óra közötti időben Izsák, Gedeon dűlőben 
található szőlőterülete mellett nyitott állapotban parkoló 
személygépkocsijából eltulajdonították a pénztárcáját benne 
a személyes irataival. 

Fenti ügyekben kapitányságunk visszaélés okirattal 
vétség elkövetés megalapozott gyanúja miatt rendelte el 
a nyomozást.

L. Ferencné izsáki lakos jelentette be, hogy 
szeptember 9-ről 10-re virradó éjszaka folyamán 
ismeretlen tettes az óvoda hátsó ablakát befeszítve 
bement, ott kutatást végzett, majd eltulajdonított 
egy digitális fényképezőgépet és 2 db festékpatront. 
A lopással keletkezett kár kb. 80.000.-Ft. Hatóságunk 
lopás bűntett elkövetés megalapozott gyanúja miatt 
indított eljárást.

K. K. izsáki lakos jelentette be, hogy ismeretlen szemé-
lyek szeptember 10-én a reggeli órákban a buszmegállóban 
előzetes szóváltást követően őt bántalmazták, melynek 
következtében 8 napon  belül gyógyuló, könnyű sérülése-
ket szenvedett. Az ügyben gyanúsítottként hallgattuk ki. 
B.B., Cs.Zs. és Sz.A. fiatalkorú személyeket, akik tettüket 
elismerték. Az eljárás garázdaság bűntett elkövetés meg-
alapozott gyanúja miatt van folyamatban.
 Rendőrségi felhívás
Megkezdődött az iskola! Gyermekintézmények környékén 
óvatosabban, körültekintőbben közlekedjenek! Ismét 
beindítottuk az iskola rendőre programot. Illetékességi 
területünkön minden általános iskolának van egy körzeti 
megbízott vagy bűnmegelőzési rendőre, aki fokozottabban 
figyel a gyermekekre. A program célja: A Kiskőrösi Rend-
őrkapitányság illetékességi területén működő általános 
iskolák tanulói  minél kevesebben váljanak bűncselekmény 
és közlekedési baleset áldozatává.
- a tanulók biztonságának elősegítése és annak növelése, 
- az iskolák környékén és a gyalogos átkelőhelyeken a 
közlekedésbiztonság megőrzése, 
- a pedagógusok számára a szükséges kiadványok eljuttatá-
sa, tájékoztatások, információk átadása,  cseréje, 
- a pedagógusok szülők tanulók napi problémáinak kezelése. 
Bárkinek szívesen nyújtok a programmal kapcsolatban 
bővebb tájékoztatást.

Kuti Erika r. szds.
Kiskőrösi Rendőrkapitányság

„a gyengék erőssége az egység”
A korai szőlők közül a Cser-

szegi fűszeres betakarítása a ter-
vezettnél korábban befejeződött. 
Az időjárás mellett a fokjavító 
permetezéseknek köszönhetően 
nem volt ritka a 19 cukorfokos 
érettség sem.

Azok a tagok, akik szőlőtermé-
süket a térségi borászatoknak adják 
el, kérjük, hogy az értékesítésre 
a Szövetkezet közbeiktatásával 
kerüljön sor. Ebben az esetben a 
Szövetkezeten keresztül leadott 
szőlő értékének 2%-át pluszban 
vásárlási utalvány formájában ki-
fizetjük tagjaink részére, amelyből 
műtrágyát, növényvédőszert vagy 
egyéb, a gazdálkodáshoz szükséget, 
anyagot vásárolhatnak a kijelölt 
gazdaboltokban. 

A szövetkezetet megkerül-
ve értékesítők tagsági viszonyát 
kénytelenek leszünk megszüntetni, 
mivel a következő öt évre a szövet-
kezet újraminősítésének feltétele 
a tagok szövetkezeten keresztül 
értékesített termésének árbevétel 
növekedése. Az újabb támogatásból 
befolyó összeg nagy részét, a koráb-
biakhoz hasonlóan, a Vasút utcai 
pince feldolgozó- és tárolóterének 
felújítására szándékozunk fordí-
tani, de ez a támogatás a fedezete 
a korábban említett tagok részére 
nyújtott 2%-os vásárlási utalványok 
folyósításának is. A tagi működési 
költség-hozzájárulás mértéke to-

vábbra is csak 1%.
a tagi betárolt borok eladása 

lassú ütemben, de halad. Az el-
adásból eddig befolyt pénzekből 
továbbra is lehetőség van igény 
szerinti egyeztetés után előleg 
kifizetésére. 

A Vasút utcai pince felújítása 
a szüret indulásáig a tervezett 
tárolótér szintjéig befejeződött. 
Amennyibe az egyéb piaci felté-
telek (ár, felvásárlói hajlandóság) 
kedvezőtlenül alakulnak, önkölt-
ségi áron bérfeldolgozásra és -tá-
rolásra jelentkezhetnek tagjaink. 
A feldolgozási költséget, a korábbi 
évekhez hasonlóan meghitelezzük, 
de az esetleges mustjavítást ki kell 
fizetni. A zavartalanabb és gyorsabb 
feldolgozás érdekében egy vertikális 
bogyózó beszerelésére kerül sor, 
elsősorban a gépi szüretelésű szőlő 
fogadására. a felújított tároló ré-
szek teljes kihasználása érdekében 
külső tagoknak és vállalkozóknak 
is meghirdetjük a bérfeldolgozás 
és tárolás lehetőségét az alábbiak 
szerint: 

Szőlő feldolgozás (fogadás, 
zúzás, bogyózás, cefreként kiadás): 
2,90 Ft/kg (1000 q felett 2,60 Ft/
kg). Préselés: (mustkezelés /hűtés 
nélkül!/, kamionba töltés): 1,20 
Ft/kg (1000 q felett 1,00 Ft/kg). 
Erjesztés: 1,20 Ft/kg (1000 q felett 
1,00 Ft/kg). Bértárolás: 0,5 Ft/l/hó  
(2009 december 1.-től), Mustjavítás 
/ha indokolt és igényelt/ -külön 

fizetendő! Összesen: 1000 q alatt: 
5,30 Ft/kg, 1000 q felett: 4,60 
Ft/kg. Az árak nettóban értendők! 
Az Arany sárfehér Szőlő és Bor-
termelők Szövetkezete tagjaitól 
felvásárolt szőlő feldolgozása és 
tárolása esetén 10% kedvezményt 
biztosítunk. 

Kérjük a Szövetkezet és Gaz-
dakör tagjait, hogy a Sárfehér 
Napokon, a terménykiállításon 
minél többen vegyenek részt saját 
terményükkel /szőlő, gyümölcs, 
zöldség, stb, egyéb termékek/. 
A bíráló bizottság és a közönség 
szavazat alapján a legsikeresebb 
kiállítók oklevélben illetve külön 
díjban részesülnek.

A korábbi években a szüret 
előtt szervezett szakmai kirándulás 
ez évben november 6-7.-én kerül 
megszervezésre. Tervezett kétna-
pos program a tolnai borvidék bo-
rászatainak /köztük a Cezar Winery 
bor és pezsgőüzem Kft, Nagyrada, 
stb./ és kulturális nevezetességei-
nek a megtekintése.  

Továbbra is lehetőség van 
nagyminőségű Arany sárfehér 5 l-es 
kiszerelésben történő vásárlására. 
200 Ft/liter + 100 Ft/kanna. Érdek-
lődni a Szövetkezeti irodán lehet

Tagjaink részére az elmaradt 
talajvizsgálati eredmények is meg-
érkeztek, a szövetkezeti irodán 
a vizsgálati díjak befizetése után 
átvehetők. 

Elérhetőségünk változott: 
6070 Izsák, Dózsa tér 3, T/fx: 
76/374-036, Mobil: 20/5693-783, 
20/4929-060, E-mail: aranysarfe-
her@sv-net.hu, Internet: www.
aranysarfeher.hu 

Vezetőség

A katolikus temetőkben
történő temetések

(hamvasztás is) ügyintézése

„Jóindulat” Kft. Temetkezés, Kecskemét, 
Csabai Géza krt. 2. (a régi kórház hátsó

bejáratával szemben)
Telefon: 06-30-9639-222,

vagy 
Molnár László,

Izsák, Vörösmarty u. 2.
Tel.: 06-20-3113-572

Pénzügyi tájékoztatás
Az Államháztartásról szóló 

1992. évi XXXVIII. tv. 15/B. § 
(1) bekezdése értelmében közzé 
tesszük az Önkormányzat által 
kötött szerződéseket. 

Izsák város Önkormányzata 
közbeszerzési eljárást írt ki az ez 
évben felújításra kerülő 16 db. 
utca és útszakasz önkormányzati 
költségeihez hitel biztosítására. 
A közbeszerzési eljárás egyszerű 
ajánlattételi eljárás volt 53 millió 
forint értékre. A közbeszerzési 
eljárásban 1 ajánlattevő volt az 
OTP Bank Nyrt. Az OTP Bank 
ajánlat értelmében a hitelt szük-
ség szerint folyósítja. A kamat 3 
havi EURIBOR + évi 2,5 %. A 
futamidő 2011. szeptember 5.-től 
2024. június 5-ig tart. 

Az Önkormányzat közbe-

szerzési eljárást folytatott le a 
DAOP-2008-3.1.1.B pályázathoz 
kapcsolódóan 16 utca és útszakasz 
felújításának kivitelezésére. A 
közbeszerzési eljárásban 3 pályá-
zó vett részt. Az Önkormányzat 
a pályázati feltételek kiírásának 
megfelelően az összességében 
legkedvezőbb ajánlatot tévő Soltút 
Útépítő Fenntartó és Kereskedel-
mi Kft-vel 6320. Solt, Kecskeméti 
út 34. szám - kötött szerződést. 
A felújításra kerülő úthossz 3925 
méter, terület 19856.3 m2.

A szerződés összege bruttó 
137.665.106.-Ft fix összegű áta-
lány ár. 

A munkák befejezési határ-
ideje 2009. szeptember 11.

Mondok József
polgármester

A Képviselő-testület 2009. szeptember l.-én tartott ülésén jóváhagyta 
a Táncsics Mihály Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
és Diákotthon 2007/2008. tanévi munkájáról szóló beszámolót, valamint a 
2008/2009. tanévi munkájáról szóló IMIP értékelést az 1993. évi LXXXIX. 
tv. 40.§ (10) bekezdése alapján az előterjesztésnek megfelelően.

A Képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda Intézményi Minőség-
irányítási Programját az 1993. évi LXXIX. tv. 40.§ (10) bekezdése alapján, 
valamint a nevelési program módosítását az 1993. évi LXXIX. tv. 44. § (1) 
bekezdése alapján az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyta. 

Rendeletet alkotott a Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi 
költségvetéséről szóló 3/2009. (II. 18.) rendelet módosításáról, melyet 
lapunkban közzé teszünk.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. I. félévi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően jóvá-
hagyta.

A Képviselő-testület elhatározta, hogy az Önkormányzat tulajdonában 
lévő külterületi ingatlanokat az előterjesztésben szereplő induló áron - ár-
verés útján értékesíti.

A Képviselő-testület a Táncsics Mihály Általános Iskola, Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény és Diákotthon 3., 6. és 8. évfolyamán az előterjesztés 
szerinti csoportlétszám bővítéshez a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 102. § (2) bekezdés c) pontja alapján hozzájárul.

A Képviselő-testület a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
95/A. § (11) bekezdése alapján az Oktatási Hivatal Dél-Alföldi Regionális 
Igazgatóságnál kérelmezi a Táncsics Mihály Általános Iskola, Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény és Diákotthon létszámbővítését a 2. és 4. évfolyamok 
tekintetében az alábbiak szerint: 2. évfolyam: 2.a -25 főre; 2.b-25 főre; 2.c- 27 
főre; 4. évfolyam: 4.a-27 főre. A csoportlétszám bővítésével az Iskolaszék, a 
Szülői Munkaközösség és a Diákönkormányzat is egyetért.

A Képviselő-testület Dr. Hauzmann János címzetes főjegyzőt az 1990. 
évi LXV. tv. 36. § (1) bek. meghatározott hatáskörében öregségi nyugdíjjo-
gosultságára tekintettel az 1992. évi XXIII. tv. 17. § (1) bek. d) pontjában 
meghatározott jogcímmel - 2010. április 30. napjával munkaköréből felmenti; 
a munkavégzés alól 2010. január 1. napjával mentesíti.

A Képviselő-testület 2009. szeptember 15.-i ülésén tárgyalta a „KÉK 
VÍZ” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodást, 
melyet jóváhagyott.

A Képviselő-testület a Táncsics Mihály Általános Iskola Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény és Diákotthon Szervezeti- és Működési Szabályzatát 
jóváhagyta.

KHT átalakulásával kapcsolatosan döntött arról, hogy Bak Nándor 
ügyvezetői megbízatását megszünteti és Laki Zoltánt bízta meg az ügyve-
zetői teendőkkel. Az Izsák KHT, amely átalakult Nonprofit Kft-vé, magába 
olvasztja az Inno-Kom 2002. Kft-t és 2009. december 31. után Izsák Inno-
Kom Nonprofit Kft. néven fog működni. A vagyonmérleg és a vagyonleltár 
tervezett fordulónapja 2009. június 30., melyet a képviselő-testület 2009. 
szeptember 29.-én tartandó ülésén fog megtárgyalni.

A Képviselő-testület zárt ülésen döntött arról, hogy 27 közép- illetve 
felsőfokú tanulmányt folytató izsáki diákot részesít havi 2.000.-Ft-os támo-
gatásban.
Díszpolgári cím
Díszpolgári címet adományozott a Képviselő-testület 2009. évben  
HorST TuFFNEr úr részére, aki testvértelepülésünk Strullendorf kultu-
rális tanácsosa. Nevéhez fűződik a két település kapcsolatának németországi 
bonyolítása és a Strullendorfi Magyar Baráti Kör Egyesület megalakítása és 
működtetése. Ezt a feladatát 15 éve látja el, lelkesen és odaadóan. 
Izsákért Emlékérem
Izsákért Emlékérmet a Képviselő-testület 8 db-ot adományozott 2009. 
évben. 
Fekete Lászlóné nyugdíjas (Somogyi Béla utca)
Frankó Istvánné szakápoló,
Hajnal Sándor postás,
Lukács László és Haránt Eszter néptáncos pár,
Nagy Ferenc vállalkozó,
Prikkel László vállalkozó,
Táncsics Mihály Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási In-
tézmény és Diákotthon III - IV. korcsoportos fiú tornacsapata,
Zeke Károlyné nyugdíjas tanárnő

Dr. Hauzmann János címzetes főjegyző
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TETÉZI LAJOS

Gondolom...
...szőlőnk történetével a legtöbb izsáki 

tisztában van. Az 1800-as évek utolsó har-
madában szelektálták itt Izsákon. Csak ezt a 
homokos vidéket kedveli. Elnevezése sajátos 
tulajdonságai alapján születetett; nagy fehér 
fürtjei nehezek, mint a sár, vagyis Sárfehér. 

Biztos, bőtermő fajta. Igazi hungarikum, kiváló pezsgőalap, 
sőt ma már (a korszerű feldolgozási módnak köszönhetően) 
minőségi borként is megállja a helyét. Védett eredetű szőlő. 
Több ezer hektáron termesztették Izsákon és a környező te-
lepüléseken. Bár bő másfélszáz éves történetében, az alacsony 
szőlő- és borfelvásárlási árak gyakran okoztak bosszúságot, 
többé-kevésbé biztos megélhetést nyújtott a vele dolgozók-
nak. Olyat, amely mellett azért reálisnak tűnt a remény, hogy 
javulhat a helyzet.

Gondolom, a mai szőlőtermesztők javuló helyzetről aligha 
szólhatnak. Romlóról annál inkább. Reálértékben számolva 
nem nőttek, hanem csökkentek a felvásárlási árak. A külföldről 
behozott olcsó, sok esetben gyenge minőségű, uniós pénzekkel 
támogatott borok eladhatatlanná teszik a hazai kiváló terméke-
ket. E hasábokon már többször írtam a piacvédelem hiányának 
romboló hatásairól.

Gondolom, azzal mindenki tisztában van, hogy e hatások 
ellen mi magunk aligha tehetünk érdemben. Kormányzati aka-
rat és közreműködés nélkül nem lehet. De talán azon érdemes 
elgondolkodni, hogy mi az, amit mi itt helyben megtehetünk. 
Például sör és külföldi olcsó „borok” helyett igyunk sárfehér-
bort, s ezt kínáljuk barátnak, ismerősnek, de még ismeretlen-
nek is. (Persze azért érdemes tisztázni hogy, a sárfehér sem 
drága, hiszen éppen lapunkban olvasható, hogy 200 forintos 
literenkénti áron lehet kiváló minőséget kapni belőle.) Aztán 
a felvásárlók, feldolgozók esetleg átmenetileg kisebb haszon-
nal is vállalhatnák az átvételt. Látjuk, napról napra csökken a 
szőlőterület a határban. A magas kivágási támogatás és a szinte 
semmi felvásárlási ár ezt eredményezi. Ez nem lehet megoldás 
sem termelőnek, sem felvásárlónak. Pillanatnyilag hasznot 
hoz, de mi lesz a jövő. Irtással, rombolással nem lehet jövőt 
építeni. Ma a parcellák tűnnek el, holnap a feldolgozóüzemek, 
aztán maga a település. Ez a könyörtelen logikai sor. Talán 
nem kellene hagynunk, hogy idáig jussunk. Azt láthatjuk, hogy 
„fentről” semmi segítségre sem számíthatunk, hiszen az állam 
gyakorlatilag kivonult azokról a területekről, ahol szabályozó 
szerepe kellene, hogy legyen.

Gondolom, sokan felteszik a kérdést, mit tegyünk hát mi, 
azon túl, hogy sárfehérbort iszunk? Kiindulásnak ez is jó, s 
poharazgatás közben esetleg születhetne egy összefogás, egy-
mást támogató összefogás. Termelők, feldolgozók és fogyasztók 
között, mely összefogásba a helyi civil szervezetek és az önkor-
mányzat is beszállhatna. A Sárfehér hazájában, szőlőnk sorsa 
ügyében, mindenkinek dolga van, kell, hogy dolga legyen...

Izsákról a kanadai fellegekbe

Böcskei Imre szobra
a Mezőgazdasági Múzeumban

Folytatás az elsõ oldalról.
a további magyar verseny-

zők összetett eredményei (a név 
előtt a helyezés): 13. Ling Attila 
(Magyarország) 158,38, 14. Var-
ga Péter (Magyarország) 159,39, 
23. Farkas László (Magyaror-
szág) 170,16, 25. Galambos 
Nándor (Magyarország) 171,51, 
36. Láng Zoltán (Magyaror-
szág) 181,82, 61. Lázár Vilmos 
(Magyarország) 243,51, ifjabb 
Juhász László egyik lova sérü-
lése miatt feladta a küzdelmet a 
maratonhajtásban.

kellemes meglepetés volt, 
hogy a vb-újonc Varga Péter hi-
bátlan hajtással, szintidőn belül 
teljesítette az akadálypályát, így 
0 hibaponttal nyert, s vehette át 
az akadályhajtó szám aranyér-
met. Összetettben a 14. helyet 
szerezte meg.

Mint arról már beszámol-
tunk, a világverseny szervező 
bizottságának elnöke Mondok 
József, városunk polgármestere 
volt, aki egyben a Magyar Lovas 
Szövetség Fogathajtó Szakágá-
nak is az elnöke. A tőle kért 
összegzésben elmondta, hogy 
a nemzetközi szakbizottság 
képviselői és a versenyzők is 
egy kiválóan megszervezett, 
gördülékenyen lebonyolított 
versenynek ítélték a kecskeméti 
vb-t. Hangsúlyozta, köszönet jár 
ezért minden közreműködőnek. 
Külön köszönetét fejezte ki 
annak a húsz izsákinak, akik a 
szervezés finisében és a verseny-

IzsákIak Is kÖzreMÛkÖDTek

Látványos, izgalmakkal teli
világbajnokság Kecskeméten

„Izsáki akadály” a Szent Korona másával

Izsáki néptáncosok a megnyitó ünnepségen

napokon tettek sokat azért, hogy 
minden kiválóan sikerüljön. A 
magyar szereplésről elmondta, 
hogy érti a csalódott hangokat, 
amelyek az eddigiekhez hason-
lóan magyar aranyakat vártak, 
de tudomásul kell venni, hogy 
a sportban bizony szerencse 
is kell a kiváló teljesítmények 
mellé, s ebben mi most nem 

igazán bővelkedtünk. Összes-
ségében azonban nem lehet 
ok a panaszra, hiszen egy vi-
lágbajnokságon csapatban a 
dobogó második fokára állni is 
igen nagy dicsőség ezért sokan 
szívesen cserélnének velünk, 
tehát valójában nincs ok az 
elkeseredésre.

-tetézi-

A Magyar Kézműves-
ségért Alapítvány 1994-ben 
azzal a szándékkal jött létre, 
hogy a kihalófélben lévő 
magyar kézművesség mű-
velőit támogassa, patronálja, 
munkásságukra irányítsa a 
közvélemény figyelmét. E 
figyelemfelkeltés egyik látvá-
nyos és eredményes formája 
az a nyaranként Budapesten 
megrendezésre kerülő kiállí-
tás, melyre országos pályázat 
keretében juthatnak be az al-
kotók, egy elismert szakem-
berekből álló zsűri döntése 
alapján. Az izsáki Böcskei 
Imre munkáiból mindig 
látható legalább egy-egy al-
kotás ezeken a bemutatókon. 
Így történt ez az idén is. A 
Magyar Mezőgazdasági Mú-
zeumban rendezett tárlaton 
Imre, a képen látható „Palóc 
kanászfiú” című munkájával 
szerepelt.

-te-

Szabó Tamás izsáki repülőhadnagy
és az L-39 Albatros

A szó szoros értelmében a felle-
gekben érezte magát az izsáki Szabó 
Tamás, amikor megtudta, hogy élte 
álma valóra válik, s vadászpilóta le-
het, mivel megfelelt a szigorú felvételi 
és orvosi feltételeknek, s rövid hazai 
előkészítés után megkezdheti kikép-
zését a kanadai Moose Jaw nemzet-
közi légi bázison. Persze ahhoz, hogy 
e szárnyaló érzésig eljuthasson sok 
mindennek kellett ezt megelőzően 
történnie.

Mint Tamás elmondta, kiskorá-
ban inkább a tengerhajózás érdekelte, 
ám egy magazin vadászrepülős képei 
gyorsan eltérítették érdeklődését, s a 
vízi óceánok helyett a „levegőóceán” 

kezdte mind-
jobban érde-
kelni. érettségi 
után azonban 
nem volt sze-
rencséje, mi-
vel akkor nem 
indult a szol-
noki katonai 
főiskolán hajó-
zóképzés. Így, 
hogy mégis a 
repülés közelé-
ben lehessen, 
a szolnoki ka-
tonai középis-
kola egyéves 
repülőműsza-
ki képzésére 
jelentkezett. 

Ennek elvégzése 
után a kecske-

méti légi bázis MIG-29-es műhelyébe 
került, mint hajtómű-mechanikus 
törzsőrmester. Munka mellett beirat-
kozott a GAMF-ra, s három év után, 
2005 júniusában gépészmérnöki 
diplomát szerzett. Ekkoriban indult 
a NaTo flying Training in Canada 
elnevezésű repülő kiképzési program, 
s Tamás úgy gondolta jelentkezik, 
hiszen az alapfeltételeknek megfelelt. 
Volt műszaki diplomája, s az angol 
nyelvet is jól ismerte. Kitűnő dön-
tésnek bizonyult a jelentkezés, mivel 
a felvételi eljárás további lépcsőin 
is megfelelt. 2005 szeptemberétől 
Szolnokon kapott repülési alapkép-
zést JAK 52-es típuson, mellyel 

összesen 36 órát repült. Teljesít-
ménye alapján beválogatták az első 
Kanadába induló csoportba, s 2006 
májusában megkezdte két és féléves 
kanadai tanulmányait. Gázturbinás 
légcsavaros T-6A Harvard II-essel és 
sugárhajtású Hawk 115-össel történt 
a kiképzése. Társai a világ minden 
tájáról érkeztek, ahogy az oktatók is. 
Izgalmas, színes világba csöppent. 
Kemény menet volt, haza csak kará-
csonyokra jöhetett. Mindenben száz 
százalékon kellett, s kell teljesíteni, 
mert a tapasztalatok szerint aki le-
marad, az ki is marad. Tamás nem 
maradt le, s vadászpilótaként tért 
haza. Itthon, nyáron L-39-es Albatro-
son gyakorolt. Jó néhányszor tartott 
bemutatót Izsák fölött is. Édesanyja 
Sárika -aki az Izsák Kht. irodájában 
dolgozik- ilyenkor egyszerre könnyes 
és büszke arccal futott ki az utcára, 
s elcsukló hangon válaszolt az arra 
járók érdeklődésére, hogy miért is 
fürkészi az eget: a fiam repül ott!

Tamás már ismét kanadában 
van, oktatói tanfolyamon. ennek 
sikeres elvégzése esetén Hawk-on ok-
tatja majd az új jelölteket. Egy másik 
magyar oktatót vált a képesítés meg-
szerzése után. A honi lehetőségek a 
haderő lecsökkentése miatt megle-
hetősen szűkösek minden fegyver-
nemben. Így nehéz megmondani, 
hogy milyen jövő várhat itthon a 30 
éves Tamásra. Egy bizonyos, idehaza 
az Albatros után a hazai csúcstípus a 
Gripen következhet csak...

-te-
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BaBa-MaMa sarok

ringató
 

Alma
Téli tárolásra is alkalmas 

JONATÁNALMA megrendel-
hető. Házhoz szállítás a város 

területén megoldható.
Érd: Szabó Józsefné
HOLSZA TRAFIK
Szabadság tér 3-5.

Ringató foglalkoztatások Izsá-
kon a Katolikus Templom Közösségi 
Házában szeptember 14.-én hétfőn 
10.30-kor

Szeretettel várok minden kis-
mamát és 0-3 éves korú gyermeke-
ket édesanyjukkal, nagymamájuk-
kal, akik egy ölbéli játékos, énekes, 
mondókás foglalkozás keretében 
még közelebb szeretnék érezni ma-
gukat pici csemetéjükhöz.

A foglalkozásokon, az ölbeli 
játékokon kívül az együtt éneklés 
örömteli, mással nem pótolható 
élményét is átélhetik édesanyák, 
édesapák, nagyszülők. Így töltekez-
hetnek lelkileg a maguk gyönyörű-
ségére, gyermekeik örömére.

Az ölbeli játékok elsődleges 
célja természetesen az örömszerzés, 
de segítik az újszülöttet abban, hogy 
hol húzódik a határ közte és a külvi-
lág között. Ez a játék egy -legtöbb-

ször- felnőtt és kisgyermek bizalmi 
játéka, amely erősíti, szorosabbá 
teszi a köztük lévő kapcsolatot. A 
beszédtanulást segíti a szövegek vál-
tozatos, gazdag nyelvi formai világa 
is. A jobb-bal, le-föl, előre-hátra, a 
térérzékelés és térhasználat kialakí-
tásában játszanak fontos szerepet, 
de főként a közös élményszerzés a 
cél és, hogy az itt tanultakat otthon 
is alkalmazhassák, a szülök picinye-
ikkel. Apró, anya kezével készített 
játékot is csinálhattok gyermekei-
teknek a foglalkozásokon.

hívunk, várunk benneteket 
minden hónap második hétfőjén 
a Ringató játszó délelőttjére, ahol 
ezeket a játékokat gyermekeitekkel 
együtt megtanulhatjátok.

Szeretettel várok mindenkit, 
szép napot és örömteli játékot 
kívánok!

Csáki Ildikó

Páhi Ajtó Ablak
Nyílászárók fából és műanyagból

közvetlenül a gyártótól.
A felméréstől a beépítésig.

Bontás nélküli tokba szerelés borítással.
Rétegragasztott, hossztoldott borovi 

fenyőből, 68/82 mm eurofalcos impregnált 
ÉME-engedélyes ablakok

90x120 BNY 27.000 Ft-tól  37.000 Ft-ig,
120x120 BNY 32.000 Ft-tól  43.000 Ft-ig
120x150 BNY 36.000 Ft-tól  49.000 Ft-ig
150x150 BNY 41.000 Ft-tól  55.000 Ft-ig

Bejárati ajtók 60.000 Ft-tól 120.000 Ft-ig.
Asztalosok, beépítők figyelem!

CNC-vel gyártott ablakok keretkész
állapotban megrendelhetők rövid

határidővel, üvegléc hozzáadással, zárhely 
marással kontakt csiszolva 1500 Ft/fm+ÁFA

Páhi, Rákóczi út 56.
Tel.: 20/322-8227

Üzlethelyiség
50 m2-es üzlethelyiség kiadó az 

iskolával szemben, a Saci-virágbolt 
mellett! Az üzlet az uniós

előírásoknak megfelel, a bérleti díj 
tartalmazza az udvar használatát is.
Érdeklődni: HOLSZA TRAFIK

Szabadság tér 3-5.

Autókárpit-, szőnyegtisztítógép kölcsö-
nözhető.
Frankó István Izsák Kecskeméti u.39. 
Tel.:374-274
Négy kiscica ingyen elvihető. T: 06-30-
894-6386
Kétszintes családi ház eladó a benzinkút 
melletti utcában. Tel.: 20/808-3271

APRÓHIRDETÉSEK

A falugazdász tájékoztatója

Tájékoztató pályázatokról

Árverési hirdetmény
Izsák város Önkormányzata árverést hirdet a tulajdonában lévő alábbi külterületi ingatlanokra:

Sorsz. Hrsz. Műv. ág. Ter. AK.érték induló ár
1. 018/5 Szántó 0,1063 1,66 21.000
2. 022/19 Szántó 0,1686 2,63 34.000
3. 041/15 Szántó 25,3826 322,47 8.750.000
4. 0127/9 Gyep 0,2733 0,38 27.000
5. 0373/4 Szőlő 0,5043 5,24 50.000
6. 0383/3 Szántó 0,2532 2,63 51.000
7. 0419/2 Erdő 0,8876 2,49 266.000
8. 0425/10 Gyep 0,8632 1,21 86.000
9. 0425/11 Gyep 0,8632 1,21 86.000
10. 0425/15 Gyep 0,4298 0,60 43.000
11. 0425/16 Gyep 0,4226 0,59 42.000
12. 0425/18 Gyep 0,4620 0,65 46.000
13. 0425/19 Gyep 0,4406 0,62 44.000
14. 0425/27 Szántó 0,5755 1,78 58.000
15. 0433/12 Szántó 0,4971 1,54 50.000
16. 0433/16 Gyep 0,3006 0,42 42.000
17. 0433/22 Gyep 0,9679 1,36 97.000
18. 0434/2 Gyep 1,1056 1,55 111.000
19. 0434/5 Gyep 0,1216 0,17 12.000
20. 0434/6 Gyep 0,5793 0,81 58.000
21. 0434/7 Gyep 0,3210 0,45 32.000
22. 0434/9 Gyep 0,4253 0,60 43.000
23. 0434/10 Gyep 0,6656 0,93 67.000
24. 0434/17 Gyep 0,6135 0,86 61.000
25. 0434/18 Gyep 0,7062 0,99 71.000
26. 0434/19 Gyep 0,9276 1,30 93.000
27. 0434/22 Gyep 2,7015 3,78 270.000
28. 0434/27 Gyep 0,6381 0,89 64.000
29. 0444/3 Gyep 0,3651 0,51 37.000
30. 0444/10 Gyep 0,6546 1,05 65.000
31. 0460/6 Szőlő 0,0036 0,09 4.000
Árverés ideje, helye: Városháza emeleti tanácskozó terme 2009. október 1. csütörtök  9 óra
Az árveréssel kapcsolatosan a jegyzőtől lehet felvilágosítást kérni.

Dr. Hauzmann János címzetes főjegyző

Lakossági bejelentések kivizsgálása
Vásártér utcai lakosok bejelentése
Az útépítés előtt a szennyvízproblémát nem tudjuk megoldani, mivel annak költsége több millió forint és azt az 

útépítés költségei között nem számolhatjuk el. Az érintett szakaszon egyébként a csatorna tisztítását elvégeztük. A vég-
leges megoldás akkor lehetséges, ha a pályázati úton ezen szakasz cseréjére és felújítására sikerül pályázatot nyerni. 

Széchenyi utcai lakosok bejelentése a Gyöngy Vendéglővel kapcsolatosan
A Gyöngy Vendéglő előtti parkolással kapcsolatosan érkezett bejelentés a környék lakosságától. Felhívtuk a vendéglő 

tulajdonosát a szabályszerű parkolásra, illetve a rendőrség segítségét kértük az útszakasz ellenőrzésére. 
Széchenyi utcai lakosok fekvőrendőr elhelyezési kérelme
Az alig elkészült Széchenyi utcai szakaszra kértek a lakosok fekvőrendőrt kihelyezni, mivel az új út elkészültével 

várhatóan gyorsan fognak az autósok, illetve motorosok közlekedni. Tájékoztatjuk az érintett lakosokat, hogy az elkészült 
útszakasz egyenes hosszai (kb. 150 méter) nem indokolják ilyen közlekedési korlátozás elhelyezését. Előre ne feltéte-
lezzék azt, hogy ott gyorsulási versenyeket fognak rendezni a gépjárművezetők. A belterületen 50 km a megengedett 
sebesség és ennek betartása esetén az utcában folyó közlekedés nem lehet balesetveszélyes. Egyébként a rendőrséget 
kértük az új útszakaszokon a sebesség betartásának ellenőrzésére.

Tehergépjárművek forgalmának korlátozása
A közelmúltban több lakossági bejelentés érkezett a nagy tehergépjárművek forgalmának korlátozására vonat-

kozóan. A kérelmek elsősorban kamionok közlekedésére vonatkoztak, mivel azok behajtása az utcákba tönkreteszi a 
már elkészült új útburkolatokat és veszélyezteti a lakosok kerítéseit és házát, illetve annak állagát. A bejelentésekkel 
a Képviselő-testület foglalkozott és elhatározta, hogy korlátozza a nagy tehergépjárművel a behajtási lehetőségeket. 
A közeljövőben az önkormányzat rendeletet fog alkotni a tehergépjárművek forgalmának korlátozásáról. Ennek ér-
telmében megtiltjuk, hogy 3,5 tonnát meghaladó gépjárművek az önkormányzati tulajdonú utakon, tereken és egyéb 
közterületeken parkírozzanak. Ez a döntés legkésőbb 2009. november 1.-től hatályba fog lépni. Már most felhívjuk az 
ilyen gépjármű tulajdonosok vagy üzembentartók figyelmét, hogy ezen időpontig gondoskodjanak gépjárműveiknek 
megfelelő nappali, illetve éjszakai parkírozásáról, mert azt az utcákon megtiltjuk. A rendelet megszegőivel szemben 
szigorú bírságokat fogunk kiszabni.

Kárenyhítés
Az agrárkár-enyhítésről  szóló 32/2009.(III.31.) FVM rendelet 

értelmében a  rendszerhez csatlakozott termelők a kárenyhítési 
juttatás igényléséhez  szükséges  hozamérték-számítás 2 példányát 
(a rendelet 4, 5, 6 számú melléklete) 2009. október 20-áig  beérke-
zőleg nyújthatják be a Mezőgazdálkodási Szakigazgatási Hivatalhoz 
személyesen, vagy postai úton. Cím: Bács-Kiskun Megyei Mezőgaz-
dasági Szakigazgatási Hivatal, Kecskemét, 6001 Pf.215.

Gazdálkodási napló
Az AKG (2004-2009 év) támogatásban részesülő gazdálkodók-

nak  a  gazdálkodásuk teljes területére vezetett Gazdálkodási Napló, 
minden oldalon aláírt fénymásolatát kell beküldeni (mellékletek 
nélkül), 2009 augusztus 31. és 2009 október 31. közötti időszak-
ban. KAT, Natura támogatást igénylőknek nem kell beküldeni a 
naplót, csak a helyszíni ellenőrzéskor kell bemutatni a gazdálkodási 
évre lezártan. Cím: MgSZH Központ, Budapest, 1118 Budaörsi út 
141-145. 

Nitrát adatszolgáltatás
A nitrát-érzékeny területen valamennyi mezőgazdasági tevé-

kenységet folytatónak és a nem nitrát-érzékeny területen állattar-
tással foglalkozóknak (vegyes állattartás esetében 5 számosállat 
fölött, baromfi esetén 3 számosállat fölött) a gazdálkodási évre 
vonatkozóan az illetékes talajvédelmi hatósághoz  55/2009.(IV.29.) 
FVM rendelet melléklete szerinti adatlapokon adatszolgáltatást kell 
benyújtania a  keletkezett és felhasznált nitrátról. Ezt a 2008. szept-
ember 1. és 2009 augusztus 31. közötti időszakra: 2009 december 
31-ig kell teljesíteni. Cím: Bács-Kiskun megyei MgSzH Növény- és 
Talajvédelmi Igazgatósága, Kecskemét 6000,Halasi út 36. További 
információ a falugazdásztól kérhető.   Mikus Anikó 20/9850721

Az önkormányzat az utóbbi időben három pályázaton ért el 
eredményt. 

A DAOP pályázaton az önkormányzat 16 utca és útszakasz fel-
újítására nyert 94.907.067.- Ft-ot. A támogatás intenzitása 65 %-os, 
az Önkormányzat a szükséges sajáterőt hitel felvételből fedezi. Az 
útfelújítási program teljes összege 146.001.130.-Ft. A kivitelezés 
lebonyolítására és a hitel felvételére az önkormányzat külön-külön 
közbeszerzési eljárást folytat le. A kivitelezési munkák várhatóan 
augusztusban kezdődnek és októberben fejeződnek be. A felújítással 
érintett utcák a következők: Madách utca (Árpád utcától Kovács 
Aladár utcáig) Séta utca, Gyulai Pál utca, Eötvös utca, Gödör utca, 
Vásártér utca, Diófa utca, Váci Mihály utca, Kodály Zoltán utca (Cso-
konai utcától Váci Mihály utcáig), Alma utca, Gorkij utca, Csokonai 
utca (Kodály utcától végig) Széchenyi utca, Radnóti utca, Nyár utca, 
Katona József utca (Kecskeméti úttól Kölcsey utcáig).

Az önkormányzat a TÁMOP pályázaton 56.163.380.-Ft nyert a 
„Kompetencia alapú oktatás és egyenlő hozzáférés” című pályázaton. 
A fenti összeg az általános iskola és a napközi otthonos óvoda pe-
dagógusainak továbbképzését és az intézmények eszközbeszerzését 
szolgálja. A támogatás 100 %-os intenzitású, ehhez saját erőt az 
önkormányzatnak biztosítani nem kellett. 

Az Önkormányzat a Kiskőrösi Kistérség városaival együtt pá-
lyázva a TIOP pályázaton 11.000.000.-Ft összeget nyert a Könyvtár 
technikai eszközeinek fejlesztésére és kisebb felújításra. 

Mondok József
polgármester

Dr. Hauzmann János címzetes főjegyző
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Tekintetes Nemes Vármegye,

Nagy Jó Kegyes uraink !

Máté
„Íme, így lesznek az utolsókból elsők, az elsőkből utolsók!” Máté, 

eredeti zsidó nevén Lévi megfogta az Isten lábát. Bekerült a pénzügyi 
szférába, amely akkor is, ma is jól fizet. Igaz, hogy nemzetbeli sorstár-
sai tisztátalannak és bűnösnek tartották, mivel saját fajtáját zsarolta, 
zsidó létére zsidóktól szedte be az adókat és vámokat, s ebben a ró-
maiak csodálatos fantáziával rendelkeztek: adónemek és vám-formák 
tömkelegét tudták kitalálni, hogy a leigázott népek saját talpukra ne 
tudjanak állni, hanem mindent a mindenható és nagyhatalmú római 
Birodalomtól várjanak. Nos hát, ennek az elnyomó rendszernek egy 
közkatonája volt Máté. A büszke római nem bíbelődött ilyen piszkos 
pénzügyekkel, rábízta a meghódított nép fiaira, hadd szidják és utálják 
azokat, s hadd érezzék át: itt mindenki a császár tulajdona, senkihez 
sem mehetnek oltalomért, a saját fajtájuk tagjaihoz sem. Bizony, itt 
még az utcaseprő is a császár alkalmazottja. Mindennapi szegényes 
kenyérkéjét neki köszönheti. Istenem! Hát már mindenkor ugyanilyen 
lesz az emberiség sorsa?

De nézzük csak ezt az embert, aki a pénz rabságában senyved! 
Egy napon csak azt érzi, hogy idegen a pénz, kezd szégyent érezni a 
verejtékezve legombolt adópénzek és jogtalanul kicsalt sarcok miatt, 
a felé sütő gyűlölet övéi szeméből tőrdöfésként éri. Csakhogy innen 
nem lehet szabadulni! Vállalta, kialakította középpolgári jómódját, 
bilincsként tartja fogva az életszínvonal. Vagy mégsem? Van erő, amely 
átformálja, van hatalom, amely megszabadítja? Akkor jön a Názáreti: 
ránéz, és az a tekintet elolvasztja szívét, mint nap a vajat. A tekintet 
biztató, bátorító, teli szeretettel, megértéssel. Barátságos tekintet. 
Mióta vámos, először lát ilyet. Meg is szólal a Názáreti: Jöjj, kövess 
engem! Ő pedig most mindent otthagyna, még a császári trónt is, 
Heródes negyedes fejedelem palotáját is, csak hogy ott lehessen Jézus 
mellett, aki megszólította, magához hívta, magához emelve emberi 
méltóságában újjáteremtette. 

Hogyne sürögne-forogna, hogyne küldene gyors hírnököket ha-
sonló szőrű barátaihoz, akik ugyanebben a szorongásban és bilincsben 
vergődnek! S megtelik Máté háza vendégekkel, és ott van a jóságos 
Jézus, aki úgy telepszik asztalához, mintha mindig családtag lett volna. 
Hát lehet ekkora szeretetnek ellenállni? Most mindent odaadna, az 
életét is felajánlaná, ha kérné a Mester. S lett a bűnös vámosból Jézus 
tanítványa, a tizenkettő közül egy. Érdekes, hogy ezután egy szót sem 
jegyeztek fel, amit Máté mondott volna. Sokat beszél Péter és János; 
Fülöp, Tamás, Tádé is megszólalnak. Máté nem szól, csak figyel. Issza 
Jézus szavait, a pénz helyett elraktározza Isteni méltóságát és fényét. 
Szavai beépülnek lelkébe, minden csontjába, sejtjébe. S amikor majd 
meghal és feltámad Krisztus, ő dicsőíti meg leginkább azzal, hogy az 
írásokból bizonyítja honfitársainak: a názáreti Jézus a megígért Messiás, 
az élő Isten Fia. Ő írja le Péter hitvallását, nála kiált megrendülten a 
százados: Ez valóban az Isten fia volt!

Nos, kedves Testvéreim! Anyagiaknak, robotnak, hiú dicsőségnek, 
vetélkedésnek, áhított jobb módnak lebilincselt szolgái! Vagyunk-e 
bátrak Jézus megmentő tekintete miatt otthagyni mindent, s hűséges 
kutyaként Jézus nyomába szegődni? Tudunk-e ellentmondani minden 
ellenérvnek, mely le akar beszélni, hogy ne csak ismerjük, hanem 
szeressük és kövessük Jézust? Mert Máté a megtért, megszabadult, új 
életet élő keresztények védőszentje. Merjük-e magunkat minden bű-
nünk, anyagiasságunk, tisztátalanságunk ellenére a szabadító Krisztusra 
bízni? Máté legyen a mi vendégünk!

Podmaniczki Imre plébános

Egyházi hírek
- Megkezdődött a hitoktatás. A megkeresztelt és hittanos 

gyermekek száma közt nagy a különbség! Ne csak ígérjünk, hanem 
teljesítsük is keresztény szülői kötelességünket! Várjuk a gyerme-
keket az iskolai és templomi hitoktatásra!

- Templombúcsúnk és a terményáldás szeptember 27-én lesz. Az 
ünnepi szentmisét 10 órakor Vangel Imre tb. kanonok úr, kunszent-
miklósi plébános mondja. a terményáldásra felajánlott terményeket 
a piarista atyák kollégiumának küldjük el. Adjunk Isten dicsőségére 
abból, amit Tőle kaptunk!

- Október 1-től az esti szentmisék rózsafüzér imádsággal, fél 
6-kor kezdődnek. Jöjjünk, imádkozzunk együtt a Szűzanyával a 
világ üdvösségéért!

- Október 4-én Szabadszálláson, 11-én Orgoványon lesz temp-
lombúcsú.

- Szeretettel kérjük katolikus testvéreinket, hogy egyházunkhoz 
való hűségünk, s érte vállalt felelősségünk mutatkozzék meg anyagi 
hozzájárulásunkban is. A plébánián, szentmisék alkalmával a sekres-
tyében, de a Takarékszövetkezetben az 52400054-10019353 számú 
számlára is befizethetjük felajánlásainkat. Öntudatosan vállaljuk az 
egyházi közteher viselést! Isten áldja meg jótevőinket!

- Minden Testvérünknek örömteli készülődést és boldog ün-
nepnapokat kívánunk! 

Gyülekezeti hírek
- Kisizsákon istentiszteletet : szeptember 20-án, 14.30-tól; októberben:25-én, immár 13.30-

tól!
- Szeptember 26.(szombat), 9-17 óra között Ökumenikus Sátor a Dózsa György téren.
- A Feltámadunk Alapítvány kuratóriuma nevében köszönjük a 2008.évi szja 1% -ból meg-

tett felajánlásokat, melynek összege:  97.309 Ft. A felajánlásokat az Izsáki Református Temető 
karbantartására és felújítási munkáinak támogatására használtuk fel. Isten áldja meg az önzetlen 
adakozókat!

PÁLYÁZATI   
FELHÍVÁS

Az Izsák és Környéke Erdélyi Magyarok 
Közhasznú Egyesülete (IKEM) 

Himnusz és Szózat
éneklő versenyt hirdet

az általános iskola 4.,5.,6. (Himnusz)
és 7.,8. (Szózat) osztályos tanulóinak.

A verseny időpontja:
2010.január 29. (péntek), 15 óra.

Helyszín: református gyülekezeti ház.
A legjobbak könyvutalványban

részesülnek.
Jelentkezni lehet:

Bíró Jánosné tanárnőnél az isolában.
Nagy Árpád, az IKEM elnöke

Szegény helységünk javára 
tzélozó indulatból és a Köz-Jót 
elől mozdittani való szándékból 
a Tekintetes Nemes Vármegye 
előtt mély alázatossággal je-
lentyük mimodon helységünk 
némely Földes Urai és respec-
tive Tisztei; azon nálunk meg 
öröködött szokást, hogy a Bírák 
egy esztendőben Catholikusok, 
másikban pedig reformátusok 
legyenek és így alternaljanak(vá
ltakozzanak-N.Á.), több Földes 
Urak és a Reformátusok akarat-
tya ellen, elfordittani bátorkod-
tak. A midőn ezen esztendőben 
Calvinista Bíró következvén a 
Bíróságra, mind Catholikusokat 
candidáltak; a Reformátusok 
vox (hozzájárulása, szava - N.Á.) 
adása sőt némely Földes Urak 
consensusa (egyetértése - N.Á.) 
nélkül meg is tették.

Tekintetes, Nemes Várme-
gye, nem ollyan állapot nálunk a 
Bíróság, hogy abba valaki maga 
előmenetelét keresse; mert 
annak semmi fizetése nints; 
hanem azok szolgálat, szenvedés 
szitok és néha arestom (börtön 
- N.Á.) sőt vereség is a bére, 
amint ezeket kivált a Catholikus 

Bírák közül némellyek meg is ta-
pasztaltak és így nints oka miért 
kapjon valaki rajta; de mi meg 
öröködött régi lakosok, kiknek 
eleik magok lakván a helysé-
get, magok viselték a terhet is; 
most is mind a felséges királlyi 
szolgálat mind Nemes Várme-
gyéhez való tartozásnak és más 
köz tehernek sullyát a Reformá-
tusok viselik nagy részből mi-
kor Catholikus Bírák vagynak, 
azok is mind nem régiben itt 
megtelepedteket a Calvinisták 
segíttik és igazgattyák, és ezen 
az okon nem ok nélkül félvén 
helységünk romlásától. egy-
szersmind a tudatlan igazgatás 
miatt magunkra következhető 
veszedelmet is által látván, a 
Tekintetes Nemes Vármegye 
előtt alázatossan könyörgünk, 
hellységünk további bekességes 
megmaradására tekinteni, azt a 
Köz teher viselésére megtartani, 
és az eddig való rend és szokás 
szerint a Bírákk alternátióját 
(váltakozását - N.Á.), úgy hogy 
egy esztendőben Pápista, má-
sikban Calvinista legyen a Bíró 
stabilizálni méltóztasson. A 
Tekintetes Nemes Vármegyének 

igasságos rendeleset megszol-
gálni el nem mulattyuk.

a Tekintetes Nemes Várme-
gyének alázatos szegény szolgái 
Isáki Helvetica Confession lévő 
lakosok.

1779. Die 9 Novembris
Közli: Nagy Árpád

Mit is mondhatnánk mind-
ezekre. . .? Talán csak annyit 
emeljünk ki, hogy: „...mi meg 
öröködött régi lakosok, kiknek 
Eleink magok lakván a Hely-
séget, magok viselték a terhet 
is...” - vagyis megvolt a falu 
rendje, amely nem egy valaki 
által kényszerített, mesterségesen 
létrehozott állapot volt, hanem a 
hétköznapok valósága, templom 
használatban, bíráskodásban...
Aztán a „csúnya török idők” 
után jött az „európai felszaba-
dítás”...

 De kár, hogy mi már csak 
olyanok vagyunk, akiknek az 
tanulható meg a történelméből, 
hogy nem tanulnak a maguk 
történelméből. Vagy mégis?

-na-

IKEM rendezvények
- Szeptember 19-én (szombat), 16 órától: Győri-Nagy Sándor nyelvész, kultúrökológus előadá-

sára kerül sor: „Tájtudás, közösségi önismeret, gazdálkodás, fenntarthatóság - Kiskunság 2009” 
címmel. Helyszín: református gyülekezeti ház.

- Szeptember 25-én (péntek), 16 órától: a Kecskeméti úton felállítjuk Izsák első rovásírásos 
helységnévtábláját. Mindenkit szeretettel várunk az Ádám gumiszervizzel szemben.

FELHÍVÁS
Az Erdélyi Körök Országos

Szövetsége országos gyűjtés indít a 
Szilágy megyei Zsibó városában lévő 

Wesselényi család kriptájának
helyreállítására.

Aki tiszteli a „Zsibói Bölény” és az 
„árvízi Hajós” emlékét, kérjük, segítse 

nyughelyük megőrzésének
munkálatait.

Adományaikat a következő
számlára várjuk:

52400054-10030826
(orgovány és Vidéke
Takarékszövetkezet).

A befizetést kérjük a „Wesselényi” 
megjegyzéssel megjelölni.
Tisztelettel és köszönettel: 

Nagy Árpád, az EKoSZ elnöke.
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Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
9/2009. (IX.02.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költ-
ségvetéséről szóló  3/2009. (II. 18.)  rendelet  módosításáról

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított 
- 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint a költségvetési 
szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló 217/1998. (XII. 30.) 
Korm. rendeletben meghatározottak alapján az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló  
3/2009. sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja.
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet 3. §-a helyébe a következő lép:
A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosított
      a.) kiadás főösszegét     1.100.131  ezer forintban
      b.) bevétel főösszegét   1.032.606  ezer forintban állapítja meg. 
      c.)  finanszírozási bevétel főösszegét    67.525  ezer forintban állapítja meg.

I. Költségvetési bevételek
2.§
A rendelet 5.§ (1) bekezdésében jelölt 2. sz. melléklet helyett, jelen rendelet 2. sz. melléklete érvé-
nyes.
II. Költségvetési kiadások
�.§
(1) A költségvetési rendelet 6. § (1) bekezdés helyébe a következő   rendelkezés lép:
 - Működési kiadások előirányzata összesen:   836.306 e Ft.
        Ebből:
- személyi jellegű kiadások:   336.513 e Ft.  
- munkaadót terhelő járulékok:   103.172 e Ft.
- dologi jellegű kiadások:    288.753 e Ft.
- támogatás értékű működési kiadás:      4.690 e Ft. 
- társadalom-, szociálpolitikai juttatások:  103.178 e Ft.
(2) A 4. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép.
(3) Az 5. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép.
�.§
A rendelet 9. §-ban feltüntetett 8. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 8. sz. melléklete kerül 
5.§
A rendelet 10. §-ban feltüntetett 9. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 9. sz. melléklete kerül
III. Költségvetési kiadások és bevételek
6.§
A rendelet 12.§ 10.sz. melléklete helyébe jelen rendelet 10. sz. melléklete kerül.
7.§
A rendelet 13.§  12 sz. melléklete helyett, jelen rendelet 12. sz. melléklete érvényes.
8.§
A rendelet 14.§ 13. sz. melléklete helyett  a jelen rendelet 13. sz. melléklete érvényes.
Záró rendelkezések
9.§
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2009. január 1. napjától kell 
alkalmazni.
Izsák, 2009. szeptember 1.

Mondok József polgármester
Dr. Hauzmann János címzetes főjegyző

Építési engedéllyel
rendelkezõk figyelmébe

Felelõs mûszaki vezetést vállalok
    új lakás és egyéb építményeknél, lakásbõvítésnél, 
    ami minden engedélyezett építéshez szükséges

Építési munkák
 kõmûves munkák, speciális szaképítés
 lakások utólagos hõszigetelése
 térkövezés
 tervezés, költségvetés készítés
             Vegye igénybe építési szakember tanácsát!

Egyéb betonmunkák
Beton csatornaelem 

Felhasználható: utaknál, kapubejáróknál, különbözõ átereszeknél, belvizek elvezeté-
séhez, vízelvezetési rendszerek megépítéséhez, stb.

Felszedhetõ tetejû vízelvezetõ beton csatornaelem
Felhasználható: utaknál, kapubejáróknál, különbözõ átereszeknél, belvizek elvezeté-
séhez, vízelvezetési rendszerek megépítéséhez, stb.

  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  

Gránit - műkõ síremlékek
Szabadszállásról!

3 féle ár és minőségi kategória gránitból!
Komplett  garnitúrák  felállítva:

- kínai már bruttó 190 000 Ft-tól. 
- indiai már bruttó 290 000 ft-tól.
- olasz már  bruttó 390 000 Ft-tól.

Sír szétszedés összerakás, tisztítás, lefedés.
Gránit és mészkő ablakpárkányok, konyhapultok, gránit  burkolóanyagok több színben! 

Balluszter korlát készítés.
Kérésére otthonában számítógépes bemutatót tartok!
Bemutatósírkertek: Szabadszállás, Bajcsy-Zs. u. 12-13.  

Kecskemét, Békefasor 4. a  köztemető
bejáratánál.  Baja, Csupor u. 12. a temető bejáratával szemben.

Több síremlék rendelése esetén jelentős kedvezmény!! 
Müller Zoltán Szabadszállás, Bajcsy-Zs. u. 12

telefonon egyeztetett időpontban állok rendelkezésükre!
T: 70/457-0070

Aranyos Kuckó Ékszerbolt
Ragyogjon a napsütésben! Ékszer akció!

Az Áfa növekedést átvállaljuk
             

   arany ékszerek ezüst ékszerek
    láncok 6300,- Ft-tól 1300,- Ft-tól   
    karláncok 8500,- Ft-tól 680,- Ft-tól
    bokaláncok 6650,- Ft-tól 1020,- Ft-tól
    gyűrűk 6800,- Ft-tól 750,- Ft-tól
    medálok 1800,- Ft-tól 510,- Ft-tól
    fülbevalók 1 db-os 1700,- Ft-tól 450,- Ft-tól
                     1 pár 3400,- ft-tól 650,- Ft-tól

Órák 1300,- Ft-tól, piercingek 650,- Ft-tól
Szolgáltatások: fényképes gravírozás, toll vésés, javítás, 

egyedi tervezésű ékszer készítése, díszítő vésés, 
kőfoglalás, tisztítás, serlegek.

Swarovski köves ékszerek nagy választékban!
Nyitva tartás hétfőtől - szerdáig 8 -12 és 13 -17 óráig, 

csütörtökön zárva.
Pénteken 8 -12 és 13 -17óráig, szombaton 8 -12 óráig.

Izsák,  Szabadság tér 18. Tel.: 06-30-408-1123
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XXVI. Izsáki Sárfehér Napok

Ökumenikus sátor az izsáki református
és katolikus egyház szervezésében 

2009. SZEPTEMBER 26.
IZSÁK, dÓZSA GyÖRGy TÉR

9.00-15.30: Kézműves foglalkozások gyermekeknek 
és felnőtteknek 

9.00-11.00: Arcfestés 
11.00-12.00: énektanítás, bábszínház, beszélgetés *

             (a Palánta Gyermek- és Ifjúsági Misszió műsora)
13.30-14.00: „A különleges ajándék” - mesejáték*
                ( az izsáki református ifjúság előadása)

14.00-15.30:  Vidáné ugrin Erzsébet előadása: 
Gyermekek és unokák nevelése,

fegyelmezés a családban
( az előadást követően ill. annak keretében lehetőség lesz a témához kapcso-

lódó kérdések felvetésére)
16.00-17.00: Új Sáron - könnyűzenei koncertje

*-nincs alatta kézműves foglalkozás 

A SÁTor MINDEN ProGrAMJA INGYENES!
SZErETETTEL VÁrJuK

ÖNT ÉS CSALÁDJÁT, ISMERŐSEIT!

Szeptember 25. péntek
9 óra fogathajtó pálya Díjhajtás
10 óra    Kiállítások megnyitása
14 óra  Sportpálya                   Sárfehér Kupa 
  Gyermeklabdarúgó Torna 
16 óra  Kecskeméti út  Rovásírásos helynévtábla-avató
18 óra  Városháza A nyári izsáki alkotótábor 
  festményeiből rendezett 
  kiállítás megnyitója
19 óra   Katolikus templom  A Városi Vegyeskar, 
  Terebessy éva operaénekes 
  és az Izsáki Reneszánsz 
  furulyaegyüttes hangversenye
19 óra  Szabadtéri színpad  Mad Guns együttes koncertje
20 óra  Szabadtéri színpad  Totálkár zenekar koncertje
20 óra  Vino Pince Klub  Kertész Acid-Jazz és 
  Dudás andrás harmonikás 
  koncertje 
21 óra   Vino Pinceklub  Hevesi Tamás koncertje
22 óra  Tulipán Café  Bomba-party hosztesz lányokkal, 
  Dj: L-Gee, Evy-D
22 óra  fogathajtó pálya adrenalin-party

Szeptember 26. szombat
8 óra  Fogathajtó pálya  Maratonhajtás
9óra   Sportpálya                    Sárfehér Kupa Női és 
  Leánylabdarúgó Torna
9-17 óráig  Dózsa tér  Ökumenikus sátor programja
10-13 óráig  Fogathajtó pálya Veterán 
  katonai járművek bemutatója
11 óra  Katolikus templom  Elszármazott izsákiak 
  találkozója
14.15  Szabadtéri színpad  Ju Jitsu bemutató, a DLC7 
  tánccsoport és az iskola 
  moderntáncosainak bemutatója
15.30  Szabadtéri színpad  Dupla kávé együttes 
  koncertje

16 óra  Sportpálya  Izsáki öregfiúk-Solti öregfiúk 
  labdarúgó mérkőzés
17 óra   Szabadtéri színpad  Ünnepköszöntő, városi 
  kitüntető címek átadása, 
  borlovag avató. 
  Közreműködik a strullendorfi 
  Zeegenbachtal Fúvószenekar.
  Ünnepköszöntőt: Sirman Ferenc 
  fVM államtitkár mond
19 óra  Szabadtéri színpad  A 10 éves Sárfehér Néptánc 
  Együttes születésnapi gálaműsora
20.30  Szabadtéri színpad  A Csík zenekar koncertje, vendég 
  Ferenczi György
22 óra  Fogathajtó pálya  Szuperbuli. Közreműködnek: 
  Mága Zoltán, Lakatos Krisztián,   
  Galambos Lajos
22 óra   Vino Pinceklub  Deák-Bill Gyula koncertje
22 óra  Tulipán Café  Luminel-party, Dj: L-Gee

Szeptember 27. vasárnap
9 óra   fogathajtó pálya  akadályhajtás
9 óra   Vasútállomás  Országos motoros találkozó
10 óra  Katolikus templom  Búcsúi terményhálaadó szentmise
10 óra  Református templom  Ünnepi istentisztelet
15 óra  Kossuth-Rákoczi út  Motoros felvonulás
16 óra  Kossuth-Rákoczi út  Szüreti felvonulás 
  (indulás a vasútállomásról 15.30-kor)
16.30  Szabadtéri színpad  Michael Jackson-műsor, a Városi 
  Mazsorett Csoport, a Flash 
  Tánccsoport, az Ezüst Gólya 
  Nyugdíjas Klub cigánytánc-
  csoportja, a DLC7 tánccsoport, 
  és a strullendorfi fúvósok műsora
20 óra   Szabadtéri színpad  Takáts Tamás Dirty-Blues 
  Band koncertje
21.30  Kossuth tér  Tűzijáték, utána a DLC7 
  tánccsoport bemutatója

Veterán harci
járművek

A szombati programban 10-13 
óráig világháborús szovjet és ame-
rikai katonai járművek bemutatója 
lesz a fogathajtó pályán, majd 
13.30-kor felvonulnak a főutcán, s 
a központban is láthatók lesznek.

TISZTELT  GÁZFoGYASZTÓ!
Ne felejtse el gázkészülékeit még a fűtési szezon 

előtt beszabályoztatni, kitisztíttatni,
karbantartatni! Az optimálisan beállított

és karbantartott készülékekkel Ön akár több 
10.000.- forintot megtakaríthat évente.

Vállaljuk mindenféle gázkészülék szakszerű javí-
tását, karbantartását garanciával!

Vállaljuk szén-monoxid érzékelő felszerelését, 
amely már minimális Co visszaáramlás 

esetén is hangos sípolással jelez!

Fejszés Imre gázkészülék-szerelő mester
6080 Szabadszállás, Mikszáth K. u. 12.
Tel.: 06-76/353-454,06-30/955-28-37

ifj. Fejszés Imre 06-20/230-98-66

Mindhárom nap borutca, kirakodóvásár, gyermekjátékok, a főtéren és a fogathajtó pályán! 
Vasárnap 10-14 óráig véradóbusz várja a segíteni szándékozókat.

Minden érdeklődőt hívnak és várnak a programokra a rendezők:
Izsák Város Önkormányzata        Bács-Kiskun Megye Önkormányzata

Terménykiállítás
Kérjük a termelőket, hogy terményeikből mi-

nél többen hozzanak a gazdaköri kiállításra, hiszen 
e bemutató az egyik fő eleme a Sárfehér Napok 
programjának. Sajnos sokszor igen kevés termény 
látható a kiállításon, amely nem igazán reprezen-
tálja a helyi termelési kultúrát, s nem öregbíti a 
helyi termelők jó hírét sem. Idén, Németh Ferenc 
festménykiállítása is a gazdakörben lesz.

Felvonuló fogatok
Barátsággal invitáljuk idén is a szüreti 

felvonulásra a fogatokkal, lovakkal rendel-
kező izsáki és vidéki tulajdonosokat. Köz-
reműködésükkel emeljék ismét a Sárfehér 
Napok színvonalát. Köszönettel várjuk 
jelentkezésüket. Csőszpárok, csőszlányok, 
csőszfiúk jelentkezését is várjuk.

Tisztelt Izsákiak!
Mint tudjuk, városi ünnepünk egyik fő célja, hogy 

bemutatkozzunk a hozzánk látogató vendégeknek. Mind-
annyiunknak fontos, hogy e megmutatkozás jól sikerüljön, 
az ide látogatók jó benyomásokat szerezzenek rólunk, s 
jó hírünket vigyék. Kérek ezért mindenkit, hogy szépítse, 
csinosítsa környezetét. A Sárfehér Napok sikeréhez minden 
kitakarított porta, utcarész, virágoskert nagyban hozzá tud 
járulni. Kérem, legyen közös ügyünk városunk szépítése!

Mondok József polgármester
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Madáritató

Útépítés

Újra lesz izsáki kenyér

Kósa Gyula kiskőrösi vállalkozó jóvoltából nagyon tetszetős és 
legfőképpen hasznos madáritató hely várja a nyár közepétől a mada-
rakat a Kolon-tavi Madárvártán. Az itatóhely vélhetőleg sok madarat 
csábít majd oda, kiváló alkalmat teremtve a megfigyelésükre.

Már több éve nem sütnek 
kenyeret Izsákon, pedig évtize-
deken át számított fogalomnak 
az izsáki kenyér. Most azonban 
pozitív változás várható. Várha-
tóan a hónap végére fejeződik be 
a Gorkij utcai pékség felújítása. 
A Borella Bt. üzemében az Ideal 
Trade vállalkozás fogja működ-
tetni a sütödét.

A város tizenhat utcájában, illetve azok egyes szakaszain újul 
meg a sok helyen igen-igen kátyús burkolat. A közel 140 milliós 
beruházás a Sárfehér Napokra befejeződik. A felújított utcák sorába 
tartozik a Nyár utca is, melynek lakó ezúton mondanak köszönetet 
útjuk megújításáért.

Western Lovas Közép Európa 
Kupa Izsákon

Ló és lovas harmóniája

Idén Magyarország kapta a 
western lovasok Közép Európa 
Kupa versenyének rendezési 
jogát. e jog egyben a sportág ma-
gyar eredményeinek elismerését 
is jelenti. a rangos megmérette-
tésre szeptember 11 és 13 között 
került sor az El Bronco Ranch-en, 
mely a legnagyobb western lovas 
park Magyarországon. Aki e 
három napot a Matyó dűlői hely-
színen töltötte, joggal érezhette 
magát egy kicsit a vadnyugaton, 
hiszen amellett, hogy olyan igazi 
westernló-fajtákat láthatott, mint 
a Quarter-horse, a paint-horse, 
vagy az Appaloosa, a western-
lovaglás különleges szépségeivel 
is megismerkedhetett. A wes-
tern-élményt csak tovább fokoz-
ta, hogy a vendéglátó sátorban 
dollárral, mégpedig az eredeti 
amerikait idéző, El Bronco dollár-
ral fizethettek a betérők, akiknek 
többsége western öltözékben (ka-
lapban, csizmában, kockásingben, 
farmerben) pompázva követte a 
verseny eseményeit. egyébként 
a helyi dollár és a forint átváltá-
sa egy az egyben történt. (Ami 
gondolom, az USA-dollárral is 
nagyon elfogadható lenne...)

Látványos versenyszámok, 
ügyes lovak és lovasok vetél-
kedése szórakoztatta három 
napon át az érdeklődőket. A 
hazaiakon kívül cseh, lengyel, 
szlovák, és osztrák lovasok mu-
tatták be, lovaik és saját maguk 
felkészültségét a különböző 
versenyszámokban, melyek az 
amerikai ranchokon végzett 
napi munkalovaglás elemeiből 
állnak össze. A közönség kör-
ében a legnagyobb sikert az 
úgynevezett gyorsasági számok 
aratták. Ilyen például a cutting, 
melyben a lónak önállóan kell 
a csordától külön tartania egy 
kiválasztott borjút. A lovas és 
társai a borjú leválasztásában 
segítenek, ezt követően a lónak 
már önállóan, emberi irányítás 
nélkül kell figyelnie és terelnie 
a kiválasztott állatot. Ugyan-
csak közönségkedvenc szám a 
szlalom verseny, amely egy 6 
oszlopból álló pályán zajlik, s 
az oszlopok ledöntése nélkül, 
minél rövidebb idő alatt kell 
teljesíteni a feladatot. E számot, 
a felnőtt kategóriában, az ed-
digi európabajnok, az akasztói 
Kastély Attila nyerte. A felnőtt 

és ifjúsági, valamint a profi és 
amatőr kategóriákban 5 ország 
100 versenyzője indult, s több 
mint harminc díjat osztottak ki 
a legjobbak között. A hölgyek 
és a férfiak azonos értékelés alá 
estek. A legtöbb első helyezést a 
magyar versenyzők szerezték. Ez 
megmutatkozott a csapatverseny 
összesített végeredményében is, 
hiszen Magyarország lett az első 
41 ponttal, míg Szlovákia 32 
ponttal a második, s Lengyel-
ország 27 ponttal a harmadik 
helyet szerezte meg. 

A western-lovaglás nem túl 
távoli időkre tekinthet vissza 
hazánkban, mindössze tíz éve 
honosodott meg, ám -mint 
azt Kálmán György, a verseny 
szervezője elmondta- egyre nép-
szerűbb, mert ebben a verseny-
ben nem hajszolják az állatot, 
még az úgynevezett gyorsasági 
számokban sem. Inkább ló és 
lovasa harmonikus együttműkö-
déséről, együttdolgozásáról szól 
a sportág. Ezt láthatta az a szép 
számú közönség is, aki részt vett 
az El Bronco-n megrendezett 
nemzetközi versenyen.

-tetézi-

A cutting, ló és borjú „párharca”. A borjú 
igyekszik visszatérni a csordába, a ló ezt 
próbálja megakadályozni. A szár leengedve, 
emberi segítség nincs. A versenyszám sikere 

csakis a ló képességein múlik
A szlalom verseny győztese, az akasztói

Kastély Attila a pályán 

Az ifjúsági kategóriában egészen fiatal
versenyzők is elindultak

A nyár örömei
 
Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata ez év 

nyarán is nagyszerű programokat kínált a gyermekeknek a szünidő 
hasznos eltöltésére. A négy héten át tartó lovas-táborban 50 diák 
vehetett részt. Itt azok a gyerkekek is részesülhettek  a lovaglás 
örömeiben, akiknek egyébként nem lenne erre lehetőségük.   A 
kézműves táborban 30 gyermek próbálhatta ki kézügyességét.

A táborok szervezésének fő célja az volt, hogy ne maradjanak 
felügyelet nélkül a gyerkekek a nyári szünet ideje alatt, illetve minél 
több időt töltsenek a szabad levegőn sportolással, önfeledt játékkal. 

Szolgálatunk munkatársai ezzel próbáltak a gyermekeknek és 
a szülőknek is az egészséges életmód szem előtt tartásával példát 
mutatni, ill. a csoporthoz való tartozás, az egymáshoz való alkal-
mazkodás pozitív hatásait hangsúlyozni.

 Sörösné Boldoczki Tímea intézményvezető
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LABDARÚGÁS

Álomszerű kezdés

Akciókkal és újdonságokkal várjuk kedves
Vendégeinket Izsákon a GYROS BÜFÉBEN.

Szeptember 10-től minden kedves vendégünk azonnali sorsoláson 
vesz részt, ha szerencsés a számla teljes összegét a büfé állja.

Minden hónap utolsó csütörtök
TORKOS CSÜTÖRTÖK !

30% engedmény a számla végösszegéből.
Sciennet klubtagoknak 10% kedvezmény.

Újdonságaink: október 1-től bevezető áron - rántott szelet 
hasábburgonyával, salátával

- rántott csirkemell hasábburgonyával, salátával
Kedden és pénteken lángos!

Nyitva tartás: kedd  és péntek 7 órától 21 óráig
hétfő, szerda és csütörtök 8 órától 21 óráig

szombat és vasárnap 15 órától 21 óráig    
Rendelésfelvétel:06-20-2699-760

A nagy változások, amelyek a 
nyáron történtek csapatunk háza 
táján, úgy tűnik jó irányba indí-
tották el az együttest. Az első öt 
fordulóban ugyanis nem találtunk 
legyőzőre, sőt csak az ötödikben 
kaptunk először gólt, és most már 
pontelőnnyel állunk a táblázat 
élén.

Az első fordulóban Bácsalmás-
ra látogattunk. Nagyon jól sikerült 
a kezdés, ugyanis már a második 
percben a hazai hálóban táncolt a 
labda. a gól után is mi maradtunk 
támadásban, de sajnos a kaput 
ritkán találtuk el, és ezáltal nem 
sikerült előnyünket növelni. A hazai 
csapat csak elvétve tudta átlépni a 
felezővonalat. Félóra elteltével egy 
kapufát sikerült elérni, de arról kife-
lé pattant a labda, kétszer sikerült a 
hálóba találni, de sajnos mindkettőt 
érvénytelenítette a játékvezető, 
les címén. A félidő végén veszé-
lyeztettek először a bácsalmásiak, 
szabadrúgásból, de kapusunk résen 
volt. A második félidőt kicsit álmo-
san kezdtük, a hazaiak időnként 
mezőnyfölénybe kerültek, de nem 
voltak veszélyesek a támadásaik. 
A félidő közepén aztán ismét mi 
kezdeményeztünk többet és ennek 
meg is lett az eredménye, tovább 
növeltük előnyünket. A gólok aztán 
felszabadítottak bennünket és futó-
szalagon dolgoztuk ki a helyzeteket. 
A mérkőzés végéig még kétszer 
örülhettünk gólnak, s így fölényes 
lett a győzelmünk, ami teljesen 
megérdemelt volt. 

A következő fordulóban Akasz-
tó csapatát fogadtuk hazai pályán. 
ellenfelünk a tavalyi idényben 
éppen megmenekült a kieséstől, 
ám az idén az első fordulóban győ-
zelemmel kezdtek, ahogyan mi is. 
Ez a mérkőzés nagyon hasonlított 
az első mérkőzésünkhöz. Már a 
kezdőrúgás után mi ragadtuk ma-
gunkhoz a kezdeményezést. Több 
helyzetet is kialakítattunk, de saj-
nos a végébe mindig hiba csúszott. 
Egyszer a gólvonalról mentettek a 
vendégek. A félidő közepén aztán 
góllá érett a fölényünk. A gól után 
is mi maradtunk támadásban, az 
akasztóiak csak elvétve léptek át a 

mi térfelünkre. A második félidőben 
is főleg a mi lábainkon volt a labda, 
de időnként azért a vendégek is 
támadásba lendültek, de a kapunkig 
szinte el sem jutottak. Szerencsére 
a mi támadásainkban mindig benne 
volt a veszély és sikerült is belő-
lük gólokat szerezni. A mérkőzés 
utolsó perceiben aztán reklamálás 
miatt kiállítottak az akasztóiak 
közül egy játékost, de ez már nem 
befolyásolta a végeredményt. Ez a 
mérkőzés is nagyon sima lett, most 
is fölényesen nyertünk.

A 3. fordulóban Kerekegyházá-
ra látogattunk. Ezen a mérkőzésen 
is mi kezdtünk jobban, és ismét 
sikerült gyorsan megszerezni a 
vezetést. Annyi különbség volt az 
előző mérkőzésekhez képest, hogy 
a hazaiak is támadtak, de szeren-
csére védelmünk jól állt a lábán és 
biztosan őriztük az eredményt. A 
második félidőben felváltva forog-
tak veszélyben a kapuk és ezen a 
mérkőzésen többször kellet kapu-
sunknak védenie, mint az előtte 
lévő két mérkőzésen összesen. 
Sokszor bizony bravúrt kellett be-
mutatnia. Mi is támadtunk és ezért 
élvezetes mérkőzés alakult ki, bár 
sok volt a hiba is mind a két csapat 
részéről. A mérkőzés vége felé 
izgulnunk kellett, nehogy kiegyen-
lítsenek a hazaiak, de szerencsére 
az utolsó előtti percben egy szép 
ellentámadás végén bebiztosítottuk 
a győzelmet. 

A következő mérkőzésen Harta 
csapatát fogadtuk hazai pályán. 
Régebben ezek a meccsek szinte 
mindig rangadónak számítottak, 
most azonban nem erre lehetett 
számítani, mert a vendégek a 
három fordulóban csak egy győ-
zelmet tudtak szerezni, a többin 
pedig kikaptak. Így is indult a 
mérkőzés. Az első támadásunk 
góllal fejeződött be és ez meg is 
adta a mérkőzés alaphangját. A gól 
után is mi támadtunk többet és a 

negyedóra végén tovább növeltük 
az előnyt. A 20. percben jutottak el 
a kapunkig először a vendégek, de 
azt vetődve védte kapusunk. Egyre 
nagyobb volt a mezőnyfölényünk és 
ez újabb találatot eredményezett, 
ami azt jelentette, hogy szinte már 
az első félidőben eldöntöttük a 
mérkőzést. A második játékrész is a 
mi fölényünkkel telt el, egyre másra 
vezettük a veszélyes támadásokat, 
és ha a vendég kapus nem véd 
olyan jól, akkor nagyobb arányban 
is nyerhettünk volna, de így is a 
hat gól kiütést jelentett. Meg kell 
még említenem Balog Ferencet, aki 
minden mérkőzésünkön betalált az 
ellenfelek kapujába, sőt ezen a ta-
lálkozón négyszer volt eredményes. 
Az 5. fordulóban a tavalyi megyei I. 
bajnokához a Kunszállás csapatá-
hoz látogattunk. A mérkőzés első 
perceiben beszorultunk a kapunk 
elé, de hamarosan alábbhagyott a 
hazaiak lendülete, és kiegyenlített 
játék folyt a pályán. A félidő köze-
pén aztán egy jól eltalált bombag-
óllal vezetést szereztünk, sőt pár 
perccel később egy szép támadás 
végén tovább növeltük előnyünket. 
A hazaiaknak is voltak helyzetei és 
sajnos egy kiugratás után kapusunk 
szabálytalankodott - ami talán kicsit 
felesleges volt -, amiért büntető járt, 
melyet ki is használtak. Ebben a 
bajnokságban ez volt az első gól, 
amit kaptunk, 400 perc után kellet 
először a hálóból kikotornia kapu-
sunknak a labdát, így csak egy gólos 
előnnyel mehettünk a szünetre. 
A második félidő elején ismét a 
hazaiak játszottak kicsit fölényben, 
de a mi ellentámadásaink is veszé-
lyesek voltak. Ezek egyikéből egy 
jól eltalált lövéssel tovább növeltük 
előnyünket. A gól után is főleg 
nekünk adódtak lehetőségeink, de 
ezek kimaradtak. A hazaiak főleg 
előre ívelt labdákkal operáltak, de 
a védelmünk magabiztosan állt a 
lában. Tíz perccel a mérkőzés vége 
előtt egy szabadrúgás után megsze-
rezték a szépítést a kunszállásiak. 
A gól után nagy erőkkel kezdett 
támadni a hazai csapat, de gólt 
már nem sikerült szerezniük, sőt 
előttünk is nyílott gólszerzési lehe-
tőség, de ezek is kimaradtak. Tehát 
nagyon jól sikerült a bajnokságban 
az indulás, sokan már azt mondják, 
hogy ismét bajnokságot fogunk 

nyerni, de nekik csak annyit tudok 
mondani, hogy még csak az elején 
vagyunk és sok van még hátra, 
bár az is igaz, hogy ez a csapat egy 
igencsak szerethető csapat. Egy-
mást kisegítve szépen és sokszor 
látványos játékkal örvendezteti meg 
a szurkolókat. Remélem a többi 
mérkőzésen is ezt a csapatot fogjuk 
látni és akkor még a botlást is (ha 
lesz) könnyebben fogjuk elnézni.

Az ifjúsági csapat kissé fele-
másan szerepel, ugyanis két ve-
reség után két győzelmet arattak, 
az utolsó fordulóban pedig ismét 
kénytelenek voltak vesztesen el-
hagyni a játékteret. Edzőjük szerint 
Kunszállás ellen játszottak eddig a 
legrosszabbul. Remélem ez nem 
veszi el a játékosok kedvét és hama-
rosan kiköszörülik a csorbát.
Nézzük a részleteket:
1. forduló:
Bácsalmási PVSE - Izsáki Sárfehér 
SE 0-4 (0-1) Góllövőink: Balog (2), 
Vellai, Liptai.
Gréczi Gábor: Örülök a jó rajtnak. 
Minden csapatrészben felülmúltuk 
a bácsalmásiakat.
Ifjúsági eredmény: 1-0
2. forduló:
Izsáki Sárfehér SE - Akasztó FC 4-0 
(1-0) Góllövőink: Balog, Barna Cs., 
Riscutia, Barna Zs. (11-esből)
Gréczi Gábor: Végig mezőnyfölény-
ben játszva megérdemelt győzelmet 
arattunk.
Ifjúsági eredmény: 2-4 Góllövőnk: 
Gyurik R.
3. forduló:

Kerekegyházi SE - Izsáki Sárfehér 
SE 0-2 (0-1) Góllövőink. Balog, 
Kovács Dániel.
Gréczi Gábor: Nehéz mérkőzésre 
számítottam és ez be is igazolódott. 
Jó első félidő után a másodikban 
visszaestünk.
Ifjúsági eredmény: 0-1 Góllövőnk: 
Berényi G.
4. forduló: 
Izsáki Sárfehér SE - Harta SE 6-0 
(3-0) Góllövőnk: Balog (4), Vincze, 
Liptai.
Gréczi Gábor: Ez a mérkőzés nem 
idézte a régi rangadók hangulatát. 
A gyorsan jött első gól eldöntötte a 
mérkőzést.
Ifjúsági eredmény: 3-0 Góllövőnk: 
Nagy R., Kis R., Gyurik R.
5. forduló:
Kunszállás SE - Izsáki Sárfehér SE 
2-3 (1-2) Góllövőink: Borsos, Balog, 
Riscutia.
Gréczi Gábor: Nehezen találtuk 
meg a mérkőzés ritmusát, de egy-
egy kulcsfontosságú pillanatban 
szerzett találatokkal eldöntöttük 
a találkozót. Értékes győzelmet 
arattunk.
Ifjúsági eredmény: 2-1 Góllövőnk: 
Nagy r.
További mérkőzéseink:
Szeptember 20. 16:00: Izsáki Sárfe-
hér se - kiskunhalas fC
Szeptember 27. 16:00: Soltvadkerti 
TE - Izsáki Sárfehér SE
Október 04. 15:00: Tompa KSE  
- Izsáki Sárfehér SE
Október 11. 15:00: Izsáki Sárfehér 
SE - Kiskőrös FC
Október 18. 14:30: Dusnok KSE 
- Izsáki Sárfehér SE
Október 25. 13:30: Izsáki Sárfehér 
se - solt fC

HAJrÁ IZSÁK!
Izsák László
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Rendelési időn kívüli
ORVOSI ELÉRHETŐSÉGEK

ÜGYELET: Szabadszállás, Mindszenthy tér 1. 
   Telefon: 76/353-324

Az ügyelet igénybe vehető: hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön 16 
órától másnap reggel 8 óráig, pénteken 13-tól szombat reggel 8 óráig, 

szombaton, vasárnap 
és ünnepnapokon 24 órában.

AZ IZSÁKI ORVOSOK DÉLUTÁNI ELÉRHETŐSÉGE
hétfő: 12-16 óráig:  Dr. Szántó Ágnes (T: 76/374-375)
kedd: 12-13 óráig:  Dr. Bíró Sándor (T: 76/374-844)

              13-16 óráig:  Dr. Szántó Ágnes
szerda:  12-13. 30 óráig:  Dr. Rigó József Zsolt 

(T: 76/374-190)
               13. 30-tól 16 óráig:  Dr. Bíró Sándor
csütörtök: 12-16 óráig:   Dr. Rigó József Zsolt

péntek: 12-13 óráig:   Dr. Bíró Sándor
   Délutáni (12-16 óráig) ügyeleti telefonelérhetőség a zárójelben 

szereplő telefonszámokon, illetve a 06-20-962-4594-es számon, 16 
óra után pedig a szabadszállási ügyelet számán.

Kábeltévé ügyelet
Szeptember 1� - 20: Izsák László, tel.: 06-20/778-2504
Szeptember 21 - 27: Farkas Zsolt, tel.: 06-20/778-2503

Szeptember 28 - október 04: Izsák László
Október 05 - 11: farkas zsolt
Október 12 - 18: Izsák László
Október 19 - 25: farkas zsolt

rendõrség
06-20-384-9606, 06-20-384-7731

ügyeletek

Szeptember 23. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Megyei Krónika 
          (ism.)
20:35: ITV Híradó
21:10: Biztonsági Zóna

Szeptember 24. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Megyei Krónika
20:35: Izsák-Kiskunhalas 
           labdarúgó 
           mérkőzés

Szeptember 29. kedd
14:00: Közvetítés a képviselõ-
           testület ülésérõl

Szeptember 30. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Megyei Krónika
20:35: Követítés a szept. 
           29-i képviselõ-
           testületi ülésrõl 
           (felvételrõl)

Október 1. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Megyei Krónika
20:35: ITV Híradó (ism.)
21:10: Katolikus Krónika 
           (ism.)

Október 7. szerda
19:00: Kölyök TV (ism.)
20:05: Megyei Krónika 
           (ism.)
20:35: Sárfehér Napok 2009. 
           1. rész

Október 8. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Megyei Krónika
20:35: Református Krónika
20:55: Biztonsági Zóna

Október 14. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Megyei Krónika 
          (ism.)
20:35: Sárfehér Napok 2009. 
           2. rész

Október 15. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Megyei Krónika
20:35: Izsák-Kiskőrös 
           labdarúgó 
           mérkőzés

Rendkívüli tűzifa akció!
Benyovszky Kft.

Izsák, Gedeon dűlő 250.
akáctűzifa 2200,- Ft/q

széldeszka tűzifa  1500,- Ft/q
vegyes tűzifa  1700,- Ft/q

kugli méretben
keményfa brikett 1 q  4500,-Ft, 1 q 

megfelel 4 q keményfa
tűzifának!

15 kg-os kiszerelésben is kapható 
800,- Ft/csomag

Nyugdíjasoknak minden
tűzifából 10% kedvezmény!
Ingyenes házhozszállítás!

Tel.: 06-20-9549-075
06-30-4318-688
06-30-9352-130  

KIADÓ!
Az Izsáki ÁFÉSZ kedvező áron bérbe adja

az alábbi üzleteit, helyiségeit:

Rákóczi út 42.  46 m2+ raktárak /élelmiszerbolt/.
Rákóczi út 42.  50 m2 raktár.

Szabadság tér 4. /volt háztartási bolt/ 150 m2 + raktárak.
Kossuth tér 2. /volt bútorbolt/ 83 m2 + raktárak.

Kossuth L. u.107. /volt húsbolt/ ipari üzem.
dózsa tér 1. klímatizált, internettel rendelkező irodák.

Érdeklődni lehet: Izsák, dózsa tér 1.
Hétfőtől-péntekig 8-12-ig és 13-16-ig

Telefon: 76/374-211, vagy 30/9459-928

Ízelítő az élelmiszerboltok akciós 
ajánlatából

szeptember 16-28-ig

  egységár
Ariel kompakt color 4 kg 2599,- 650,- Ft/kg
Tomi kristály 2 kg 999,- 500,- Ft/kg
Silán öblítő 1/1 499,- 499,- Ft/l 
Colgate fogkrém 100 ml 259,-  2590,- Ft/l
Milyo papirzsebkendő 100-s 99,- 1,- Ft/db
Vénusz étolaj 2/1 399,- 350,- Ft/l
Tchibo family őrölt 275 gr 399,-  1451,- Ft/kg
Picwick variációk  I, II, III 299,- 9967,- Ft/kg
Heyho alma, szölő, narancs 1/1 119,- 119,- Ft/l
  

JÓT, JÓ ÁroN A CooP-TÓL!

Motor- és kerékpáralkatrész, 
kéziszerszám munkaruházat

Akció a Katibazárban!!!!
ANGoL Áru

 

Térjen be a Katibazár üzletébe, most nyári akció ke-
retében válogathat: paplanok, csillárok, asztali és

állólámpák, törölközők, telefonok közül.
A felsorolt termékeket 10-40% akciós kedvezménnyel 

vásárolhatja meg. Tekintse meg újonnan érkezett
termékeinket is: hifi és műszakicikkek, lakástextil,

felszerelés, konyhai és kertigépek, fitness gépek, sátrak, 
kerti grillezők, szerszám és barkácsgépek, játékok, baba 

és gyermek termékek, ajándéktárgyak stb.
Izsák, Gábor Á. u. 1. Fejszés Autóalkatrész udvarában

Tel.: 20/430-2587

Bővítettük kínálatunkat motor- és kerékpáralkat-
rész, valamint Kingtony kéziszerszámok 

forgalmazásával. 
Elérhető raktárról,  illetve rendelésre 

keleti-nyugati motor- és kerékpáralkatrész, 
felszerelés, akkumulátorok, olaj, bukósisakok, 

izzók, kiegészítők.
A rendelt áru akár 24 óra alatt átvehető.

Tel.: 76/569-140, 20/965-0003
Fejszés Autóalkatrész 
Izsák, Gábor Á u. 1.

Születtek: Rácz Regő Keve an: 
Virág Ágnes, Bisziók Miklós 
Barna an.: Csapó Annamária, 
Patai Rozália Anita an: Ürmös 
Ágnes, Szabó Gábor an: Nagy 
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