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XXVIII. Izsáki 

Sárfehér Napok

szeptember 30-

október 1-2.

Önkormányzati lap Megjelenik havonta

Izsáki siker a szolnoki 
gulyásfesztiválon

DÍSZVENDÉGEK VOLTUNK

Kora reggel kezdődött a bemutatkozó sátor 
berendezése

Az izsáki delegáció a Szolnoki Gulyásfesztiválon: Hajma Zsolt, Hajmáné 
Kiss Edit, Bagócsi Károly, Tetézi Lajos, Gerencsér Gyula, Rézműves Gyön-

gyi,  Hollósi Aranka és Tetézi Attila, aki a felvételt készítette

A Madárvártás szekció Rézműves Gyöngyi (Ge-
rencsér Gyula, aki valahol éppen gulyást kóstol) és 
Hollósi Aranka nemcsak a Kolon-tavi látnivalókat, 
hanem Izsákot, a Sárfehér Napokat és az izsáki 
termékeket is lelkesen népszerűsítették Bagócsi 

Károly címzetes főjegyzővel megerősítve

Szeptember 9-11. között 
rendezték meg Szolno-
kon a Tisza parton a 13. 
Szolnoki Gulyásfesztivált, 
melynek idei belföldi dísz-
vendége Izsák és az Izsáki 
Sárfehér Napok, külföldi 
díszvendége pedig Szlové-
nia volt. A pénteki szak-
mai programban Oreskó 
Imre az izsáki Arany Sár-
fehér TÉSZ és a Kunsági 

„Aranyos Izsáki lá-
nyok” Szolnokon, Mi-
hályné Krisztián Szil-
via, és Hajmáné Kiss 

Edit
Borvidék Hegyközségi 
Tanács elnöke tartott 
előadást a kunsági borvi-
dékről és az izsáki Arany 
sárfehérről. Szombaton, a 
tiszaligeti főzőhelyszínen, 
közel hatszáz bogrács-
ban főttek a gulyások. 
Izsákról Hajmáné Kiss 
Edit és Mihályné Kirisz-
tián Szilvia adott ízelítőt, 
miként is készítjük mi a 
marhagulyást a Sárfehér 
hazájában. Bemutatko-
zásuk olyan jól sikerült, 
hogy ételüket az orszá-
gos szaktekintélyekből 
álló zsűri aranyéremmel 
jutalmazta. 

Folytatás a 3. oldalon.

Az „Izsáki lányok” (e néven neveztek főző lánya-
ink a versenyre) meggyőzően ajánlják gulyásukat 

a zsűri figyelmébe

NEMZETI VáGTA 2011 

Izsákiak is közremûködtek

Nézői rekordot döntött 
az idei Nemzeti Vágta, 
nyilatkozta lapunknak Lá-
zár Vilmos, a rendezvény 
elnöke. Becslésük szerint 
mintegy 150 ezer néző kí-
sérte figyelemmel a prog-
ramsorozat öt napja alatt 
a látványos eseményeket. 
A 2008-ban Geszti Péter 
ötlete alapján létrehívott, 
ez évtől a világbajnok 
fogathajtó Lázár-fivérek 

A bajai Molnár Gyöngyi a 2011-es Nemzeti Vágta győztese 
a program szervezőivel

Az izsáki színekben versenyző Bokori Tamás biztos versenyzéssel, futamában 
másodikként célba érve jutott a középdöntőbe

és Mondok József izsáki 
polgármester főszerve-
zésében zajlott program-
ban a versenyek mellett 
látványos történelmi és 
ügyességi lovasbemutatók 
várták a közönséget. A 
Vágta Korzóvá alakított 
Andrássy úton egy-egy 
sátorban pedig maguk a 
versengő települések is 
bemutatkozhattak jel-

legzetes termékeikkel, 
turisztikai kínálatukkal. A 
szombat délutáni elődön-
tőből, ahol hetvenkét te-
lepülés lovasa állt rajthoz, 
huszonnégy lovas jutott 
a vasárnap délelőtti kö-
zépdöntőbe. Megyénkből 
Kecskemét, Izsák, ága-
segyháza, Szentkirály és 
a Bajai kistérség lovasai 
állhattak ismét rajthoz. 
Akasztó lovasa sajnos az 

elődöntőben kiesett. Az 
izgalmas elő- és közép-
döntők után a vasárnap 
esti döntőben Bács megyé-
ből csupán a tavalyi Vágta 
második helyezettje, a Ba-
jai kistérség színeiben ver-
senyző, Molnár Gyöngyi 
indulhatott Malőr nevű 
lovával. A többiek, köztük 
az izsáki színekben indult 
Bokori Tamás, Diamond 

Rila nevű lovával, a kö-
zépdöntőkben kiestek. A 
jó formában lévő Molnár 
Gyöngyi viszont a délelőtti 
középfutamot pályarekord 
idővel megnyerve biztosí-
totta helyét a fináléban. Ló 
és lovasa kiváló összhang-
ja aztán az esti döntőre is 
megmaradt oly annyira, 
hogy meggyőző fölénnyel, 
start-cél győzelemmel zár-
ták a versenyt. Molnár 

Gyöngyi kérdésünkre vá-
laszolva elmondta, tavalyi 
második helyezése óta 
arra készült, hogy idén 
elsőként érjen célba. Most 
ez sikerült, köszönhetően 
a közte és Malőr között 
kialakult jó összhangnak, 
valamint annak, hogy a 
döntős startjuk igen jól 
sikerült.
Folytatás a 8. oldalon
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Alapkő letétel a Borela Bt. 
jakabszállási üzemében

Augusztus 13-án ünnepé-
lyes alapkő letételen vettem 
rész a Borela Bt. jakabszállási 
üzemében. Mivel a vállalkozás 
izsáki székhelyű, szeretnék pár 
szót írni a tevékenységükről.
A Borela Bt. elődje 1953-ban 

családi vállalkozásként indult, és 
ezt a formát mind a mai napig 
megőrizte. Két telephelyen folyik 
termelés, Fülöpszálláson forgácso-
lás-hőkezelés, Jakabszálláson CNC 
gépeken fémforgácsolás, ezenkívül 
préselt alkatrészek gyártása is. Az 
említett CNC gépek kifejezés, szá-
mítógép vezérlésű forgácsoló egy-
ségeket jelent. Ezekkel a modern, 
új gépekkel igen nagy pontosságú 
munkát lehet végezni, esetenként 
3-5 mikron tűréshatárú (a mikron 
a milliméter egy ezred része!) 
munkadarabok készülnek. Ezek a 
mai modern gépkocsik fékberende-
zéseiben kerülnek felhasználásra.  
Azért, hogy sok cikket ne kelljen pl. 
Budapestre szállítani  „edzésre”, a 
közelmúltban Fülöpszálláson saját 
hőkezelő üzemet hoztak létre.
A partnerek megelégedettségét 

jelzi pl. a KNORR-BREMSE ré-
széről 2010-ben adományozott „ 
Az Év Beszállítója „ cím. Szintén 
a tavalyi évben kapták meg a 
rangos - a Vállalkozók Országos 
Tanácsa által adományozott -  „ 
Az Év Vállalkozója” minősítést. 
Amit a megyei sajtó nagy lelke-
sedéssel hallgatott el!
 A 2001-ben megvásárolt ja-

kabszállási üzemet - ahol 11 fő 
dolgozott -, 2005-ben a duplájára 
bővítették, majd 2008-ban egy 
hektár ipari terület megvásárlá-
sával vált lehetővé a további fej-
lesztés. Jelenleg a két telephelyen 
több mint 40 személy dolgozik, 
ebből 7 felsőfokú végzettségű. 

2010-ben a Gazda-
sági Minisztérium 
által termékfejlesz-
tésre kiirt pályáza-
ton sikeresen vettek 
részt, így lehetőség 
adódott a további 
bővítésre. A jelen-
legi üzem melletti 
területen épül fel 
az új üzemcsarnok, 
ami több mint 1000 
négyzetméter alap-
területű lesz. Ezen-
kívül az emeleten 
250 négyzetméteren 

szerelésre alkalmas üzemrész 
és szociális helyiségek lesznek 
kialakítva. A jelenlegi és az új 
üzemcsarnok közötti 900 m2 
terület tetővel ellátva, három ol-
dalról zártan alapanyag tárolásra 
lesz alkalmas. 
Az új beruházás ünnepélyes 

alapkő letételére került sor 2011, 
augusztus 13-án délelőtt. Az 
ünnepségen a dolgozókon kívül 
részt vett Jakabszállás polgármes-
tere és jegyzője, valamint a család 
néhány barátja és ismerőse. 
Az alapkőbe egy időkapszulát 

helyeztek el, amely tartalmazta 
a résztvevők névsorát, ismerte-
tőt Jakabszállásról, egy aktuális 
újságcikk másolatát, és a jelen-
legi cégvezetők  édesanyjának 
személyes levelét. A résztvevők 
közül néhányan aktívan közre-
működtek a kb. két vödörnyi 
beton bedolgozásában. 
Az ünnepség levezetését és 

az ünnepi beszéd megtartását 
Bognár Béla úr vállalta magára. 
Röviden elmondta a család tör-
ténetét, a fejlődés fázisait és a 
jövőre vonatkozó terveket. Szabó 
Mihály polgármester úr örömét 
fejezte ki az üzem megléte és a 
dinamikus fejlődés láttán. A hi-
vatalos ünnepség végén egy rövid 
imával kértük az égiek segítségét 
a hatalmas feladat elvégzéséhez.
A szervezők az ünnepség után 

állófogadáson látták vendégül a 
megjelenteket.
Utóirat: engem régóta foglal-

koztat a következő kérdés: mivel 
a dolgozók több mint harmada 
naponta jár Izsákról Jakabszál-
lásra dolgozni, ez az üzem miért 
nem Izsákon működik?                   

Bné. Rózsa Irén 

POSTáNKBóL

Felszólalásra adott válasz elutasítása
Izsák város képviselő-testülete 

részére 2011. június 30.-án állam-
polgári felszólalást jelentettem be 
a Gábor áron utca és a Kecskeméti 
utca sarki közterület értékesítésé-
nek 2011. június 28.-i határoza-
tának megsemmisítése tárgyában. 
Felszólalásomat a képviselő-testü-
let részére nem továbbították, az 
ügyben új határozat nem született. 
Ennek következtében a határozat 
nem jogerős, mivel én azt megtá-
madtam.
A tárgyban Bagócsi Károly cím-

zetes főjegyző úr válaszolt 2011. 
szeptember 2.án írt levelében. 
A címzetes főjegyző úr semmit 
mondó válaszát elutasítom, nem 

fogadom el.
állampolgári bejelentésemet a 

képviselő-testületnek címeztem, 
amelyet az újból nem tárgyalt, új 
határozatot nem hozott. Ezért a 
régi határozat érvénytelen, mivel 
azt én megtámadtam. Tehát az 
eddig ez ügyben létrejött megál-
lapodások érvénytelenek.
A járdabővítés miatti épület-

szanálás a közút tulajdonost 
nem érinti, tehát erre nem lehet 
hivatkozni, ez csak mellébeszélés. 
A két épületrész szanálási szüksé-
gességét és a sarki telek elidege-
nítésének visszavonását továbbra 
is fenntartom. Az ez ügyben adott 
válaszokat elfogadhatatlannak 

tartom. A telek elidegenítéssel a 
várost jelentős kár érheti, mivel 
később a járdarendezés miatt 
esetleg többszörös áron kell majd 
visszavásárolni a vevőtől a ráépí-
tés miatt.
Egyébként én már 84 éves va-

gyok, a továbbiakban ezzel az 
üggyel nem kívánok foglalkozni. 
Szeretném felhívni a kanálison 

túli lakótársaim figyelmét, hogy 
a jövőben kísérjék figyelemmel a 
járdaszélesítés ügyét, szorgalmaz-
zák annak megvalósítását, mert ez 
mindannyiunk közös érdeke.
Izsák, 2011. szeptember 6.

Balogh Gyula
Kecskeméti út 13.

Drámatábor a Kolon-tó partján
A nyári szünetben 27 lelkes, jókedvű gyerek vette birtokába a tó partján lévő 

Csíkász tanyát. Öt napig tündérek, gonosz boszik, erőpróbák, erdei kalandok, 
sütés, főzés, vendégjárás, „bunkiépítés,  sok-sok játék, ének .... várta a táboro-
zókat. Az utolsó nap nagy izgalommal készültek a kis művészek a létrehozott 
produkcióval. Sok munka előzte meg a Kolon-tó legendája című történet, 
a Padlás című musicelből a Szilvásgombóc és Ez ő, ez ő című részletek fel-
dolgozását. A legkisebb előadó még óvodás, a legnagyobb 8. osztályos volt. 

Természetesen 
jelmezek, kellé-
kek, díszletek, raj-
zok, koreográfiák 
is születtek a fel-
készülések során. 
Csodálatos volt ez 
a pár nap, köszö-
nöm, hogy együtt 
játszottunk!

Penczné 
Oláh Ibolya 
táborvezető

Önkormányzati hírek
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

ez évi kilencedik ülését 2011. szeptember 20-án 
14 órai kezdettel tartotta. Első napirendi pontként 
a lejárt határidejű testületi határozatokról szóló 
jelentést fogadta el, majd két rendelet megalkotá-
sáról döntött. Az első rendelet az államháztartási 
mérlegek tartalmával kapcsolatos helyi szabályokat 
tartalmazza, míg a második a szociális igazgatásról 
és a szociális ellátásokról szóló 4/2011.(III.30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szól.
A testület támogatta az Általános Művelődési 

Központban működő ÁMK-szék megalakítását, 
mely valójában a korábbi iskolaszék utódja. A 
szervezetbe Bérczes Lajost az Oktatási - Kulturális 
és Sportbizottság elnökét delegálta az intézményi 
fenntartói feladatot ellátó Képviselő-testület. 
A testület megtárgyalta az „Intézményi- feladati 

struktúrák” átalakításával kapcsolatos intézkedési 
terv végrehajtásáról szóló tájékoztatót és azt jóvá-
hagyólag tudomásul vette. A megkezdett program 
természetesen tovább folytatódik, a legközelebbi 
tájékoztatás a 2012. évi költségvetési koncepció 
tárgyalásakor került a Képviselő-testület elé.

Több napirendi pontot a vonatkozó jogszabályi 
előírások miatt zárt ülésen tárgyalt a Képviselő-
testület Pályázat került benyújtásra az intézményi 
átszervezésekhez kapcsolódó létszámcsökkentések 
költségeinek támogatására. Évenként visszatérő 
napirend a díszpolgári cím és az Izsákért kitüntető 
cím adományozása. Ebben az évben díszpolgári 
címre hat főt, míg az Izsákért kitüntető címre 38 
főt javasoltak a kezdeményezésre jogosultak. A 
Képviselő-testület idén Juhász Sándorné részére 
adományozta a díszpolgári címet, míg 9 fő, Bálint 
Vilmos, Borsos István, Fejszés Bálintné Piroska. dr. 
Horváth Csaba, Kállai Gyula, Magyar Gyuláné, Simon 
László, Sörösné Boldoczki Tímea és Szabó József része-
sült az Izsákért Emlékérem kitüntető címben. Az 
ünnepélyes átadásra 2011. október 1-én 17 órakor 
a Sárfehér Napok megnyitó ünnepsége keretében 
kerül sor. A testület döntött az Inno-Kom Nonpro-
fit Kft  Felügyelő Bizottságának kiegészítéséről, a 
feladatot Rigó Józsefné látja el a továbbiakban. A 
Képviselő-testület egy fő részére -testületi hatás-
körében eljárva- átmeneti segélyt állapított meg. 

Bagócsi Károly címzetes főjegyző

„Egy felszólalás esete”...
A  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 

51/2011.(06.28.) számú hatá-
rozatával döntött a tulajdonát 
képező 1957. hrsz-ú ingatlan 
értékesítéséről. A döntéssel kap-
csolatban Balogh Gyula Izsák, 
Kecskeméti út 13 szám alatti 
lakos „felszólalással” élt.
Ebben előadta, hogy a ba-

romfibolt falánál a járda kb. 10 
méteren keresztül egy méterre 
leszűkül és a gyalogosokat, 
valamint a falat a gépjárművek 
lefröcskölik. Javasolta, hogy a 
terület értékesítése helyett in-
kább a közbeeső két leromlott 
állapotú házépületet vásároljuk 
meg, szanáljuk és a jelenlegi te-
lek felhasználásával szélesítsük 
meg a járdát. Véleménye szerint 
a munkát a következő évi költ-
ségvetésbe kellene betervezni.
A levélre a következőket vála-

szoltam: „
- a telek értékesítésével kapcso-

latos döntés nyomán a jogügylet 
lebonyolítsa is megkezdődött, a 
Képviselő-testület döntését egy-
hangú szavazással hozta meg, így 
azt nem kívánja módosítani,
- a járda bővítése az Ön által 

megjelölt 10 méteres szakaszon 
nem lehetséges a közút tulajdoni 
helyzetéből eredő szabályozás 
miatt, ugyanakkor pedig az Ön-
kormányzat nem rendelkezik 
olyan költségvetési forrásokkal, 

hogy a „két leromlott állapotú 
házépület megvásárlását, szaná-
lását” elvégezze.
A város forgalmi rendjének 

felülvizsgálata folyamatban van 
és ennek keretében a járművek 
haladási sebessége szabályozha-
tó a fenti 10 méteres járdasza-
kasznál.”
Balogh Úr 2011. szeptember 

8-án írt levelében, kifogásolta, 
hogy „felszólalása „nem került 
a Képviselő-testület elé és így 
nem döntött ismét a testület 
és álláspontja szerint: „ Ennek 
következtében a határozat nem 
jogerős, mivel azt én megtámad-
tam. A címzetes főjegyző úr sem-
mitmondó válaszát elutasítom, 
nem fogadom el..” 
álláspontja szerint: „ Az ál-

lampolgári bejelentésemet a 
képviselő-testületnek címeztem, 
amelyet az újból nem tárgyalt, új 
határozatot nem hozott- Ezért a 
régi határozat érvénytelen, mivel 
azt én megtámadtam. Tehát az 
eddig ez ügyben létrejött megál-
lapodások érvénytelenek. 
A járdabővítés miatti épület 

szanálás a közút tulajdonost 
nem érintik, tehát erre nem 
lehet hivatkozni, ez csak mellé-
beszélés.
A két épületrész szanálási szük-

ségességét és a sarki telek elide-
genítés visszavonását továbbra is 

fenntartom. Az ez ügyben adott 
válaszokat elfogadhatatlannak 
tartom.
A telek elidegenítéssel a várost 

jelentős kár érheti, mivel később 
a járdarendezés miatt esetleg 
többszörös áron kell majd vis-
szavásárolni a vevőtől a ráépítés 
miatt.”
Tisztelt Balogh Úr!
A testület működésével kap-

csolatos szabályokat a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 12-18 §-ai, 
valamint a szervezeti és műkö-
dési szabályzat határozza meg. 
Az állampolgári „felszólalás” 
nem szükséges feltétel a döntés 
meghozatalához, így álláspon-
tom szerint az egyhangú döntés 
(teljes egyetértés) egyértelmű 
akaratkinyilvánítás volt, mely 
nem kíván újbóli tárgyalást. A 
döntés meghozatalakor az Ön 
által felvetett probléma ismert 
volt és az értékesített telek ki-
sebb, mint a jelenleg füvesített 
közterület. A telek határára egy 
díszkerítést kíván építeni a vevő, 
melynek tervét a hivatal építés-
ügyi hatóságához benyújtotta. 
Kérem a tájékoztatás tudomá-

sulvételét.

I z s á k, 2011. szeptember 20.
Bagócsi Károly

címzetes főjegyző
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A Sárfehér Néptáncegyüttes nagy sikert aratott műsorával 
Szolnokon

Folytatás az 1. oldalról.
A több tízezernyi látogató kör-

ében, a gulyás mellett, igen nagy 
sikert arattak az izsáki borok és 
pezsgők, valamint az izsáki há-
zitészta is. A város bemutatkozó 
sátránál, ahol, nemcsak a díjnyer-
tes gulyás főtt, hanem a Kolon-
tavi Madárvárta is bemutatta ma-
dárvédelmi munkáját, valamint a 
Sárfehér Napokról is informáci-
ókat kaphattak az odalátogatók, 
estig nem fogyott az érdeklődők 
sora, sokan ismerkedtek Izsákkal, 
az Izsáki Sárfehér Napok ez évi 
programjával és az izsáki termé-
kekkel. A szabadtéri színpadon a 
Sárfehér Néptáncegyüttes adott 
nagy sikerű műsort, ugyancsak 
népes közönség előtt.
A fesztivált rendező Magyar Gu-

lyás Gasztro-turisztikai Egyesület 
vezetői és a program létrehívói, 

TETÉZI LAJOS

Gondolom...

Izsáki siker a szolnoki...

A Royalsekt standján sokan kóstolták az izsáki borokat, 
pezsgőket

díszvendége volt a 13. Szolnoki 
Gulyásfesztiválnak. A két szer-
vező azt is elmondta, hogy fesz-
tiváljuk 1999-ben indult útjára. 
Első alkalommal 136 bográcsban 
főttek a gulyások és kb. 9 ezren lá-
togatták meg a programokat. Idén 
közel 600 bográcsban készültek 
a finom ételek, s kb. 40 ezer ér-
deklődő töltött el három kellemes 
napot a Tisza partján. A gulyás 
igazi magyar étel, amely kizárólag 
magyar alapanyagokból készül, 
igen finom, s bárhol a világban 
kedvelik és velünk, magyarokkal 
azonosítják. A fesztivál szervezői 
sikeres rendezvényükkel e tipikus 
magyar étel főzésének hagyo-
mányait őrizik és népszerűsítik 
olyan sikerrel, hogy ma már igen 
sok helyen emlegetik Szolnokot a 
„Gulyás fővárosa”-ként.

Tetézi Lajos

Megújult a belvárosi COOP-bolt

A napokban új arculatot kapott 
az Áfész népszerű „önki”-je. 
Ennek okáról kérdeztük Tar-
nóczy Máriát a szövetkezet 
kereskedelmi vezetőjét.
Mint elmondta, a COOP Hun-

gary Zrt. 2010. májusi közgyű-
lése döntött a COOP-csoport 
boltmegújítási programjának 
elindításáról. Ennek értelmé-
ben legkésőbb 2012. december 
31-ig minden COOP franchise 
boltot új szakmai kategóriába 
kell sorolni és új - szintén a 
Közgyűlés által elfogadott - ar-
culatot kell kialakítaniuk. A cél 
az volt, hogy a folyamat végére 
az egyes boltok és az egész 
COOP-lánc versenyképessége, 
forgalma jelentősen javuljon.
A boltmegújítási program 

keretében három új szakmai 

kategória került kialakításra: 
COOP Szuper, Coop Abc és 
COOP Mini. Ennek keretében 
kapott az izsáki 7. sz. COOP 
Abc új külső festést, új külső 
arculatot és COOP-lógót. Az 
új besorolás előírja a tőkehús 
(előre csomagolt is lehet) és a 
zöldség-gyümölcs forgalmazást 
is. A feltételek teljesítéséhez 
új zöldséges állványt és hűtőt 
kapott az izsáki üzlet. A fejlesz-
tés, amely két év alatt valósult 
meg, közel 2,5 millió forintba 
került. Az áfész vezetése és 
dolgozói remélik, hogy a vá-
sárlóközönség értékeli a pozitív 
változásokat és a megszépült 
és megújult üzletben kínált jó 
minőségű és jó áron kapható 
termékekből sokan és sokat 
vásárolnak majd.

Életmentõ polgárõr

szervezői, Csányi Sándor és Ki-
rályházi Andor, külön köszöne-
tüket fejezték ki az izsákiak szín-
vonalas bemutatkozásáért. Mint 
hangsúlyozták, Izsák valóban 

...sokan látják, hogy mai világunknak mennyire 
meghatározó részévé vált a reklám, a marketing. 
Már-már olyan érzése kezd támadni az embernek, 
hogy amiről ezekben nem esik szó, az nincs is. 
Nyilván azt is sokan tudják, hogy a reklám nem 
olcsó mulatság. Annál többe kerül, minél nagyobb 
tömegekhez eljutó fórumokon kívánjuk üzenetein-

ket elhelyezni. Pár másodperces tévés reklámért, különösen valamelyik 
népszerű sorozat, vagy show műsor környezetében, igen sok millió 
forintot kérnek. Éppen ezért csak tőkeerős vállalkozások engedhetik 
meg maguknak az ilyen luxust. Van azonban ennél olcsóbb és közvet-
lenebb formája is annak, hogy egy vállalkozás, vagy közösség felhívja 
magára a figyelmet.
Gondolom, mindenki tisztában van azzal, hogy a különböző fesztivá-

lok, falunapok is valami ilyesféle célt kívánnak szolgálni. Persze ezek 
között is vannak kategóriák: kis falunapok és országos nagy fesztiválok. 
A közös bennük az, hogy egy meghatározott közösség kíván hírt adni 
magáról oly módon, hogy az erre felhasználható pénzt úgy költsék el, 
hogy ne csupán néhány másodpercben essék róluk szó, hanem akár 
néhány napon át. Ráadásul úgy, hogy ezenközben a közösség tagjai, a 
település lakói is jól érezzék magukat.
Gondolom, mindenki jó érzéssel veszi, ha településéről szó esik va-

lahol. Egy-egy helyi fesztivál éppen ehhez nyújt jó lehetőséget, mert 
általuk az ingyenes hírek között is helyet kaphatnak a médiában. S jól 
tudjuk, hogy amiről sokszor hallunk, olvasunk, azt előbb-utóbb meg is 
kívánjuk ismerni. Így jelenthetnek ezek az alkalmak jó és elérhető áru 
reklámot. Olyat, amely a különböző települések közötti kapcsolatokat 
is építik. Mindez természetesen a Sárfehér Napok kapcsán is eszembe 
jutott már többször, ám most két másik fesztiválon való megjelenésünk 
apropóján írok e témáról Úgy alakult, hogy két egymásutáni hétvégén 
is népszerűsíthettük városunkat olyan környezetben, ahol kevésbé va-
gyunk ismertek. Előbb a Szolnoki Gulyásfesztiválon, utóbb Budapesten 
a Nemzeti Vágtán.
Gondolom, sejtik olvasóink, hogy egy-egy ilyen, komoly tömegeket 

megmozgató eseményen sok érdekes tapasztalatot lehet gyűjteni arról, 
hogy mennyire ismernek bennünket, városunkat. Szolnokon többen 
tudták hol fekszik Izsák, szőlőnkről, pezsgőinkről, tésztánkról, a Sárfe-
hér Napokról is szép számban halottak, sőt a Kolon-tó és élővilága sem 
volt teljesen ismeretlen többek számára. Budapesten a Vágta Korzón 
sétáló tömegből viszont már kevesebben tudtak bennünket egyáltalán 
a térképen is elhelyezni. Szerencsére termékeinkről azért ennél többen 
hallottak már. De azért akadtak olyanok is, akik egészen pontosan 
tudták, hogy hol fekszik Izsák, mert valamikor építőtáborban, vagy 
egyéb kiránduláson, borkóstolón megfordultak nálunk, s jó emlékeket 
ápolnak azóta is rólunk. Érdekes volt megfigyelni, hogy azok többsége 
is valódi érdeklődéssel fogadta a rólunk szóló információkat, akik most 
hallottak először Izsákról. Őszintén bízunk benne, hogy néhányan 
közülük meg is látogatnak bennünket, mielőtt újra elfelejtenék hol is 
vagyunk, kik is vagyunk...

Trungel Tamás, a Kolontó Polgárőr egyesület tagja lett figyelmes 
egyik este arra, hogy egy a sportcsarnok melletti csatornahíd felé 
kerékpározó férfi hirtelen eltűnt a szeme elől. Ezzel párhuzamosan 
nagy csörömpölést hallott. Ebből rögtön arra következtetett, hogy 
az illető elvétette az irányt, s a csatornába eshetett. Odaszaladva 
beigazolódott a gyanúja, sőt azt is látta, hogy nagy a baj, mivel az 
illető arccal lefelé feküdt a békalencsés vízben. Rögtön a segítségére 
sietett, ám az erősen ittas, magát teljesen elhagyó személyt egyedül 
nem tudta kihúzni. Szerencsére időközben odaérkezett Kecskés 
Attila, akinek segítéségével aztán a partra tudták húzni a vízbe esett 
férfit, aki valójában még ekkor sem fogta fel, hogy ha Tamás nem 
veszi észre, bizony vízbe fulladt volna. A kimentettet végül Kastély 
József, a polgárőr egyesület elnöke vitte haza autóval, mivel kerék-
párral kockázatos lett volna újra útjára engedni.

Trungel Tamás mutatja, honnét húzták ki a balesetet szenvedett 
férfit, akinek perceken múlott az élete

Vasembereink
újabb sikerei

Olvasóink egyebek mellett 
tudósításainkból is tudhatják, 
hogy a nagyatádi ironman baj-
nokságok nem múlhatnak el 
izsáki résztvevők nélkül. Így 
volt ez idén is a XXI. Nagyatádi 
Ironman Bajnokságon is, ahol a 
teljesítendő feladatok a régiek 
voltak: 3,8 kilométernyi úszás, 
180 kilométer kerékpározás és 
42 kilométernyi futás. A rangos 
versenyen Bálint Zoltán kor-
osztályában a hetedik helyen 
végzett, míg Cséplő Zoltán a 
tizenötödik lett a népes mezőny-
ben. Gratulálunk sportolóink-
nak, hiszen igazán embert pró-
báló teljesítményt nyújtottak, 
amelyhez egész éves sok időt 
és fáradtságot igénylő és kitartó 
felkészülés is szükséges.

Cicaélet

A kerítésoszlopon mélázó cica 
is nyilván azon elmélkedik, hogy 
hamarosan vége a nyárnak, s 
ezzel az ilyen kellemes nyújtózá-
sok időszaka is elmúlik, legaláb-
bis a következő tavaszig.
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Az Arany sárfehér Szőlő- és 
Bortermelők Szövetkezetének 

tájékoztatója
„a gyengék erőssége az egység”

A borvidéki és az országos 
előzetes termésbecslés szerint 
6,5-7,0 t/ha termés várható. 
Amennyiben rendkívüli időjá-
rás nem alakul ki 2,3-2,8 millió 
hl. bor realizálódhat a 2011-es 
évben. Ez a belföldi fogyasztást 
csak részben tudja fedezni, a 
meglevő exportpiacok mellett. 
Magyarország történelmében 
ilyen még nem volt, a szőlő-
ültetvények olyan mértékben 
lecsökkentek, hogy a belföldi 
fogyasztás fedezetét sem biz-
tosítja. A valamikori 260 ezer 
hektár helyett már csak 50-60 
ezer ha. közötti szőlőterületen 
gazdálkodunk. Az ágazatban to-
vábbra is erkölcsi és morális vál-
ság van. Hiányzik az összefogás 
a meghatározó nagyborászatok 
részéről, amivel a kereskedelmi 
lobbi ellen tudnának hatéko-
nyabban fellépni. Országos és 
borvidéki szinten is 15-25 Ft/kg 
szőlőár különbségek alakultak 
ki. Európában ilyen alacsony 
szőlőárak sehol nincsenek. A 
haszon nagy részét elsősorban 
a kereskedelem, a külföldi nagy 
üzletláncok teszik zsebre. A 
sorvégén a termelő a legkiszol-
gáltatottabb. Ez is magyarázza, 
hogy a veszteséges szőlőter-
melésre az ültetvény felhagyás, 
illetve kivágás a reagálás. A 
hazai asztali (FN) bortermelők 
tönkretétele a külföldi, első-
sorban olasz termelőknek nyit 
utat, ami felér egy hazaárulással. 
Némi vigaszt jelenthet, hogy 
legalább a borvidékünk az amely 
a legtöbb rekonstrukciós támo-
gatást vette igénybe és a jelentős 
ültetvény kivágások mellett az 
újra telepítések aránya is itt a 
legnagyobb.
Az aszályos időjárás miatt a 

korai illatos fajták betakarítása 
szeptember elejére befejeződött. 
A kereslet ennél a fajtakörnél is 
nagyobb volt a kínálatnál. Az 
illatos fajták (Irsai, Cserszegi, 
Muscat Ottonel) a megnöveke-
dett igény mind belföldi, mind 
cseh, olasz, osztrák, szlovák 
vevők részéről az előző évinél 

kedvezőbb árakat realizáltak. 
Feltételezhető, hogy a toleráns 
fajták árát az olasz borimport-, 
a minőségi (Rajnai r) és kései 
érésű (Arany sárfehér, Kövidin-
ka) fajtákat a készletfeltöltések 
biztosítása és az új termékleírás-
hoz igazított piaci lehetőségek 
határozzák majd meg. Az évjárat 
az elmúlt tíz év legjobb minősé-
gű évének ígérkezik. Az alacsony 
hozam a téli és tavaszi fagyok 
mellett, az aszályos nyárutó 
miatt a kedvezőtlen arányú lény-
eredékben is megmutatkozik.    
 A következő két borpiaci év-

ben a beruházási támogatások 
között az ültetvénytelepítések 
elsőbbséget élveznek minden 
más jogcímmel szemben. Szer-
kezetátalakításra 21,5 millió 
Ft-ot biztosít a szakági minisz-
térium. Erre a fent említett okok 
miatt is nagy szükség van. 
A telepítés, kivágás bejelentése: 

A szőlőültetvény újratelepítési 
jogok telepítési jogtartalékból 
történő értékesítéséről a nyom-
tatványok és további informáci-
ók, új rendelkezések a borvidék 
honlapjáról is letölthetők, www. 
kunsagiborvidék. hu. 
Az idei Sárfehér Napokra kérjük 

tagjainkat, hogy az előző évek 
gyakorlata szerint a Gazdaköri 
terménykiállítás színvonalát sa-
ját termékeink benevezésével is 
segítsük elő. Tájékoztatjuk azon 
tagjainkat akik a X. Hungarikum 
Borok és Pezsgők országos 
versenyének díjkiosztásában 
érintettek, a borrendünk szer-
vezésében október 2.-án 19 
órakor vehetik át az okleveleket 
és a különdíjakat a Vino étterem 
pincehelyiségében. 
A szövetkezet tagjai továbbra 

is kedvezményes áron rendel-
hetnek és igényelhetnek ter-
mékeket a szövetkezeti irodán. 
Kérdéseikkel telefonon kívül 
interneten is (aranysarfeher@
sv-net.hu) kereshetnek bennün-
ket. A weblapon is igyekszünk 
friss információkkal segíteni 
tagjaink tájékozódását.                                                                                  

Vezetőség

Falugazdászi Tájékoztató
Nitrát jelentés leadása: 2011. december 31-ig.  A nitrátérzékeny 

területen valamennyi mezőgazdasági tevékenységet folytatóra, to-
vábbá a háztartási igényeit meghaladó mértékben állattartást végző 
személyekre vonatkozik. Magánszemélyek háztartási igényeit meg-
haladó mértékben állattartással (baromfi esetében 3 számosállat, 
vegyes állattartás esetében 5 számosállat) foglalkozónak az 59/2008. 
(IV. 29.) FVM rendelet 6. számú melléklete szerinti adatlapon kell 
adatot szolgáltatni a gazdálkodási évet követő december 31-ig a 
mezőgazdasági tevékenység helye szerint illetékes talajvédelmi 
hatóságnak. A Gazdálkodási Napló vezetése a fenti tevékenységet 
végzőknek kötelező. Izsák nitrátérzékeny besorolásba esik.
Agrár-környezetgazdálkodásban résztvevők számára kötelező 

jelentések:
- Gazdálkodási napló elektronikus úton való benyújtása 
november 30-ig. 
- Tápanyag-gazdálkodási terv készítése szeptember 30-ig.
-  Levélmintavétel.
Agrár -kárenyhítés keretében fagykárt szenvedett ültetvényekre 
hozamérték számítás benyújtása.
 -  2011. október 20-áig beérkezően.
További információ: Mikus Anikó falugazdász  T.: 06/70 4361-390,  

06/20 9850-721

A hittanóráról...
Becsengettek. Ezzel megkez-

dődött a 2011-2012-es tanév 
a hitoktatásban is. Mitagadás, 
ahogy a létszámot elnézem, csak 
álmélkodni tudok, ha eszembe 
jutnak a néhai 25 fős hittancso-
portok. Igen, - volt olyan is. Jól-
eső érzés találkoznom azokkal 
a valaha volt hittanosainkkal a 
boltban, gyógyszertárban és más 
helyeken dolgozó régi cseme-
tékkel, akiknek a gyökereinek a 
földbe illesztésénél ott voltam. 
Sok közülük valóban meg is állta 
a helyét és hiszem, ha ma kávét 
kérek tőle a presszóban, van 
abban a kávéban valami kis hit-
tanos íz is. Ezek az emlékek.
Mi lesz a holnap emléke? Ezen 

a kérdésen töprengek manap-
ság. 
A régi világban elég volt, ha az 

ember a szavát adta a kocsmá-
ban az üzletre, abban mindenki 
biztos lehetett, hogy az adott 
szó elég erős ahhoz, hogy ab-
ban bízni lehessen! Manapság 
pedig szerződéseket, mi több 
biztosítékokkal megerősített 
szerződéseket is igyekeznek az 
emberek figyelmen kívül hagy-
ni. Nemcsak az adott szónak, 
de az írásnak sincs már olyan 
tiszteletet parancsoló ereje, 
mint régebben. Pedig tisztelet 
nélkül a magunk élete is bizony 
ingoványos lehet. 
Azt látom, hogy ígérni minden-

ki tud! Nem kerül (szerintük) 
ez semmibe! Ha pedig az ígéret 
bizonyításának jön el az ideje, 
előkerül a sunyítás vagy akár a 
hazugság is! Mert, hogy ennek 
sincs következménye. 
Azoknak a gyerekeknek a szü-

lei, akik pár hónappal ezelőtt 
ígéretet tettek a gyerekeik ka-
tolikus hitének gyakorlására, 
illetve a hitoktatásra való to-
vábbi beíratására - mintha fele-
dékenységbe estek volna! Leg-
alábbis egy részük. Mert hát én 
megértem a szülők aggodalmát 
is. Ugyanis a gyerekek nagyon 
meg vannak terhelve. Mivel is? 
Tanulással? Segítéssel? Ház 
körüli munkával? Bevásárlással? 
Netán számítógépezéssel? Tele-
víziózással? Szórakozással? 
Kosárfonó szakkörtől fogva 

minden jöhet és ezek között egy 
a hittan is. Amire persze még 
egy héten egyszer el is jönne a 
gyerek, de kétszer, az már sok, 
meg a vasárnapi mise, az meg 
már kibírhatatlan. Ugye? Ez 
a baj?! Sajnáljuk az időt attól, 
akitől mindent, még az életün-
ket is kaptuk! Nem? Mert nem 
érünk rá... Az ószövetségben, 
amikor a választott nép nem 
ért rá megszentelni az Úr napját 
mi is történt? Elő lehet venni a 
Bibliát, leporolni és elolvasni 
belőle hogy mi lett ennek az 
eredménye. Elég keserves volt 
ennek a hűtlenségnek az ára. 
A minap találkoztam egy má-

sodikos gyerekkel, aki nem ér 
rá már se segíteni se tanulni 
otthon, mert netezni kell! És itt 
az a baj, hogy: kell! Kényszer, 
illetve szenvedély. Másodikban? 
Valamikor csak elkezdődött ez! 
Nem? Ezt akarják a gyereküknek 
a szülők? Vagy netán már nincs 

szavuk ekkora korban se a gye-
rekük fölött? 
Ha belegondolunk ki is szokott 

otthon irányítani? Ki az, akinek 
a szavát figyelembe kell venni? 
Itt dől el sok minden. Ha a 
gyerek megkapja a szigort és 
követelményeket, akkor ahhoz 
már hozzá tudja kötni magát és 
meg fog tudni erősödni! Nagyon 
nagy hasznára fog válni a későb-
biekben hogy napirendre, mun-
kára és erkölcsre tanították és 
taníttatták őt otthon. Amikor mi 
voltunk gyerekek nem hiszem, 
hogy nagyon érdekelte volna a 
szüleinket, hogy mihez volt ked-
vünk, vagy mit szerettünk volna 
csinálni. Azt mondták, hogy ez 
van, és ezt kell elvégezni. Meg is 
volt az eredménye. 
Szóval azt szeretném elmonda-

ni, hogy ez a nyugati, vagy keleti 
massza, amit kitaláltak nekünk 
vagy divattá tettek azok az em-
berek, akik a lábuk szőrteleníté-
sére is többet költenek havonta, 
mint egy kis család egész éves 
költségvetése, nem biztos, hogy 
jó úton járnak! Főleg nem kell 
őket követni se a hazugságban 
se a lazaságukban. Mert nem 
keletben és nyugatban van a 
megoldás az életünk problémá-
ira, csak a Jézus Krisztusban!
Nem lesz beteg a gyerek, ha 

felkel a nulladik órában, és nem 
fog éhen halni, ha a hatodik 
órában hittanra jön. De meg fog 
erősödni a hitében, ha az otthoni 
példa is ezt segíti, és erkölcsös 
ember lesz, akit nem fog megbe-
tegíteni a depresszió, nem kapja 
el a játékszenvedély, és nem lesz 
erkölcstelen életű ember. 
Imre atya annak idején ezt 

mondta: „Mégis csak elgondol-
kodtató, hogy a „Kék fényben” 
nem az elsőpéntekeseink sze-
repelnek!” Inkább azok, akik 
elkerülték Istent parancsaival 
együtt! 
Tudom én hogy minden szülő 

a legjobbat akarja a gyerekének! 
De a nevelés a keménységben és 
határozottságban megerősödik. 
Azt is tapasztalom, hogy az 
emberek két vagy három részre 

oszthatók. Az egyik részben 
azok vannak, akik „istenkét” 
ismernek el. Aki néha bejöhet a 
házba, néha kizavarható. Ezek 
az emberek gyakorlatilag po-
gányok, még ha meg is keresz-
telték őket valaha. semmiféle 
kapcsolatuk nincs Istennel, mert 
nem törekszenek az igazi Istent 
megismerni. A vallásosságuk 
megrekedt azon a fokon, ami-
kor még iskolai hittanra jártak. 
Lehet, hogy negyven évesek, de 
a hitük és lelki gondolkodásuk 
lehet hogy csak kilenc éves. 
Aztán vannak, akik hirtelen 
vallásosak lesznek, ha valami 
baj történik körülöttük, és egy 
darabig el-eljárnak még a temp-
lomba is, aztán szép lassan min-
den megszűnik és a következő 
„figyelmeztetésig” nem történik 
semmi velük. És vannak, akik 
megtértek és eljutottak az Isten-
nel való személyes találkozásig. 
Mert akik nem találkoztak Isten 
szeretetével, hogy vágyódnának 
utána? A Vele való találkozásnak 
pedig száz százalékos esélye van, 
annak, aki kitartóan keresi, jelen 
van a családjában az imádság, a 
Biblia olvasása, szentmise, és 
él a szentségekkel! Ezek nélkül 
nem lehet csodát várni, mert 
a hit Isten ajándéka. Olyan 
ajándék, amit minden ember 
megkaphat, ha kitartóan kéri. S 
lehet-e nagyobb ajándékot adni 
az embernek itt a Földön Jézus 
Krisztus megismertetésénél? 
No, mi ezért dolgozunk, és sze-
retnénk a kedves Szülők segítsé-
gét kérni, hogy a hit ajándéká-
nak elnyerése érdekében küldjék 
a gyerekeiket hittanra, hozzák 
el a csemetéjüket a szentmi-
sékre és imádkozzanak együtt, 
hogy mihamarabb megismerje 
minden ember Isten szerete-
tét! A felkészülés elkezdődött! 
Remélem, hogy sokan fognak 
csatlakozni ahhoz a Jézushoz, 
aki azért jött el, hogy megkeres-
se és megmentse, ami elveszett 
vagy veszendőben van! Itt az idő  
-  mert hiszen becsöngettek!

 Földvári József
diakónus

Erdélyi árvák támogatása
Böjte Csaba atya két erdélyi 

intézményét látogatja meg a 
katolikus egyházközség né-
hány tagja október 3-án és oda 
terményeket, tisztítószereket, 
illetve fűkaszát visznek. Az 
október 2-ai terményáldásra 

felajánlott terményeket Böjte 
atya újonnan megnyíló gon-
dozó háza fogja megkapni.
Akik ezt a missziót szeret-

nék támogatni vegyék fel a 
kapcsolatot a Földvári házas-
párral!

Aletta, Bianca, Cserszegi 
gyökeres vessző államilag 
ellenőrzött telepről eladó. 

Ára 80-135 Ft/db  
Tel.: 70-339-5917  

Kiskőrös, Bánffy u. 9. 
Budavári László
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Üzlethelyiség kiadó 
az iskolával szemben,

a SACI-virágbolt mellett.
Az üzlethez raktár és udvarhasználat 

is tartozik.
Az üzlet nagysága 50 
négyzetméter+raktár.

Érdeklődni:  HOLSZA TRAFIK

v a l l á s

Református múltunk 32.

IKEM hírek
- szeptember 17-én (szombaton), 16 órától , Domonkos László 

tart előadást, „ A Székely Hadosztály harcai” címmel, az Ipartestület 
székházában (Gábor Áron utca 1.)
- szeptember 23-án (pénteken), 16 órától: a Kiskőrösi úton felavatjuk 

Izsák harmadik rovásírásos helységnévtábláját. Mindenkit szeretettel 
várunk a református temetővel átellenben lévő oldalon, a busz megálló 
közelében.
- szeptember 23-án (pénteken), 18 órától jótékonysági koncertre 

kerül sor a református templomban. Tárogatón játszik: Vesztergám 
Miklós. A belépés díjtalan. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

1805. Februarius Honapba. 
a TT. Visitatorok (egyházlá-
togatók -N.á.) u.m. T.ettes 
Curator Idősb Madarassy István 
és D.Vetsei Predikator Tiszt. 
Tot István urak megjelennek, 
és a Presbiterekk., u.mt. Ba-
ros András, Pál János, Gáspár 
János, Curator Damásdi János 
és Helység Birája Nagy Ferencz 
jelenlétekben gyülést tartanak, s 
a bé vett norma szerént fojtatják 
a visitatiot. Mely alkalmatosság-
gal panaszt tétetvén az Oskola 
Rector Hivatalának gyümölcs-
telen fojtatásáról, visgálora 
vétetik e főbenjáró dolog s ugy 
tapasztaltatik, hogy ennek fő 
oka, a gyerekek sokasága miatt, 
egy Tanitonak elégtelensége, 
erre nézve javasoltatik, hogy a 
több Előljárókkal s Eklésia Tag-
jaival közölvén a dolgot, szor-
galmatoskodjanak egy Segédről, 
mely állana egy Preceptorból, 
minthogy pedig a mostani Clasis 
(iskola épület, tanterem - N.Á.) 
szűk volta alkalmatlanná tenné, 
két Tanítonak, tehát egy Oskola 
és  egy Preceptor Házról is gon-
doskodni, esmérjék legszüksé-
gesebbnek.
Mely végre 3-a Martz. Gyülés 

tartatván proponáltatik (java-
solják-N.á.) e dolog némely 
Presbiterekk megegyezésekkel; 
de azután mindnyájoknak, hely-
be hagyásokkal határoztatik e 
dologban, hogy a nép előtt is 
publicumra tétetvén, ezen esz-

tendőben a hozzá való készüle-
tek tétessenek.
Egyszersmind elő fordulván a 

már máskor is sürgetett Parochi-
alis épületeknek romladozása, 
és erre való nézve reparatioja. 
Helység Bírája, Nagy Ferencz 
kénszeríttetett, ebbéli köteles-
ségeinek tőle telhetőképpen való 
teljesítésére.
7. Martz. Tartatott Ekkl. Gyülés 

Takaró János, Czirkos János, 
Gudits István, Gáspár János, Gál 
János, Damásdi János, Fekete 
István és Nagy Ferencz Elöljá-
rokk., Horvát Péter és Egyházfi 
Magyar István jelenlétekben. 
A melyben, 1794.dik Esztendő 
Maius Hónapjátol fogva, valo 
számadásaik a Curatorokk. re-
videáltattak, approbáltattak, s 
hiba nélkül valoknak találtatván 
concludaltattak. Baros András 
úr, Consistorialis Nótárius s 
egyszersmind assessor által.
Ezen clausula utrán reflexioba 

jövén Horvát Péter Ev. kö...
ségre valo felválasztása, sőt 
ezen Hivatalra való már fel is 
esketetése az egész Gyülekezet 
előtt 30 Decz.1804. hogy az ő 
Templombéli széke változtat-
tasson hivatalához illendően, 
e végre rendeltetett azon szék, 
melybe jár mostani bíró Nagy 
Ferencz és Curator Damásdi 
János s többek.. Azután a Gyűlés 
eloszlott.
14.Martz. Megjelennek a Trac-

tualis oskolai visitatorok Tiszt.

Motsi János KSZ. Miklósi és 
T. Szely György Szabadszállási 
Predikator urak; Presbyterialis 
Elöljárók N. Baros András, Czir-
kos János, Pál János és Gáspár 
János jelenlétekben. Megvisgál-
ják szorgalmatossan az Oskola 
Tanító munkásságát, a Gyerme-
kekk elő meneteleket a Metho-
dy Docendi (tanítási módszer 
-N.á.) szerént, de találják az 
oskolabéli Gyerekeket prom-
tusokk s contentumok szerént 
való speciment adván, a Tanító 
szorgalmatossága nyilvánvalóvá 
lett, és az ebbéli panasz el enyé-
szik. (P.IV.: 19-21.ol.)

közli: Nagy Árpád

Mint régóta tudjuk: „az iskola 
az egyház veteményeskertje...”. 
S ahogyan a veteményeskertekkel 
már csak lenni szokott: gazosod-
nak. Egyik jobban, másik kevésbé, 
egyszer egyik, másszor a másik... 
A baj csak akkor kezdődik, ha 
valaki(k) elfelejti(k), hogy a kert az 
övék, s arról gondoskodni tartoznak. 
(Akkor is, ha sok ma gyerek, meg 
akkor is, ha kevés - mert ez a két 
bajunk van azóta is...) Ha pedig 
valaki kicsinek is, gazosnak is látja, 
hívunk egy másik szomszédot, aki-
nek valamiért egészen más látása 
támad... Na, itt kezdődnek a bajok! 
Ezekre is keressük mindmáig a meg-
oldást. Ám, hogy még mindig nincs 
végünk, az egyedül a Főkertésznek 
köszönhető!     

 -na-

Gyülekezeti 
hírek

- Kisizsákon isten-
tisztelet: szeptem-
ber 25-én, 14.30-tól; 
október 30-án már 
13.30-tól!

Gellért

Egyházi hírek
- Szeptember 30-án este 7-kor templomunkban ad hangversenyt 

a Városi Vegyeskar. Aznap már fél 6-kor végezzük a rózsafüzért, 
6 órakor kezdődik a szentmise. 
- Október 1-én Szent Mihály napi családi rendezvény lesz a 

templom környékén. A családi nap programja a hirdetőtáblán 
és szórólapokon található.
- Templombúcsúnk ünnepi szentmiséjét október 2-án 9 órakor 

kezdjük. Utána terményáldás és körmenet lesz. Az ünnepi szent-
misét Dr. Czár János újmisés atya mondja.
- Az áldásra hozott terményeket Böjte Csaba atya gyermekottho-

nai részére szállítjuk el. Mivel a kiszállított terményeket ládástól 
otthagyjuk, a ládákat is ajánljuk fel, vagy a plébánia udvarban lévő 
ládákban helyezzük el felajánlott terményeinket!
- Októberben minden este fél 6-kor rózsafüzért imádkozunk, 

utána kezdődnek a szentmisék. Az esti harangszó is 7 órakor 
szól.
- Október 8-tól kezdődnek a bérmálásra felkészítő oktatások 

a közösségi házban. Minden, 8. osztályt kijárt fiatal és mindaz 
jelentkezhet, aki még nem részesült a bérmálás szentségében.
- Az Alsó-temetőben a ravatalozó kápolna mögött földbe temető 

urnasírokat alakítottak ki. Akik ilyen után érdeklődnek, a plébá-
nián jelentkezzenek!
- Az 1986 előtt váltott sírok bérleti ideje lejárt, kérjük, váltsák 

újra a plébánián!
- A vasárnapi óvodás-foglalkozások október 9-én kezdődnek.

„Felmutat égbe szent Gellért 
keresztje...” - így kezdődik a Ti-
nódi Lantos Sebestyén közismert 
énekére írt szent Gellért himnusz. 
Az Erzsébet híd tengelyében, vér-
tanúsága helyén emelte a hálás 
keresztény emlékezés a vértanú 
püspök szobrát. A pogány magya-
rok ott kiverték kezéből a keresz-
tet, de a szívekbe ültetett keresztet 
nem tudták kicsavarni a magyarok 
életéből. Jól begyökerezett az oda, 
Szent Gellért és hős missziós társai 
tanítása nyomán.
A nyáron, - ki tudja, hányadszor 

már - ott ültem a borostyán kútnál, 
ahol a Gerence patak északnak 
fordul, ahol a Borostyán-kút vizét 
is magába issza. Szent Gellért 
remeteségének megszentelt helye 
ez. Ott áll a remete szent szobra az 
általa meggyógyított szarvassal, s 
ott áll a 7 éves remeteségének 
emlékére emelt kápolna. Körülár-
kolva, teljes felújítás alatt. Le kell 
verni róla, ami enyészik, ami régi, 
s meg kell újítani, hogy továbbra 
is az elmélyülés és találkozás helye 
lehessen. A helynek szelleme van, 
kisugárzása van. A szentek ott 
hagyják nyomukat és lelkük nagy 
kiáradásait is. 
Elgondolom, hogy Velence szent 

Márk kolostorától Esztergomig 
mennyi lehet az út, - apostolok 
lován. Milyen lehetett a két szent 
találkozása: a népért felelősséget 
érző István királyé, s a nép lelke 
alakításában fontos szerepet ka-
pott Gellérté. A szentek megérzik 
egymásban Isten jelenlétét. A 
barátság nem felszínes, hanem 
lelki összefonódás. István király a 
legdrágábbat, Fia nevelését, s ezzel 
a jövendőbeli király formálását bíz-
za Gellértre, s egyben népe jövőjét 
is, hiszen oly gyenge fácska még a 
magyarok keresztény hite.
Arra is gondolok, milyen lehetett 

az elhidegülés, amikor az irigység a 
két szent közé éket vert, s Gellért 
a bakonybéli remeteségben, szinte 
félretéve, töltötte imádságban 

és magányban izmosodó életét. 
Majd, mivel a szentek látják be 
leghamarább hibájukat, egyszerre 
az egyik legnagyobb méltóságra, 
a csanádi püspökség élére emeli 
a próbát kiállt, hithű szerzetest a 
királyi akarat. 
Alkot és épít, magot vet és védi 

a vetést, megsiratja szeretett 
tanítványát, Imre herceget, elsi-
ratja barátját, a királyt. S az egyre 
zavarosabb időkben védi, óvja, 
hatalmasokkal oroszlánként har-
colva Krisztus ügyét. Mindvégig: 
a Kelen-hegy lejtőjéig, amikor 
elnyeri a vértanúság koronáját, 
ahogy aznapi korai szentmiséjében 
sugalmazásra megjövendöli.
Vata és a lázadó magyarok el-

múltak. Szent Gellért ott fénylik a 
szentek közösségében, s magasra 
tartott keresztje ott áll, tanúságul, 
a Duna fölött. Hirdeti, hogy egy 
vízigót a magyarok lelkéért kész 
minden áldozatra, a szeretetnek 
isteni mértékét betöltve, életét 
is adja. Nem osztályozza, milyen 
nemzet fia itatja a Dunából a lovát, 
számára mindenek előtt áll az 
Isten Országa. Ki milyen nyelven 
s milyen fejfedőt levéve dicséri 
az Urat? Mindegy, de dicsérje, a 
többiekkel együtt. Milyen nyelven 
uszít pusztításra a pogány? Akár 
magyar, akár tót, akár rác vagy 
oláh, egyaránt az Isten Országát 
rontja. Azt, amiért Gellért az éle-
tét áldozta. Összefogásunk vagy 
állandó széthúzásunk bírája lett 
Gellért.
A keresztet mutatja, szinte a 

kereszt tartóoszlopa lesz Gellért. 
Nem a jurta és nem a fehér ló, nem 
is légből kapott pogány „hagyomá-
nyok” jönnek ma mentségünkre, 
hanem a Megváltó keresztje. „A 
kereszt volt ezer évig reménységed 
oszlopa, - most is Krisztus jele 
légyen szebb jövődnek záloga!” 
Mutasd csak nekünk a keresztet 
és Krisztust, szent Gellért! Hátha 
végre felfogjuk: néma helytállásod-
dal mit akarsz mondani!

Podmaniczki Imre 
plébános

KÖSZÖNET
NYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel 
mondunk 

köszönetet 
mindazoknak, 

a rokonoknak, jó 
szomszédoknak, 

akik 

NAGy FERENC
 

temetésén részt 
vettek utolsó 

útjára elkísérték, 
sírjára koszorút, 

virágot helyeztek.
                                    

 A gyászoló 
család

Nyárvégi vihar
Mint óriás, dühödt bivaly,
felhő gomolyog feketén.
Dördül az ég. Jön a vihar,
villám villan szarva hegyén.

És az eső zuhogni kezd.
Milliárd gyöngy ropja táncát.
Minden bokor, mező, liget
siratja a nyár halálát.

Budai Kulcsár János
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Sokan megmozdultak Danikáért

LABDARÚGáS

Hazai pályán százszázalékos a csapat
Az első öt fordulóban felemásan 

szerepeltünk, ugyanis amíg hazai 
pályán minden mérkőzésünket 
megnyertük, addig idegenben 
egyetlen pontot sem tudtunk 
szerezni.
Az 1. fordulóban Kiskunhalas 

csapatát fogadtuk hazai pályán. 
A vendég együttes több éven ke-
resztül mumusunknak számított, 
ugyanis nagyon régen tudtunk elle-
nük győzelmet aratni. Jól kezdtük 
a mérkőzést, több helyzetünk is 
akadt és az első negyedóra végén a 
vezetést is megszereztük. Volt pár 
helyzete a vendégeknek, de néha 
a szerencse, néha pedig a védők 
hatástalanították a lehetőségeket. 
Az első gól után nagyon gyorsan 
tovább növeltük előnyünket. 
Továbbra is nálunk volt többet a 
labda és a félidő vége felé még egy 
találatot sikerült szereznünk. Pár 
perc múlva kicsit elrontották az 
örömünket, ugyanis kihasználtak 
egy védelmi hibánkat és szépítet-
tek. A második félidőben biztosan 
őriztük az eredményt, a vendégek 
támadgattak, de igazán átütő erő 
nem volt bennük, kicsit mintha 
feladták volna. Igazi helyzet csak 
előttünk adódott, de az utolsó 
percekig kellett várni, hogy ismét 
betaláljunk. Jól kezdtük tehát az 
idényt az átalakított csapattal. A 
következő fordulóban Kiskőrösre 
látogattunk. Kiegyenlített játékkal 
kezdődött a mérkőzés, talán némi 

hazai mezőnyfölénnyel. Több 
helyzet is adódott a csapatok előtt, 
de sokáig nem sikerült kihasz-
nálni egyet sem. Félóra elteltével 
aztán megszerezték a vezetést a 
hazaiak. A gól után nekünk volt 
lehetőségünk, de csak kapufáig 
jutottunk. A második félidőt 
nagyon rosszul kezdtük, ugyanis 
nyolc perc elteltével már három 
góllal vezettek a hazaiak és bizony 
félni kellett, nehogy nagy verés-
ben részesüljünk. Szerencsére 
átvészeltük a nehéz perceket és a 
félidő közepén még a szépítést is 
megszereztük. Ekkor már mind a 
két csapat fáradt volt, de szeret-
tünk volna még további gólokat 
szerezni, ami a mérkőzés vége felé 
sikerült is. Az utolsó percekben a 
hazaiak tördelték a játékot és néha 
bizony paprikás lett a hangulat. 
Így elszenvedtük az első veresé-
günket ebben az idényben. A 3. 
fordulóban Kunszállás csapata 
látogatott hozzánk. A mérkőzé-
sen a vendégeknél volt többet a 
labda, de veszélyes helyzetet nem 
sikerült kialakítaniuk, mert a vé-
delmünk jól állt a lábán. Mindenki 
akart és nagyon küzdött. Félóra 
elteltével egy szép góllal vezetést 
szereztünk. A második félidő eleje 
szintén a vendégek fölényében telt 
el, de már ekkor egy kicsit hite-
hagyottnak tűntek. A támadások 
alatt nagyon kinyíltak hátul és ha 
egy kicsit jobban koncentrálunk, 

be is biztosíthattuk volna a győzel-
münket, de mivel ez nem sikerült, 
maradt az egy gólos győzelmünk. 
A következő fordulóban az egyik 
bajnokesélyeshez a Nagybaracska 
csapatához látogattunk. Sajnos 
nagyon hamar cserére kénysze-
rültünk, és a frissen beállt játékos 
még nem volt bemelegedve, ezt 
gyorsan kihasználták a hazaiak. A 
gól után nem sokkal büntetőhöz 
jutottunk, de sajnos azt elrontot-
tuk, nem ez volt az első ebben az 
idényben. A hazaiak fölényben 
játszottak, de az első játékrészben 
már nem találtak a kapunkba. 
A második félidőben is csak 
negyedóráig bírtuk, akkor ismét 
kihasználták a hibánkat, sőt utána 
is negyedóránként szereztek gólt. 
Nekünk nem igazán volt kecseg-
tető helyzetünk. A mérkőzésen 
kijött a két csapat közti különb-
ség. Az ötödik fordulóban Tompa 
csapata látogatott hozzánk. A ven-
dégek a tavaszi szezonban nagyon 
rosszul szerepeltek, mert a pályán 
csak egy pontot szereztek a 15 
forduló alatt, ezért a mostani baj-
nokságban szeretnék kiköszörülni 
a csorbát. Az eddigi fordulókban 
ez nem igazán sikerült nekik, mert 
ismét csak egy pontot szereztek 
eddig. Mi kissé álmosan kezdtük 
a mérkőzést, többet volt a labda a 
vendégeknél. Negyedóra elteltével 
meg is szerezték a vezetést, amit 
szerencsére két perc múlva egy 

142 izsáki koccintott az országos akció alkalmából

Mint előző számunkban olvashattak róla, a 3 éves Flaisz Danika egy igen súlyos be-
tegségben szenved, amely öt évre elnyúló folyamatos orvosi kezelést igényel. A szerény 
anyagi helyzetben élő család az ezzel járó nagy terhekkel önmaga nem tud megbirkózni. 
Ezért arra kértük olvasóinkat, aki tud segítsen. Többen megmozdultak. A Lagunában, 
a Piktorboltban, a Tulipán presszóban, a Lantos ABC-ben gyűjtődobozokat helyzetek 
ki, az önkormányzat több dolgozója pedig borítékban adta át támogatását, s az Izsákért 
Közalapítvány és a Szent Mihály Alapítvány számlájára is érkeztek már befizetések. Má-
sok bútorral, ruhával, a kialakítandó steril szoba festési munkáival segítettek. Egy még 
hátralévő megoldandó feladat, a fürdőszoba olyan átalakítása, ahol Danika tisztálkodása 
a számára előírt egészségügyi kívánalmaknak megfelelően elvégezhető lesz.
Danika jelenleg intenzív kemoterápiás kezelés alatt áll Szegeden a klinikán. A kezelés nagyon megviseli, 

emellett egy gyulladásos fertőzés is érte, de orvosai és szülei bizakodók, remény van a gyógyulásra. Éltessük 
és támogassuk ezt a reményt mi is további összefogással, hogy anyagi gondok ne akaszthassák meg Danika 
felépülését, hogy az alig csak elkezdődött kis élete kiteljesedhessen, s felnőttként örömmel és büszkeséggel 
vallhassa majd magát izsákinak. Egy olyan település polgárának, ahol nem hagyják magára a segítségre 
szorulót.
Szeptember 25-én vasárnap délután 3 és 5 óra között a Művelődési Ház előtti téren „Utca-

tánc Danikáért” címmel, Rendek Timi szervezésében a DLC7, a School Dance, a Golddance 
és az Izsáki Mazsorettek adnak műsort, melyen adományokat gyűjtenek Danika javára. 
Nézzék meg őket minél többen. Támogassák a szép kezdeményezést és vele Danikát!

Koccintás 2011, Izsák
2011. szeptember 4-én, 16 óra-

kor országszerte több mint 7000 
borkedvelő emelte poharát a ma-
gyar bor elismeréseként.
A Koccintás 2011 egy olyan civil 

kezdeményezés, amely az egyes 
borvidékeken lévő településeket 
hívta fel egy vidám versengésre, 
lehetőséget adva ezzel a település 
még ismertebbé tételére, borásza-
inak, borainak, borhoz és szőlő-
höz kötődő értékeinek megmu-
tatására. Az eseményt támogatta 
a Vidékfejlesztési Minisztérium, 
a Települési Önkormányzatok 
Országos Szövetsége, és a Hegy-
községek Nemzeti Tanácsa.
Az Izsákon évek óta sikeresen 

működő Kostka László Borbarát 
Klub és Izsák Város Önkormány-
zata közösen döntött úgy, hogy 
ennek a felhívásnak eleget tesz.
A tét „Magyarország legkedvel-

Miért jó, ha más nevét használják?

szöglet után ki is egyenlítettünk. 
Ezután kiegyenlített játék folyt a 
pályán. Az első félóra elteltével 
büntetőhöz jutottunk, amit most 
sikeresen kihasználtunk, ezáltal 
vezetéssel mehettünk pihenőre. 
A második félidőben is némi me-
zőnyfölénye volt a vendégeknek, 
de veszélyes helyzetekig nem ju-
tottak. A mérkőzés vége felé aztán 
a gyors ellentámadásaink közül 
egyet sikerült kihasználni egy 
szép egyéni szóló végén. Így tehát 
a harmadik hazai mérkőzésünket 
is sikerült megnyerni. Idegenben 
is jó lenne pár pontot szerezni, 
akkor talán tartósítani tudnánk 
az élmezőnyben a helyünket. A 
Bács Megyei Kupa 1. fordulójában 
még nem léptünk pályára, de a 
másodikban már igen. Hetényegy-
házára látogattunk és meggyőző 
fölénnyel tudtunk nyerni. Amikor 
ez a cikk megjelenik, akkor már a 
harmadikat is lejátsszák, amely-
ben Kecelre fogunk utazni. Ennek 
eredményét majd októberben 
tudom közölni.
Ifjúsági csapatunk néha biztató 

játékkal rukkolt elő, ami az ered-
ményekben nem igazán mutat-
kozott meg. Remélem, hogy ez 
hamarosan változni fog és feljebb 
fognak zárkózni a tabellán.
Ezek után tekintsük át a mérkő-

zések jegyzőkönyveit:
1. forduló:
Izsáki Sárfehér SE - Kiskunhalas 
FC 4-1 (3-1) Góllövőnk: Szabó A. 
(2), Barna Cs., Virág G.
Ifjúsági eredmény: 3-3 Góllövő-
ink: Petrányi Cs. (2), Deák M.

2. forduló:
Kiskőrös LC - Izsáki Sárfehér SE 
3-2 (1-0) Góllövőink: Berezvai, 
Szabó A.
Ifjúsági eredmény: 2-1 Góllövőnk: 
Nagy R. 
3. forduló:
Izsáki Sárfehér SE - Kunszállás SE 
1-0 (1-0) Góllövőnk: Szabó A.
Ifjúsági eredmény: 2-8 Góllövő-
ink: Petrányi Cs., Nagy R.
4. forduló:
Híd SC Nagybaracska - Izsáki 
Sárfehér SE 4-0 (1-0).
Ifjúsági mérkőzés: 7-0.
5. forduló:
Izsáki Sárfehér SE - Tompa SE 
3-1 (2-1) Góllövőnk: Virág G., 
Berezvai, Vellai.
Ifjúsági eredmény: 5-1 Góllövő-
ink: Deák M. (2), Nagy T.(2), 
Petrányi Cs.
Bács Megyei Kupa 
2. forduló:
Hetényegyházi SE - Izsáki Sárfe-
hér SE 0-5 (0-3) Góllövőink: Bar-
na Zs.(2), Farkas, Diós, Vellai.
További mérkőzéseink:
Szeptember 21. 16:30: Kecel FC 
- Izsáki Sárfehér SE (Bács Megyei 
Kupa)
Szeptember 25. 16:00: Kalocsa FC 
- Izsáki Sárfehér SE
Október 01. 15:00: Harta SE - 
Izsáki Sárfehér SE
Október 09. 15:00: Izsáki Sárfehér 
SE - Soltvadkerti TE
Október 22. 14:30: Izsáki Sárfehér 
SE - Kiskunfélegyházi Honvéd 
TK
HAJRá IZSáK!

Izsák László

tebb borvidéki települése” cím 
elnyerése volt. A kiírás szerint 
minden borvidéki település indul-
hatott, csak az ott tevékenykedő 
borászok borai kerülhettek a po-
harakba, a címet azok a települé-
sek kaphatták meg, ahol a legtöbb 
borász és borkedvelő koccintott 
egyszerre az adott időpontban. 
Ezt a pillanatot egy fényképpel 
kellett hitelesíteni. A helyi bor-
termelők is örömmel fogadták a 
felkérést, így került a poharakba 
Arany Sárfehér a Gedeon Birtok, 
a Royalsekt Zrt. és a Birkás Pin-
cészet felajánlásával. A programot 
fellépők sora tette teljessé. A 
Zeke Brass Band fúvósai hívták 
koccintásra az izsákiakat, utánuk 
a Sárfehér Néptáncegyüttest lát-
hattuk, végül az Orlando Group 
jazz zenéje társult a borozgatás 
mellé. Mivel a felhívás augusz-

tusban érkezett, kevésnek tűnt 
a rendelkezésre álló idő a sikeres 
koccintás megszervezéséhez. A 
vasárnap délután megjelent 175 
fő ugyanakkor szerencsére elosz-
latta a kezdeti aggodalmakat és 
egy összetartó, vidám közösség 
mutatta meg magát a nagyvilág 

előtt. Ennek köszönhető, hogy 
2011-ben Izsák lett a legked-
veltebb borvidéki település az 
5001-10.000 lakosú település 
kategóriában.
A jó hangulatról minden részt-

vevő mesélhet, legfőképpen 
azoknak, akik idén lemaradtak, 

de jövőre velünk szeretnének 
koccintani. Köszönet árvai Zol-
tánnak és Gucsi Tamásnak a 
szervezésben nyújtott kiemelkedő 
munkájáért. 

Gucsi Andrea
Koccintás 2011,

izsáki főszervező

Érdekes problémamegoldási 
kezdeményezésekkel találkozom 
hivatali munkavégzésem során. 
A beadványt géppel írják és an-
nak zárásaként név is szerepel. 
Amikor a panasz vizsgálatát 
megkezdem, akkor szembesülök 
a problémával, hogy ilyen nevű 
lakos nincs a településen. A bo-
rítékon az izsáki posta bélyegzője 
szerepel, a feladó helyen nincs 
adat .Természetesen az egyik 
levélben még választ is kérnek a 
problémára az „Izsáki újságban”. 
A válaszom a kérdésre a követke-
ző: Izsák Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének nincs 
hatályos önkormányzati rende-
lete a zaj helyi határértékeinek 

meghatározásáról. Korábban 
volt, de hatályon kívül helyezték. 
A Polgári Törvénykönyv több 
megoldási lehetőséget biztosít a 
felvetett problémára, így ügyfél-
fogadási időben vagy telefonon 
történő bejelentkezés alapján 
tudok segítséget nyújtani.
Mivel az ügyfél kérheti adatainak 

zártan történő kezelését is, így a 
részemre írt leveleket nyugodtak 
aláírhatják a saját nevükön is és 
közölhetik lakóhelyüket (elérhe-
tőségüket) is. Én emlékszem a hi-
vatali eskü szövegére és aszerint 
kívánom munkámat végezni. 
Tisztelettel: 

Bagócsi Károly címzetes 
főjegyző
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XXVIII. Izsáki Sárfehér Napok 
2011. szeptember 30. - október 1-2.

Szüreti fesztivál, országos fogathajtó bajnokság, 
Várady Jenő és Nagy István Emlékverseny

SZENT MIHÁLy-NAPI CSALÁDI 
FORGATAG

IDEJE: 2011. OKTÓBER 1. 
(SZOMBAT)

HELyE: AZ IZSÁKI SZENT MIHÁLy 
TEMPLOM ÉS KÖRNyÉKE

PROGRAM:
9-17 óra között: Kézműves foglalkozások, népi játékok, arcfestés, 
könyvárusítás, fényképkiállítás
10-12 óráig: Családi vetélkedő tréfás feladatokkal
14-15 óráig: „Spanyolországban jártunk...”: beszámoló a madridi 
ifjúsági világtalálkozóról
15-15.30 óráig: Bábszínház
15.30-16 óráig: Közös családi ima, gyermekek megáldása
16-17.30 óráig: Tánc- és énektanulás, zenés játékok gyermekeknek 
a Jászok együttessel 
17.30-18 óráig: Rózsafüzér imádság
18-19 óráig: Szentmise a Ladik zenekar közreműködésével
19-20 óráig: A Ladik zenekar koncertje
20-22 óráig: Táncház a Jászok együttessel
SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN CSALÁDOT!!!
(ANYUKÁT, APUKÁT, GYEREKEKET EGYÜTT!)

A rendezvény minden programja ingyenes!
Rossz idő esetén a programok a templom melletti 

Közösségi Házban kerülnek megrendezésre!

SzepTeMBer 30. péNTeK
9 óra: Fogathajtó pálya - Díjhajtás
10 óra: Városháza - A Kiskőrösi Kistérség polgármestereinek 
             találkozója
10 óra: Kiállítások megnyitása
14.30: Sportpálya - Sárfehér Utánpótlás Futballkupa
18 óra: Városháza - A nyári izsáki alkotótábor festményeiből
            rendezett kiállítás megnyitója
19 óra: Katolikus templom - Terebessy éva operaénekes
             valamint fia, Márk és a Városi Vegyeskar hangversenye
19 óra: Szabadtéri színpad - Spreading együttes koncertje
20 óra: Szabadtéri színpad - Mad Gun együttes koncertje
22 óra: Vino pince Klub - Wellcome zenekar koncertje
22 óra: Fogathajtó pálya - Adrenalin-party
            Dj L-Gee-vel és VV Bécivel,
            zenészekkel, táncos lányokkal és lézershow-val
23 óra: Tulipán Café - retro party - Dj Freddy Boy

OKTóBer 1. SzOMBAT
8 óra: Fogathajtó pálya - Maratonhajtás
9 óra: Vasútállomás - Országos motoros találkozó
9 óra: Sportpálya - Sárfehér Női és Leány Futballkupa
11 óra: Vino étterem - elszármazott izsákiak találkozója
14 óra: Szabadtéri színpad - A Golddance Tánciskola műsora
14.30: Kossuth-rákóczi út - Országos motoros felvonulás
15 óra: Szabadtéri színpad - Az iskola modern táncosainak 
             bemutatója
15.30: Szabadtéri színpad - Kothencz Lajos műsora
16 óra: Szabadtéri színpad - Tóth Gabi műsora
16 óra: Sportpálya - Izsáki öregfiúk-Soltszentimre öregfiúk 
            labdarúgó mérkőzés
16 óra: Fogathajtó pálya - Halálgömb, motoros kaszkadőr 
            bemutató Gombos Attilával
17 óra: Szabadtéri színpad - Ünnepköszöntő, városi kitüntető 
            címek átadása

19 óra: Szabadtéri színpad - A Strullendorfi Ifjúsági Szimfónikus 
            zenekar koncertje
19 óra: Fogathajtó pálya - Show fogathajtás
20.30: Szabadtéri színpad - Keresztes Ildikó koncertje
20.30: Fogathajtó pálya - Tűzzsonglőrök bemutatója
20.45: Fogathajtó pálya - éjszakai fogathajtás összevetés, 
           eredményhirdetés
21.30: Fogathajtó pálya - éjszakai halálgömb, motoros 
           kaszkadőr bemutató
22 óra: Vino pince Klub - ABCD és az extázis együttes 
             koncertje
22 óra: Fogathajtó pálya - IzSÁKI DÁrIDó Balázs Klári,
             Korda György, Janicsák Veca, Galambos Lajos 
             közreműködésével
23 óra: Tulipán Café - Saturday Night Fever party - Dj L-Gee

OKTóBer 2. VASÁrNAp
9 óra: Fogathajtó pálya - Akadályhajtás
9-14 óráig: a Kertigép Szaküzlet előtt Mónus Béla fafaragó 
                   művész motorfűrésszel szobrot farag
9 óra: Katolikus templom - Búcsúi terményhálaadó szentmise
10 óra: református templom - Ünnepi istentisztelet
15 óra: Szabadtéri színpad - A Strullendorfi Ifjúsági Szimfónikus 
zenekar koncertje
16 óra: Kossuth-rákóczi út - Szüreti felvonulás
(indulás a vasútállomásról 15.30-kor)
16.30: Szabadtéri színpad - A Városi Mazsorett Csoport,
           a DLC7 tánccsoport, a Sárfehér Néptáncegyüttes és 
           a Hírös zenekar műsora
19 óra: Fogathajtó pálya - SzTÁrpArÁDé Vastag Csaba, 
             Fluor Tomi,
             Appril project, VV Alekosz közreműködésével.
             Műsorvezető: DJ L-Gee
20.30: Szabadtéri színpad - Fivérek együttes koncertje
21.30: Kossuth tér - Tűzijáték

Várjuk a jelentkezőket

Tisztelt Izsákiak!

Terménykiállítás

Mint tudjuk, városi ünne-
pünk egyik fő célja, hogy 
bemutatkozzunk a hoz-
zánk látogató vendégeknek. 
Mindannyiunknak fontos, 
hogy e megmutatkozás jól 
sikerüljön, az ide látogatók 
jó benyomásokat szerezze-
nek rólunk, s jó hírünket 
vigyék. Kérek ezért most is 

mindenkit, hogy szépítse, 
csinosítsa környezetét. A 
Sárfehér Napok sikeréhez 
minden kitakarított porta, 
utcarész, virágoskert nagy-
ban hozzá tud járulni. Ké-
rem, legyen közös ügyünk 
városunk szépítése. Idén 
ismét vendégeink lesznek 
strullendorfi barátaink, akik 

mindig igen jó benyomással 
távoznak tőlünk, legyen ez 
így idén is. Mindenkinek 
kellemes, szép és élmények-
ben gazdag három napot 
kívánok a XXVIII. Izsáki 
Sárfehér Napok alkalmá-
ból!

Mondok József
polgármester

Kérjük a termelőket, hogy minél többen hozzanak terményeikből a gazdaköri kiállítás-
ra, hiszen e bemutató az egyik leghagyományosabb eleme a Sárfehér Napok program-
jának. Gyakran meglehetősen kevés termény kerül ilyenkor a kiállító asztalokra, amely 
helyzet nem igazán reprezentálja a valódi helyi termelési kultúrát. Idén különösen 
fontos lenne a kiállításra jó előre gondolni, mivel a szőlő és gyümölcsérés igen előre 
jött, így szőlőből valószínűleg csak akkor lesz kiállítani való, ha előre gondoskodunk 
róla, megfelelő módon eltárolva néhány ládával. Kérjük, minél többen jelentkezzenek 
a bemutatóra!                                                                             Szervezőbizottság

Fogatosok, lovasok és csőszlányok, csőszfiúk jelentkezését várjuk idén is a szüreti 
felvonulásra. Jelentkezni, ruhát igényelni az ITV stúdióban lehet.

Tízéves az esti  középiskolai oktatás
Az előző számban megjelent évfordulós írásból az alapító tagok névsorából 

sajnálatos módon kimaradt Vízi Mátyásné neve, aki a kezdetekkor magyart 
tanított az izsáki tagintézményben.
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Folytatás az. 1. oldalról
A Nemzeti Vágta idei 

sikeréhez Izsák is sokban 
hozzájárult. Mondok Jó-
zsef a szervezőbizottság 
alelnökeként tett sokat 
az eredményes megren-
dezésért, míg a Royalsekt 
Zrt, valamint az Izsáki 

Izsákiak is közremûködtek Budapesten

Az Andrássy úti Vágta Korzón igen sokan keresték 
fel az izsáki sátort, ahol a várossal, termékeinkkel 
és természeti értékeinkkel ismerkedhettek az oda-
látogatók. Mindebben Kállai Anita, Krasznai Szilvia, 
Sörösné Boldoczki Tímea, Gerencsér Gyula, Tetézi 

Attila és Tetézi Lajos voltak segítségükre

tük. Mint elmondta, jól 
indultak versenyzőink, 
az első futamokat rendre 
hozták, sajnos a közép-
döntőben azonban elvé-
reztek. A Nemzeti Vágta 
lassan olyan professzio-
nális lovast és lovat kívánó 
történetté alakul, ahol 
a minőség nagyon nagy 
jelentőséggel bír. Egy-egy 
másodperc, vagy egy rossz 

A royalsekt sátraiban igen jó keletje volt az izsáki 
pezsgőknek, boroknak, mustoknak, üdítőknek

Bács-Kiskun megyei hölgy 
lett ennek a versenynek a 
győztese. Előző este volt 
szerencsém beszélgetni 
vele és ámulva hallgattam 
azt az odaadást ahogyan 
a lóról és erről az ese-
ményről beszélt. Egy in-
gatlanközvetítő hölgyről 

rendezvény társtulajdono-
si körébe, s ezzel bizonyos 
lehetőségek is a kezembe 
kerültek. Úgy gondoltam, 
kijár az izsákiaknak, hogy 
részesei legyenek ennek a 
nagyszerű rendezvénynek. 
Így akit tudtam megszólí-
tottam, hogyha lát ebben 
a megjelenésben egy kis 
fantáziát akkor jöjjön. Aki 
jönni akart, annak megte-

Az Izsáki Házitészta VIp-es standján két napon át 
megállás nélkül készült a hortobágyi slambuc Garai 
Lajos hortobágyi csikós és Antal János jóvoltából, 
míg Szabó Mihály betyártarhonyával látta el a fogyni 

nem akaró tömeget

Házitészta Kft. a prog-
ramsorozat támogatóiként 
járultak hozzá nagyban a 
sikerhez. 
Mondok Józsefet a ren-

dezvény alelnökét az izsá-
ki és a megyei versenyzők 
teljesítményéről és Izsák 
szerepvállalásáról kérdez-

van szó, aki elmondta, 
hogy tavaly óta erre a 
napra készült, holnaptól 
pedig a jövő évi versenyre 
koncentrál, mert akkor is 

nyerni szeretne.
Én magam tulajdonkép-

pen véletlenül kerültem 
be a rendezőbizottságba, a 

A Szent István pezsgőket a standok mellett reform-
kori ruhákba öltözött bájos hölgyek népszerűsítet-

ték a tömeg között sétálva

A versenyek mellett látványos történelmi lovasbe-
mutatók is színesítették a programot

mozdulat az elrajtolásnál 
rengeteget számít. Ha 
egy kis hiba becsúszik, 
az tönkre tudja tenni az 
egész éves munkát. Igazi 
éles verseny volt, nemes 
küzdelem. Nagyon büsz-
kék vagyunk, hogy egy 

remtettem a lehetőséget 
arra, hogy itt lehessen.
A negyedik Nemzeti Vág-

tán számos ismert szemé-
lyiség is megjelent, a velük 
készített riportcsokrunkat 
következő számunkban 
olvashatják.        -tetézi-

Idén először fogatvágta is volt a Lázár-testvérek által 
direkt e célra tervezett kocsijaival

100 éves 
születésnap

Augusztus 29-én töltötte 
be 100-dik esztendejét 
Janik Józsefné Fejszés 
Mária. A keveseknek meg-
adatott kerek évforduló 
alkalmából családtagjai, 
ismerősei köszöntötték 
az ünnepeltet. Előbb há-
laadó szentmisén vettek 
részt, majd a Vino étte-
remben ebéddel zárult 
az ünneplés. Az önkor-
mányzat nevében Bagócsi 
Károly címzetes főjegyző 
mondott köszöntőt hang-
súlyozva, hogy Mária néni 
nyugodtan letagadhatna 
egy negyedszázadnyi időt, 
mert maximum 75 éves-
nek ha kinéz.
Arra a kérdésemre, hogy 

mit kell tenni azért, hogy 
mi is megérhessük e szép 
kort, a következőket vála-
szolta. Sokat kell dolgoz-

ni, imádkozni, szeretni a 
Jóistent és az embereket. 
Ő mindenkit úgy szeret, 
mintha a családja volna. 
Nemrégiben kórházban 
volt, s ott olyan szeretet-
tel foglalkozott (fürdette, 
etette, ápolta) a beteg kis-
gyerekeket, hogy végül el 
akartak vele jönni, mikor 
őt hazaengedték. Úgy véli 
igaz, az, amit orvosa, Rigó 
doktor mondott neki, mi-
szerint az Isten azért sze-
reti őt annyira, hogy ilyen 
szép kort megérhetett, 
mert ő is szeret minden-
kit. Gondolom, olvasóink 
nevében is kívánhatom, 
hogy még sok szép ilyen 
szeretettel és szeretetben 
megélt esztendőt tölt-
hessen köztünk Marika 
néni.

-tetézi-

Templomi hálaadás a 100 esztendőért

Képváltás az ITV 
csatornán

Mint olvasóink tapasz-
talhatják, egyre több te-
levízió tér át a modern, 
úgynevezett 16:9-es kép-
arányú adásokra. Mivel 
ma már egyre több a szé-
les képernyőjű készülék, 
az Izsáki Televízió is fo-
kozatosan átáll a 4:3-as 
képarányról a 16:9-re. Az 
első ilyen kísérleti adá-
sunk a képviselő-testület 
augusztus 30-ai üléséről 
adott közvetítésünk volt. 
Fotónkon jól látható a 

különbség. A baloldali te-
levízió 4:3-as képarányú, 
így a szélesvásznú adás 
megnyúltan látható rajta, 
míg a jobb oldali képer-
nyőn a 16:9-es képarány-
nak megfelelő normál 
arányok figyelhetők meg. 
Bizonyos tévékészülékek 
maguktól is felismerik 
a képarányváltás szük-
ségességét, azok auto-
matikusan váltanak, míg 
másoknál ezt a nézőknek 
kell elvégezni.
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Az olvasás élménye 
minden gyermeknek jár
Holnap hatéves nagyfiú leszek! 
De mit jelent a „holnap”, nem tudom, 
mert reggel, hogyha újra felkelek, 
a mába fut megint a holnapom. 

Holnap ma lesz, s ma volt a tegnap is, 
tegnap nem lesz, s holnap nem volt soha 
a ma a mából csak a mába visz, 
elindul este-reggel ér oda. 

A mai-mában élni kell nekem, 
a többi bennem él, ha otthagyom: 
a tegnap-mára jól emlékezem, 
a holnap-mára vágyom már nagyon.

        -Ranschburg Jenő-

Becsöngettek...,megkezdődött 
a 2011/2012-es tanév, az isko-
la, óvoda újra kinyitotta kapuit 
gyermekeink előtt. Mi könyvtá-
rosok továbbra is nagy-nagy sze-
retettel várjuk - természetesen 
felnőtt olvasóink mellett -, a ki-
sebb-nagyobb gyermekeket. Hi-
szen társintézményeink mellett 
nagyon fontos szerepet töltünk 
be a gyermekek nevelésében, 
értékviláguk alakításban.
A fentebbi vers re-

mekül szemlélteti, ho-
gyan gondolkodik egy 
kicsi gyermek, milyen 
félelmek szorongat-
ják, mikor oviba kerül, 
hiszen ami nekünk 
természetes, egyértel-
mű, számukra nem 
az. Mennyire kell a 
szeretetteljes légkör, az 
odafigyelés és az egyér-
telmű kommunikáció, 
a beszélgetés. Hiszen 
a beszélgetés az alapja 
az olvasóvá válásnak. 
Fontos, hogy mindig 
elmondjuk, mikor mi 
történik, lehetőleg teljes mondat-
tal, ami fejleszti a szókincsüket.
Már babakorban fontos a be-

széd, a mondókázás, a ritmusos-
hangzós játékok játszása, amely 
nemcsak az olvasóvá válást 
alapozza meg, de megteremti ezt 
a szeretetteljes, harmonikus lég-
kört az anya-gyermek, a család 
kapcsolatában.
Két-négy éves korban olyan 

meséket, történeteket szeretnek 
a gyerekek, amelyek rövidek, 
lehetőleg róluk, Petikéről, Ka-
tikáról, vagy hasonló korú kis 
társukról szólnak. Nagyon sze-
retik a ritmikus verseket, rövid 
meséket, amelyeknek állatok a 
szereplői. Fontos, hogy minden 
nap legyen élőszavas esti mese.
A négy-hat évesek kedvelt 

mesetípusa a varázsmese. Nem 
lehet elégszer ismételni, az 
élőszavas mesélés fontosságát, 
ezáltal a fantázia fejlesztése, a 
saját belső képek kialakítása 
erősödik. Hihetetlen pozitív 
lélektani hatása, nevelő szere-
pe van a mesének. Korunkban 
természetes, hogy a gyerekek 
tévében is néznek mesét. Jobb 
esetben a koruknak megfelelő 
meséket, filmeket. Gyakorló 
szülőként én is tudom a tévét 
eltiltani nem lehet, viszont meg 
kell említeni, hogy a készen 

kapott képek megkötik a fan-
táziát, félelmek ragadnak meg 
a gyermek lelkében. Figyeljünk 
oda, hogy gyermekünk mennyit 
és „mit” tévézik.
Az iskola megkezdésekor, a be-

tűvetés tanulásakor elsődleges a 
türelem, a biztatás. Folyamatos 
dicsérettel megerősítést adunk 
gyermekünknek, úgy érzi majd: 
„Megy ez nekem!” Fontos, hogy 
gyakorlásként olyan olvasnivalót 
válasszunk a gyermek számára, 
amely olvasnivaló tartalma ér-
dekes, a gyermek érdeklődési 
körébe esik.
Ronthatunk az olvasáshoz 

való viszonyon, amikor a kö-
telező olvasmányok kerülnek 
napirendre, ha nem a megfelelő 
módon cselekszünk, ha csak 
nógatjuk, ha türelmetlenül vi-
selkedünk vele. Segíthetünk a 
feladat megoldásban úgy, hogy 
mi is olvassunk a gyermekkel, 
például egyik fejezetet a gyer-
mek, másikat mi olvassuk fel 
hangosan. Jómagam is ezt a 

módszert alkalmaztam Zsombor 
fiamnál és valószínűleg így fog 
működni idén is.
Így a kedves szülőket is vár-

juk, jöjjenek el gyermekeikkel, 
együtt fedezzék fel a könyvtárat, 
keressék a számukra érdekes 
irodalmat. Nem számít, ha a 
gyermek már nagyobbacska, ne 
szégyelljük, ha magunk is „be-
szállunk” az olvasásba a fentebb 
említett módszerrel. Higgyék 
el hatalmas öröm újra olvasni 
gyermekkorunk csodás ifjúsági 
regényeit, vagy az új kortárs írók 
gyermekeknek szóló alkotásait. 
Én merem ajánlani, hihetetlen 
örömmel tölt el, és rengeteg 
energiát ad a mesevilág, a gyer-
mekeimmel közösen - olvasás-
sal, meséléssel - eltöltött idő.
Az olvasóvá válást elősegíti, ha 

a családban megbecsült ajándék 
a könyv. Mi itt a könyvtárban 
teljes erővel azon vagyunk, hogy 
minden családba „belopjuk” ezt 
a csodát.
Szeretettel várunk mindenkit!
Nyitva tartás: 
Hétfő: 13-17
Kedd: 8-12 és 13-15
Szerda: 13-17
Csütörtök: 13-17
Péntek: 8-12 és 13-15
Szombat: 8-12

Vargáné Pál Klára Rita
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Beszámoló sor (1000HUF) Tárgyév

Adózás el tti vállalkozási eredmény -16 036
Adófizetési kötelezettség 
Tárgyévi vállalkozási eredmény -16 036
Tárgyévi közhasznú eredmény 20 024

Tájékoztató adatok -
Személyi jelleg  ráfordítások 80 793
Bérköltség 57 928
bérköltségb l: megbízási díjak 
bérköltségb l: tiszteletdíjak 
Személyi jelleg  egyéb kifizetések 5 423
Bérjárulékok 17 442
A szervezet által nyújtott támogatások 

1.2. Könyvvizsgálat 
A tárgyévi számviteli beszámoló szabályszer ségét, megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló 
ellen rizte. A beszámolót hitelesít  könyvvizsgáló neve, címe és kamarai tagsági száma: .KÓCSÓ 
MÁRTA 6000 Kecskemét Fagyöngy u 1. 002163 

1.3. Kiegészítések a számviteli beszámolóhoz 
A szervezet számviteli beszámolójának pontos értelmezéséhez az alábbi kiegészít  információkat is 
figyelembe kell venni: A társaságba beolvadt 2009.12.-31-ével az INNO-KOM 2002 KFT  melynek 
következtében  mind a mérlegsorok, mind az eredményadatok  

összehasonlítása nem ad helyes értékeket, mert a 2009 évi id szak még a beolvadás el tti tevékenység 
adatát mutatja. 

2. A szervezet bemutatása

2.1. Elérhet ség
A szervezet elérhet sége:  6070 Izsák Kossuth t. 8. 

2.2. Közhasznú tevékenység 
A szervezet tárgyévi közhasznú tevékenysége - annak tartalma, volumene, jellemz i, körülményei - az 
alábbiakban foglalható össze: 

A szervezet tárgyévi közhasznú tevékenysége kizárólag a víz- és szennyvízszolgáltatás.

A közétkeztetés közhasznúságát az ügyészség megkifogásolta, így a Cégbíróság törölte a 
közhasznúsági tevékenységb l.
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2.3. Szervezeti felépítés 
A szervezet önálló részegységekre nem bontható. A szervezeti felépítés f bb jellemz i az alábbiak:

- vízszolgáltatás 

- szennyvízszolgáltatás 

- javító- karbantartó (városgazdálkodás)

- közétkeztetés (konyha) 

3. A vagyon felhasználása

3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 
A vagyon felhasználásának jellemz i, a vagyon szerkezetének tárgyévi változásai, a vagyoni helyzet 
tárgyévi alakulása az alábbi:  

2010. évben kb. 4 millió forint értékben eszközöltünk beruházást, ebb l lényeges a Renault tgk-nak 
2490 ezer Ft értéke, a többi viszonylag kis érték  (konyhai edények, frekvenciaváltó stb). A két cég 
összeolvadásának eredményeképpen viszonylag egész évben nem volt szükség folyószámla hitelre, 
csak év vége fele került sor a nagy összeg  vev  kint lev ségünk miatt. Követelésünk 22336/45818 = 
48,7 %-a a tulajdonossal szemben fennálló követelés. 

4. Költségvetési támogatások felhasználása

4.1. Költségvetési támogatások bemutatása 
A szervezet a tárgyévben költségvetési támogatást - ideértve a személyi jövedelemadó 1 %-ának az 
adózó rendelkezése szerinti közcélú felhasználását is - nem vett igénybe. 

4.2. Költségvetési támogatások felhasználása 
A szervezet tárgyévi kiadásainak fedezetéül költségvetési támogatás nem szolgált. 

5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása

5.1. Bevételek 
Kapott támogatások 
Az IZSÁK INNO-KOM NONPROFIT KFT a tárgyévben sem költségvetési, sem más forrásból nem 
kapott támogatást. 

Pályázati úton elnyert támogatások 
A szervezet a tárgyévben pályázati úton nem nyert és nem kapott támogatást. 

Közhasznú tevékenység bevételei 
Az IZSÁK INNO-KOM NONPROFIT KFT közhasznú tevékenységének tárgyévi bevételei kizárólag 
víz-és szennyvízszolgáltatásból erednek. -{ PAGE }-
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Vállalkozási tevékenység bevételei 
Az IZSÁK INNO-KOM NONPROFIT KFT vállalkozási tevékenységének tárgyévi bevételeit mutatják 
az alábbi adatok: 

Ügyviteli szolgáltatás díja  3750 ezer Ft 

Piacbérlet    1271 ezer Ft 

Városgazdálkodás árbevétele            17600 ezer Ft 

Étkeztetés árbevétele             49976 ezer Ft 

Vállalkozás jelleg  árbevétel  1447 ezer Ft 

Belvízvédelem       409 ezer Ft 

Egyéb városgazdálkodás árb.  3340 ezer Ft 

ITV – IH árbevétele   2217 ezer Ft  

5.2. Kiadások 
Cél szerinti juttatások 
A szervezet a tárgyévben alaptevékenysége keretében adományt, díjakat, illet leg más juttatást nem 
nyújtott. 

Vezet  tisztségvisel k juttatásai 
A szervezet vezet  tisztségvisel i a tárgyévben semmiféle juttatást nem kaptak. 

Közhasznú tevékenység m ködési költségei 
A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó m ködési költségek az általános szabályok szerint kerültek 
elszámolásra. 

5.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése 
Közhasznúsági cél teljesülése 
A szervezet a létesít  okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú 
céljának megfelel en látta el. 

Kipróbált receptek szőlővel

Adószám: 20629427-2-03
Bejegyz  szerv: BÁCS-KISKUN MEGYEI CÉGBIRÓSÁG KECSKEMÉT
Regisztrációs szám: 0309118296

IZSÁK INNO-KOM NONPROFIT KFT 

6070 IZSÁK, KOSSUTH tér 8 

Közhasznúsági jelentés 
2010.

Fordulónap: 2010. december 31. 

Beszámolási id szak: 2010. január 01. - 2010. december 31. 

IZSÁK, 2011. április 15. 

A gazdálkodó 
képvisel je

P.h.
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1. Számviteli beszámoló

1.1. Számviteli beszámoló bemutatása 
A számviteli beszámoló f bb adatai az alábbiak: 

Számviteli beszámoló adatai 
Beszámoló sor (1000HUF) Tárgyév

Mérleg adatai -
A.  Befektetett eszközök 113 498
I.  Immateriális javak 85 193
II. Tárgyi eszközök 28 305
III.Befektetett pénzügyi eszközök 
B.  Forgóeszközök 48 150
I.  Készletek 1 522
II. Követelések 45 818
III.Értékpapírok
IV. Pénzeszközök 810
C.  Aktív id beli elhatárolások 20 133
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN 181 781
D.  Saját t ke 35 700
I.  Jegyzett t ke 1 000
II. Jegyzett, de még be nem fizetett t ke (-) 
III.T ketartalék
IV. Eredménytartalék 20 712
V.  Lekötött tartalék 10 000
VI. Értékelési tartalék 
VII.Mérleg szerinti eredmény 3 988
E.  Céltartalékok 
F.  Kötelezettségek 145 928
I.  Hátrasorolt kötelezettségek 
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 128 672
III.Rövid lejáratú kötelezettségek 17 256
G.  Passzív id beli elhatárolások 153
FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN 181 781

Eredménykimutatás adatai -
Értékesítés nettó árbevétele 215 257
Aktivált saját teljesítmények értéke 
Egyéb bevételek 542
Anyagjelleg  ráfordítások 92 004
Személyi jelleg  ráfordítások 80 793
Értékcsökkenési leírás 12 834
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Beszámoló sor (1000HUF) Tárgyév

Egyéb ráfordítások 7 831
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 22 337
Pénzügyi m veletek bevételei 48
Pénzügyi m veletek ráfordításai 13 926
PÉNZÜGYI M VELETEK EREDMÉNYE -13 878
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY 8 459
Rendkívüli bevételek 
Rendkívüli ráfordítások 4 471
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY -4 471
ADÓZÁS EL TTI EREDMÉNY 3 988
Adófizetési kötelezettség 
ADÓZOTT EREDMÉNY 3 988
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 3 988

Közhasznú eredménykimutatás adatai -
Összes közhasznú tevékenység bevétele 135 565
Közhasznú célú m ködésre kapott támogatás 
- alapítótól 
- központi költségvetésb l
- helyi önkormányzattól 
- egyéb 
Pályázati úton elnyert támogatás 
Közhasznú tevékenységb l származó bevétel 134 975
Tagdíjból származó bevétel 
Egyéb bevétel 590
Vállalkozási tevékenység bevétele 80 282
Összes bevétel (A+B) 215 847
Közhasznú tevékenység ráfordításai 115 541
Anyagjelleg  ráfordításai 43 823
Személyi jelleg  ráfordítások 42 514
Értékcsökkenési leírás 8 784
Egyéb ráfordítások 7 216
Pénzügyi m veletek ráfordításai 8 733
Rendkívüli ráfordítások 4 471
Vállalkozási tevékenység ráfordításai 96 318
Anyagjelleg  ráfordítások 48 181
Személyi jelleg  ráfordítások 38 279
Értékcsökkenési leírás 4 050
Egyéb ráfordítások 615
Pénzügyi m veletek ráfordításai 5 193
Rendkívüli ráfordítások 
Összes ráfordítás 211 859

Adószám: 20629427-2-03
Bejegyz  szerv: BÁCS-KISKUN MEGYEI CÉGBIRÓSÁG KECSKEMÉT
Regisztrációs szám: 0309118296
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Szőlőkrém-leves
Hozzávalók: 1 kg szép, nagy szemű Sárfehér sző-

lő, 2 dl tejszín, 2 dl édes fehér bor, 5 dkg cukor, 
4 tojássárgája, 1 ek. liszt, késhegynyi só, 1 dkg 
vaníliás cukor 
Elkészítés: 10 dkg nagy szemű szőlőt száráról 

leszedünk, hosszában kettévágjuk, hegyes késsel 
magvait kiszedjük, tálalásig hűtőben tartjuk. A 
maradék szőlő levét kipréseljük. A fehérborral, 
vaníliás cukorral, kristálycukorral lefőzzük. 
Hozzáöntjük a liszttel csomómentesen elkevert 
tejszínt. Ezzel együtt ismét felforraljuk. Csipetnyi 
sót teszünk bele, és a tűzről levesszük. Ha kissé 
lehűlt (legfeljebb 50-60 °C-os), habverővel hoz-
zákeverjük a 4 tojássárgáját. Ezt követően jégbe 
hűtjük és a kimagozott szőlőszemekkel díszítve 
tálaljuk.

Csirkesült Sárfehér szőlővel
Hozzávalók: 1 kis fej vöröshagyma, 50 g Sárfehér 

szőlő mag nélküli, 2 evőkanál olaj, 4  kicsontozott 

csirkemell (kb. 700 g), só, fekete bors, 1 evőkanál 
vaj vagy margarin, 1 teáskanál étkezési keményítő, 
1/8 l száraz fehérbor, 1/8 l főzőtejszín 
Elkészítés: A vöröshagymát megtisztítjuk, és fi-

nomra vágjuk, a szőlőt megmossuk, és a szemeket 
félbevágjuk. Az olajat nagy serpenyőben közepes 
hőmérsékleten felforrósítjuk. A csirkemelleket 
sóval és borssal ízesítjük, és minden oldalról 5-6 
percig sütjük, míg aranybarna színt nem kapnak, 
majd kivesszük és félrerakjuk. 
A vajat a serpenyőbe tesszük és megolvasztjuk. 

A hagymát hozzáadjuk, és 3 percig üvegesre 
pároljuk. Csészében összekeverjük az étkezési 
keményítőt a borral, beleöntjük a serpenyőbe, és 
állandó keverés mellett 1-2 percig főzzük, amíg 
a szósz besűrűsödik. Hozzáöntjük a tejszínt és 
a szőlőt, majd 1 percig főzzük. A csirkemelleket 
a hús keletkezett levével ismét beletesszük a 
serpenyőbe és felforrósítjuk. A mártást sóval és 
borssal ízesítjük, leöntjük vele a csirkemelleket, 
és már tálalhatjuk is az ételt
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GYROS BÜFÉ
Kossuth tér 1.

Idén is még 2010-es árakkal, újdonságokkal, akciókkal 
várjuk kedves vendégeinket! Frissen sültek, gyros, 

hamburgerek, és melegszendvicsek széles választéka!

Minden hónap utolsó csütörtök 
TORKOS CSÜTÖRTÖK
hétfőtől csütörtökig, 

9 - 12 óráig és 14 - 17 óráig minden kedves vendé-
günk 10% kedvezményt kap a számla végösszegéből. 

ÉTKEZÉSI UTALVÁNY  ELFOGADÁS.
- SODEXO ENNI KÉK, TICKET RESTAURANT, COOP

Rendelésfelvétel: +36-20-2699-760
Nyitva tartás: hétfőtől  - csütörtökig 8.00 -20.30-ig

Péntek 7.00 -20.30-ig (lángos)
Szombat 15.00 -20.30-ig

Vasárnap 15.00 - 20 óráig
Jó étvágyat kívánunk!

Szeptember 28. szerda
19.00: Kölyök TV. (ism.)
20.05: Megyei Krónika
20.35: Heibl Anna orgonaestje

Szeptember 29. csütörtök
19.00: Kölyök TV.
20.05: Megyei Krónika
20.35: ITV mozi

Október 5. szerda
19.00: Kölyök TV. (ism.)
20.05: Megyei Krónika
20.35: Heibl Anna orgonaestje 
           (ism.)

Október 6. csütörtök
19.00: Kölyök TV.
20.05: Megyei Krónika
20.35: ITV Híradó

Október 12. szerda
19.00: Kölyök TV. (ism.)
20.05: Megyei Krónika
20.35: Szolnoki Gulyásfesztivál

Október 13. csütörtök
19.00: Kölyök TV.
20.05: Megyei Krónika
20.35: Izsák- Soltvadkert 
           labdarúgó mérkőzés

Október 19. szerda
19.00: Kölyök TV. (ism.)
20.05: Megyei Krónika
20.05: Szolnoki Gulyásfesztivál 
           (ism.)
Október 20. csütörtök
19.00: Kölyök TV.
20.05: Megyei Krónika
20.35: ITV Híradó

Víz- és gázszerelési munká-
kat vállalok. Csernák Gábor T.: 
20/393-1965
Legelőt és szántóföldet napi 

áron vásárolok. Nagy Ferenc, T. 
06-30/938-1365
��0 nm-es építési telek eladó az 

Erkel utcában, még 3 évig érvényes 
építési engedéllyel, tervdokumen-
tációval. Víz, villany, csatorna 
a telken. Irányár 2,8 millió Ft. 
Érd.:06-30-960-3418
Skoda 120L személygépkocsi 

lejárt műszakival eladó. Tel.: 06-
70-4567-531 
Nagyméretű beépített cserép-

kandalló lebontva eladó. Érd.: 
Gödör u.35 Tel: 06-20-326-8949 
eladó 220 / 600-as szalagfűrész, 

Briggs motoros rotációs kapa, 
220-as korongfűrész, 150 literes 
szőlőprés. Tel.: 76-375-598
Izsák központjában belvízmentes 

helyen kétszobás + nappalis új 
fürdőszobás, új központi fűtéses, 
teljesen alápincézett, szuterénes, 
dupla garázsos családi ház gon-
dozott kerttel eladó. Ugyanitt 
megkímélt étkező bútor is eladó. 
Érd.: 70-295-3477

MÜLLER SÍRKŐ
SZABADSZÁLLÁS 

Újonnan nyílt telephelyünkön Bács-Kiskun Megye egyik 
legnagyobb gránitsíremlék lerakatával várjuk. 

- Rövid határidő, kedvezőárak, ötven év garancia. 
- Gyönyörű új színek és formák.

- Szobrok, szökőkutak, ablakpárkányok gránitból. 
- Kérésére otthonában számítógépes bemutatót tartok. 

- Régi sírok tisztítása lefedése szét- és összerakása rendkívül 
kedvező áron. 

- árajánlat készítés ingyenesen.
Udvarias kiszolgálással várjuk önt is telefonon

egyeztetett időpontban. 

Megnyitottuk izsáki sírkőbemutató-kertünket!!!
Megtekinthető a volt Fujkó-birtok 

előtti keresztnél.

Tel: +36 70 4570070, vagy: 76 353 092 
MÜLLER ZOLTÁN KŐFARAGÓ, 

ÉPÜLETSZOBRÁSZ

Aranyos Kuckó 
Ékszerbolt

Szeretettel várjuk meglévő és új vevőinket 
üzletünkben. 

Állandó akciónk: 
arany -30% (8400,-/g)  
ezüst -50% (500,-/g) 

törtarany beszámítás 5000,-/g  
(az új ékszer súlyáig)

További szolgáltatásaink: gravírozás, 
vésés, ékszerjavítás, ékszertisztítás, 

ékszerkészítés saját egyedi elképzelés alapján, rövid 
határidővel.

Térjen be hozzánk, várjuk Önöket. 
Izsák Szabadság tér 18. 

Tel.: 06-30-408-1123
Nyitva tartás: 

hétfő-szerda 8-12-ig és 13-17-ig
csütörtök: szünnap

   péntek: 8-12-ig és 13-17-ig
szombat: 8-12-ig

Ne feledje az ékszer a legszebb 
és legkifejezőbb ajándék. 

Az Izsák Inno-Kom Nonprofit Kft. 
vásárolna az iskolai konyhára gyümölcsöt, 

zöldségféléket, tejtermékeket, húsárut helyi 
termelőktől, vállalkozóktól. Kérjük jelentkezésüket 

az alábbi telefonszámon: 
06-20-4672-639 vagy 76-569-060.

ÜGYELETEK
OrVOSI eLérHeTŐSéGeK

8-12-ig rendelési időn kívül ÜGYeLeT NApONTA
hétfő,  kedd, szerda, csütörtök: 16 órától másnap 08 óráig

péntek: 13-08 óráig, szombat-vasárnap, ünnepnap: 24 órában
Szabadszállás, Mindszenti tér 5. Telefon: 76/353-324

IzSÁKI OrVOSOK DéLUTÁNI eLérHeTŐSéGe
hétfő: 12-16 óráig Dr. Szántó Ágnes 76/374-375
kedd: 12-13 óráig Dr. Bíró Sándor 76/374-844
 13-16 óráig Dr. Szántó Ágnes 76/374-375
szerda: 12-13,30 óráig Dr. rigó József zsolt 76/374-190
 13,30-16 óráig Dr. Bíró Sándor 76/374-844
csütörtök: 12-16 óráig Dr. rigó József zsolt 76/374-190
péntek:     12-13 óráig Dr. Bíró Sándor 76/374-844
Délutáni telefonelérhetőség 12 - 16 óráig: 06/20/9/624-594 

Kábeltévé ügyelet
Internet és kábeltévé hibabejelentés: 06-40/811-111

Rendõrség: 06-78/501-400
Vízmû: 0630/908-1799

Polgárőrség: 0�-20-��3-��1�

SZELÍDÍTSD MEG A VADONT!
www.husqvarna.huAz akció 2011. szeptember 1-t l október 31-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.

Az szi akció keretében számos más termék is kedvezményesen kapható!

Az Ön keresked je:

szi akció!

Husqvarna 236
38 cm3, 1,4 kW/1,9 LE, 
35 cm, 4,6 kg

Ajánlott fogyasztói ár

49 900 Ft

Husqvarna 440e
40,9 cm3, 1,8 kW/2,4 LE, 

38 cm, 4,4 kg

Ajánlott fogyasztói ár

109 900  Ft

Husqvarna 445
45,7 cm³, 2,1 kW/ 

2,8 LE, 38 cm, 4,9 kg 

Ajánlott fogyasztói ár

114 900  Ft

Husqvarna láncf részek 

széles választékban már 49 900 Ft-tól!
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Kertigép Szaküzlet 
6070 Izsák Szabadság tér 28. 
Tel.: 76/375-570, 20-3113-182

Születtek: Borsos Attila Áron (anyja: Szabó Kitti), Áfra Amira 
(anyja: Szőgyi Tímea), Radics Brendon Róbert (anyja: Patai Ágota), 
Bartal Kimberli Amira (anyja: Bartal Edit Melinda), Hürkecz Hanna 
(anyja: Aranyi Alinka), Kovács Noémi (Kovács Bernadett).
Házasságkötés: Németh ákos Róbert és Szabó Tünde.
Meghaltak: Torma István 92 éves Izsák, Kossuth L. u. 10. szám 

alatti lakos, Fejszés József 83 éves Izsák, Ady E. u. 37. szám alatti 
lakos, Kovács Dezső 63 éves volt izsáki lakos (Platán Otthon), Dr. 
Szüle József 80 éves,  Kurcz Nándorné szül.: Kovács Erzsébet 90 
éves Izsák, Széchenyi u. 36. szám alatti lakos, Dr. Táborita József 
83 éves volt izsáki lakos,  Fenyvesi Pál Mihály 82 éves volt izsáki 
lakos, Csík Józsefné szül.: Kiss Emília 84 éves Izsák, Kiskőrösi út 
6. szám alatti lakos, Kálmán István 78 éves Kisizsák, Vadvirág u. 
14. szám alatti lakos, Bárdi Lajosné szül.: Bolovánszky Mária 85 
éves Izsák, Béke utca 18. szám alatti lakos, Nagy Ferenc 55 éves 
Izsák, Katona József utca 78/b. szám alatti lakos.


