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Hirdessen az 
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Önkormányzati lap Megjelenik havonta

Emlékezés

Őszi alkotótábor Izsákon

Gondolatok egy minősítésről
A Városi Vegyeskar ok-

tóber 22-én Egerben arany 
minősítést szerzett. Eddig 
a jó hír.
Hogy miért kesernyés 

mégis a szánk íze? El-
mondom.
Egerben jártunk 2001-

ben és 2005-ben is mi-
nősítésünket kérni. Más 
kórustalálkozóról, fesz-
tiválról, rendezvényről, 
ahol ezt megtehetnénk, 
általában csak utólag ér-
tesülünk, mivel sem a 
KÓTA (Magyar Kórusok 
és Zenekarok Szövetsége) 
ZeneSzó c. kiadványá-
ban, melynek előfizetői 
vagyunk, sem a KÓTA 
honlapján előzetes infor-
máció nem lelhető, utó-
lagos beszámoló viszont 
igen. (Kivétel persze az 
általunk sokat emlegetett, 
Szarvason megtartott 2 
kórusos találkozó, mely 
nekünk a Kiskunhalasi 
Vegyeskar barátságát je-
lenti, de a szervezőknek 
nyilvánvalóan olyan él-
mény, melyet nem kíván-
nak megismételni.) Mivel 
korábbi minősítésünk ré-
gen lejárt, eltökélt szándé-
kunk volt szakmai vissza-
jelzést kapni munkánkról. 
Tudjuk, hogy Egerben 
minden év október végén 
megrendezik a háromna-
pos Éneklő Magyarország 
Kórusfesztivált, melyre 
meghívót sajnos évek óta 
nem kaptunk, ezért addig 
keresgéltünk a neten, míg 
ráleltünk az időközben 
átnevezett lebonyolító 
intézmény honlapjára. Az 
elektronikus levelünkre 
érkezett válasz lehangoló 
volt: kevés a támogatás, 
ezért olyan kórusokat 
hívnak, akik több napra 
érkeznek, több szolgálta-
tást igénybe vesznek, ám 
azért mellékelik jelentke-
zési lapot. Innentől min-
den rendben, gondoltuk, 
ám további problémák 
merültek fel, amelyek 
nem rajtunk múltak, de 
megoldottuk. Október 
22-én ünnepeltük Liszt 
Ferenc születésének 200. 
évfordulóját. Ez alkalom-
ból szerte a világban szá-
mos helyen felcsendült 
Liszt Krisztus oratóriuma. 
Egerben is, a fesztivál ke-
retein belül, ennek meg-
hallgatására jelentkez-
tünk. A Bazilikában he-
lyünket az ígéret szerint 
10.45-ig tartották fenn. 
A GPS kontra térkép pár-
bajban a GPS maradt alul, 

némi külvárosi buszozás 
után éppen hogy odaér-
tünk 10.45-re. Kerestük 
a számunkra fenntartott 
helyet, de nem találtuk. 
Egy szervező hölgy azt 
a tájékoztatást adta: épp 
most akarta kitenni ne-
vünket - hely már nem 
volt. Mivel elmúlt 10.45, 
leültetett bennünket egy 
másik kórus számára le-
foglalt padsorba, akik 
persze meg is érkeztek, 
az előadás kezdete előtti 
utolsó másodpercben. 
A fantasztikus zenei él-
mény után ért bennünket 
az a meglepetés, hogy a 
fesztivál színhelyén nem 
kaptunk saját felkészülő 
termet, ahol fellépő ru-
hába öltözhetünk és be-
énekelhetünk. Ráadásul 
a fent említett kórussal 
kerültünk közösen elhe-
lyezésre, akik korábban 
érkeztek és nem fogadtak 
örömmel bennünket, sőt... 
Hab volt tortánkon, hogy 
nem kaptunk lehetőséget 
a színpad kipróbálásra. 
Műsorunk a minősítés 
kritériumai alapján került 
összeállításra: Bachtól 
Bárdosig több kor és stílus 
műveit adtuk elő, termé-
szetesen nem feledkezve 
meg Liszt Ferenc emlé-
kéről sem, valamennyit 
kíséret nélkül énekeltük. 
A színpadról levonulva vé-
get értek megpróbáltatá-
saink. A nézőtéren helyet 
foglalva meghallgattuk 
az utánunk következő 
kórusok műsorát, melyből 
tapasztalatokat merítet-
tünk, és természetesen 
kottát is gyűjtöttünk. A 
késői ebéd/korai vacsora 
után következett a prog-

ram második része, ekkor 
a magasabb szintű minő-
sítést kérő kórusok adták 
elő műsoraikat. Karveze-
tőnk részt vett a karna-
gyok részére megtartott 
konferencián, témája az 
iskolai zeneoktatás hely-
zete volt. Az eredmény-
hirdetést a közös művek 
előadása követte, melyben 
ezúttal nem vettünk részt 
tekintettel arra, hogy a 
késői jelentkezés miatt 
nem volt időnk megta-
nulni azokat. S mert nem 
esett szó a korábbi gya-
korlat szerinti, karvezetők 
részére személyre szó-
ló értékelésről, melyből 
megtudhatjuk, mi az, ami 
jó és mi az ami javítandó 
munkánkban, hazaindul-
tunk. (Néhány nap múlva 
a zsűri elnökét telefonon 
megkeresve megkaptuk 
a csak ránk vonatkozó 
alapos értékelést, melyet 
az Egerben készült ponto-
zólapok alapján mondott 
el.)
Az utazáshoz nyújtott 

önkormányzati támoga-
tást ezúton is köszönjük.
  A buszon megbeszéltük 

a közösen, illetve egyé-
nileg szerzett tapasztala-
tokat, és a következőkre 
jutottunk: A korábbi két 
alkalommal megtartott 
találkozón, melyen mi is 
részt vettünk, kevesebb 
programhoz jobb szerve-
zés társult. Most, talán 
a Liszt Ünnep kapcsán, 
többet akartak nyújtani, 
talán a jelentkező kórusok  
száma is több volt, felte-
hetően szétforgácsolódtak 
erőik. Jó szándékuk azon-
ban semmiképpen nem 
kérdőjelezhető meg. Kö-

szönjük az Egri Kulturális 
és Művészeti Központnak, 
hogy immár harmadik al-
kalommal vehettünk részt 
a rendezésükben lebonyo-
lított minősítőn. 
A részt vevő kórusok-

nak tudniuk kell, hogy 
a minősítés nem azonos 
a versennyel. Nem ar-
ról szól a történet, hogy 
megjelenik 10 kórus, és 
a bíráló bizottság felállít 
közöttük egy sorrendet, 
van első, második... és ti-
zedik, hanem arról, hogy a 
szigorúan meghatározott 
feltételeknek megfelelő 
pontozás alapján milyen 
eredményt ért el az ének-
kar. Elképzelhető, hogy 
mind a 10 kórus azonos 
minősítést kap. 
Folytatás a 2. oldalon.

Október 23-án a Mű-
velődési Házban tartot-
ta az önkormányzat az 
1956-os Forradalom és 
Szabadságharc 55. évfor-
dulója alkalmából rende-
zett városi ünnepséget. 
Emlékező beszédet Szabó 
Gábor a Bács-Kiskunsági 
Református Egyházmegye 
nyugalmazott esperese 
mondott. Aki egyebek 
mellett arról szólt, hogy 
az ’56-os forradalom szer-
vesen illeszkedik a ma-
gyar nép forradalmainak 
sorába, s a magyarság 

szabadság utáni vágyá-
nak egyik legmarkánsabb 
kifejezője. E szabadság 
utáni vágy és a szabad-
ságba vetett hit adott erőt 
a mérhetetlen túlerővel 
való szembeszálláshoz is 
a felkelőknek. Fiataloknak 
és felnőtteknek egyaránt. 
Bátor helytállásuk a ma 
számára is példa.
A megemlékezés zárá-

saként az iskola 8. osztá-
lyosai adtak színvonalas 
műsort, majd a résztvevők 
elhelyezték koszorúikat az 
’56-os kopjafánál.

képalá

képalá

A tíz éve működő, s 
így immár hagyományos 
nyári festőtábor után 
idén elindult egy hasonló 
őszi kezdeményezés is. 
Németh Ferenc festőmű-
vész hívta életre, s adott 
otthont tíz napig tanyá-
ján az Izsákra érkezett 
alkotóknak az első őszi 
alkotótábor alkalmából. 
Mint elmondta a fő moti-
vációja az volt, hogy azok 
a szépségek is vászonra 
kerüljenek több alkotó 
által is, amelyeket ilyen-
kor ősszel kínál az izsáki 
környezet. Meghívására 
a helyieken - Márki Nóra 
Jázmin, Balogh József, 
Németh Ferenc - kívül 
az ország több pontjáról 
érkeztek alkotók. Huszár 
Boglárka Budapestről, 

Korognai János Moson-
magyaróvárról, Mág Ta-
más Gödről, Morvay Vica 
Budakesziről, Pósa Ede 
Balatonszemesről, Pri-
hoda Judit Budapestről, 
Tompai Ildikó Solymár-
ról, Vincze László Eszter-

gomból vett részt az első 
izsáki őszi táborban.
Az elkészült alkotások-

ból a Vino étteremben 
rendeztek tárlatot, me-
lyet Tetézi Lajos nyitott 
meg. 
Folytatás a 2. oldalon.
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Folytatás az 1. oldalról.
Ennek ellenére némely kórus 

tagja és vezetője olyan, szá-
munkra megdöbbentő módon 
viselkedett, ami azt sugallta, így 
akart „bevágódni” a zsűrinél, 
vagy felsőbbrendűségét kimu-
tatni. Nekünk nem tetszik, 
hogy a rohanó világunk által 
generált versenyszellem, az en-
nek érdekében-következtében 
keletkező agresszió egy olyan 
körben is felvetette a fejét, ahol 
ez korábban nem volt szokás. 
Eddigi tapasztalataink arról 
szóltak, hogy értékeljük a másik 
kórus előadását, hiszen ponto-
san tudjuk, mennyi munka van 
a nyújtott teljesítmény mögött. 
Hogy megdicsérjük a levonuló 
énekeseket, hiszen nekünk is 
jól esik mások elismerő szava. 
Arról szólt, hogy olyan közös-

ségben töltünk egy napot, ahol 
velünk azonos érdeklődésű 
emberekkel találkozhatunk, 

ismerkedhetünk. Hogy ha kell, 
segítünk az ismeretlen dalos-
társnak, baráti mosolyért cseré-
be mosolyt kapunk, nem gőgös 
tekintetet. Hogy együtt énekel-
hetünk. Hogy adunk és kapunk 
örömöt, élményt, feltöltődést. 
Ez most elmaradt. 
Büszkék vagyunk háromszoros 

arany minősítésünkre, de van 
valami, ami ennél sokkal töb-
bet jelent nekünk. Ez IZSÁKI 
KÖZÖNSÉGÜNK felénk áramló 
szeretete, amit nap mint nap 
tapasztalunk. Köszönjük, hogy 
minden alkalommal, amikor 
hívjuk Önöket eljönnek meg-
hallgatni minket, köszönjük 
az elismerő tapsot, a bátorító 
és kritikus szavakat egyaránt. 
Legközelebb adventi hangver-
senyünkre várunk mindenkit, 
melyet terveink szerint decembe 
17-én 19 órakor tartunk a kato-
likus templomban.

Juhász Edit

Gondolatok egy minősítésről

Izsáki lovasgyerekek sikerei
2011. évben hét lovasversenyen 

tehették próbára tudásukat az 
Izsáki Póni-klub lovasai. Ebből 
két verseny került megrendezésre 
Izsákon a fogathajtó pályán, mely 
nagy megtiszteltetés és elismerés 
volt a szervezőknek és a verseny-
zőknek is.
Az Izsáki Póni-klubot Turcsán 

István, a „Turcsán-tanya” tulajdo-
nosa alapította, ezzel lehetőséget 
biztosítva a lovaglás szerelmesei-
nek e nagyszerű sport űzéséhez.
Szeretnénk köszönetet monda-

ni Mondok József polgármester 
úrnak, aki rendelkezésünkre bo-
csátotta a helyszínt és Sörösné 
Boldoczki Tímeának, valamint a 
Gyermekjóléti Szolgálat dolgozói-
nak Kállai Anitának Kollár Lillának 
és Pickermann Mónikának, akik 
szabadidejüket feláldozva bonyo-
lították le az izsáki versenyeket. 
Azonban a gyerekek versenyeken 
elért eredményeihez nagymérték-
ben járult hozzá Mórocz Ernő lovas 
edző kitartó és odaadó munkája.
A 8. verseny a Budapesti Nemzeti 

Lovardában az Országos Bajnok-
ság volt, ahová a gyerekek az előző 
versenyeken elért pontok alapján 
minősültek. 
Az Izsáki Póni-klub versenyzői és 

legjobb eredményeik: Ádám Edit: 
KLP-kupa döntő: PKX 1. helyezés, 
OB.: D1 díjlovagló kategória 2. 
helyezés.
Huszta Vivien: KLP-kupa díjug-

ratás 2 helyezés, OB: D1 díjlovagló 
kategória 4. helyezés.
Juhász Csenge: Hetényegyháza 

D1: 1. helyezés, OB: D1 díjlovagló 
kategória 2 helyezés.
Juhász Jázmin: KLP-kupa Izsák: 

futószár 3. helyezés.
Juhász Virág: PK1 díjugratás: 

1 helyezés, OB: díjugratás, és a 
bajnokságban 2. helyezés.
Nagy Enikő: KLP-kupa Izsák: 

PK1 1 helyezés, OB: díjugratás 
PK1 díjugrató versenyszámban 
ifjúsági kategória 14. helyezés. 
Papp Vivien: D1 3. helyezés, OB: 

D1. díjlovagló versenyszámban 
gyerek kategória 7. helyezés.
Faragó Fanni: idei legjobb ered-

ménye a 07.16-ai Izsáki versenyen 
PKX díjugrató versenyszámban 
elért 4. helyezés.
Az izsáki versenyek megrende-

zése nem jöhetett volna létre, a 
nagylelkű támogatók segítsége 
nélkül: KLP Lovasbolt, Royalsekt 
Zrt., Izsáki Házitészta Kft., Zay-
zon Gábor, Bozsóki Barnabás, 
Izsák Város Önkormányzata.

FELHÍVÁS
Egymillió csillag a szegényekért
A régiek úgy tartották: valahányszor lehull egy csillag, meghal valaki a Földön.
És valahányszor fellobban egy csillag fénye, szeretet gyúl egy emberi szívben...
Az izsáki Karitász-csoport tavaly csatlakozott először a Katolikus Karitász nemes 

akciójához. Az „Egymillió csillag a szegényekért” feliratú gyertyák árusításából 
befolyt összeget élelmiszervásárlásra fordította, amelyet azután adományként 
szétosztott a rászorulók között. Az akció sikerén felbuzdulva idén is lehetőséget 
kínál a Karitász-csoport a szegények megsegítésére. A gyertyákat adventben lehet 
megvásárolni a katolikus templomban a hajnali vagy a vasárnapi szentmisék után, 
valamint a főtéri adventi gyertyagyújtások alkalmával.
Kérjük, csatlakozzanak a Karitász „Egymillió csillag” akciójához! Gyújtsunk 

gyertyát a szegényekért, a szenvedőkért, a betegekért és minden rászorulóért! 
Segítsenek, hogy segíthessünk!

Izsáki Karitász-csoport

Folytatás az 1. oldalról.
Megnyitójában egyebek mellett arról szólt, hogy 

olyan munkák születtek Izsákon, amelyek kön-
nyen utat találnak a helyi művészetkedvelőkhöz, 
hiszen azt a világot örökítették meg a művészek, 
amely körülvesz bennünket. Természetesen a 
maguk „belső szemüvegén” keresztül nézve, 
kicsit ünnepivé, formálva, kicsit a hétköznapi 
valóság fölé emelve az általuk vászonra vitt mo-
tívumokat, részleteket. Tették ezt olyan alkotói 
nyelven, amely sokakat képes megszólítani. En-
nek a megformálásnak köszönhető, hogy egy-egy 
szűkebb pátriánkat, régiónkat ábrázoló kép előtt 
megállva, sokakban fogalmazódik meg a gondo-
lat, hogy azt így és ilyennek még soha sem látta, 
pedig nap mint nap elmegy mellette. Ha valamely 
alkotás  ilyesféle gondolatot ébreszt a nézőben, az 
már „győzött”. Adott valamit. A kellemes látvány 
mellett ráeszméltetett arra, hogy mennyi szépség 
mellett rohanunk el nap mint nap anélkül, hogy 
egyáltalán észrevennénk. S talán arra is rádöbbent, 
hogy ugyanígy rohanunk el egymás mellett, sőt a 
saját életünk mellett is. És ha mindezek nyomán 
megfogalmazódik bennünk, hogy ezen változtatni 
kellene, akkor a szép látvány adta élmény mellett 

Őszi alkotótábor Izsákon

jóval többel is gazdagodhatunk egy-egy művészi 
alkotásnak köszönhetően - összegezett Tetézi 
Lajos.
Németh Ferenc a megnyitó alkalmából mondott 

köszönetet a városi önkormányzatnak, mint a 
tábor főtámogatójának, valamint a többi támo-
gatónak: Izsáki Házitészta Kft., Izsáki Horgász 
és Pihenőpark, Márki Nóra Jázmin, Ker-Kontír 
Kft.(Tiszakécske), Mondok Kft., Nagytraktor 
Kft., Prikkel László, Takács Ildikó (Orgovány), 
Royalsekt Zrt.

Figyelem fagyveszély!
Felhívjuk a tisztelt vízfogyasztók figyelmét, hogy a vízmérő 
aknák takarását, kerti csapok, lakatlan házak belső vízrend-

szerének téliesítését a nagyobb fagyok beállta előtt 
- a károk elkerülése érdekében - mielőbb végezzék el. 

 Szolgáltató

Önkormányzati hírek elszállítás gyakorisága (a jelenlegi heti egy alkalom) 
ügyében kezdeményezzünk tárgyalást és új matricák 
bevezetésével, valamint 50 literes kukák biztosítá-
sával a 70 éven felüli, egyedül élő idős emberektől 
kéthetente vagy havonta egy alkalommal történjen 
meg a szállítás, ami költségmegtakarítást fog jelente-
ni. A kezdeményezéshez kapcsolódik az Izsák KOM 
Kft. taggyűlésének kezdeményezése is, melynek 
nyomán végleges számítási anyagok - figyelemmel 
az új hulladékgazdálkodási törvény megalkotására is 
- várhatóan december hónapban kerülnek először a 
taggyűlés, majd a Képviselő-testület elé.
A Képviselő-testület döntött, hogy pályázatot 

nyújt be a Környezet és Energia Operatív Program 
KEOP-7.1.0/11.” Derogációs víziközmű projektek 
előkészítése” kiírásra „Izsák- Ágasegyháza-Orgo-
vány települések tulajdonát képező - már működő 
- szennyvíztisztító telep bővítése és korszerűsítése” 
címmel. Itt a technikai fejlesztés mellett fontos 
szempont volt a Kisizsákon jelentkező levegő-
szennyezettség megszüntetésének szándéka is. 
Az előkészítés várhatóan 20 millió forintba kerül, 
melyhez támogatásként 17 millió forintot pályázott 
a testület. Az önerőt 2011-2012 évi költségvetései 
terhére vállalta az Önkormányzat.
Zárt ülésen az Izsák Inno-Kom Kft Felügyelő bi-

zottsági tagjainak személyéről döntött a Képviselő-
testület. A cégbírósági bejegyzés miatt szükséges 
volt a korábbi döntések megerősítése.

Bagócsi Károly címzetes főjegyző

A Képviselő-testület 2011. október 25-én tartott 
rendkívüli ülést, ahol 1-4 napirendi pontban a 2011. 
augusztus 1-jétől működő Általános Művelődési 
Központhoz kapcsolódó dokumentumokat tárgyalta 
meg és azokat módosításokkal elfogadta. Ezek a kö-
vetkezők: Izsák Város Önkormányzata közoktatási 
intézményrendszere működésének Önkormányzati 
Minőségirányítási programja, az ÁMK Alapító 
okiratának módosítása, a Szervezeti és Működési 
Szabályzat és az ÁMK Házirend.
A testület jóváhagyta Izsák város Rendezési tervé-

nek módosításához szükséges koncepciót, amit azóta 
az illetékes Állami főépítész is elfogadott. A részletes 
tervek ennek megfelelően kerülnek kidolgozásra, a 
szükséges szakhatósági vélemények összegyűjtése 
megtörtént.
A Képviselő-testület az előző évhez hasonlóan 

ebben az évben is kiírta a BURSA HUNGARICA Fel-
sőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. 
fordulójához kapcsolódó „A” és „B” típusú pályáza-
tokat. Az első a főiskolai és egyetemi tanulmányokat 
folytató, míg az utóbbi a végzős évfolyamokra járó 
középiskolai tanulók részére került kiírásra. A be-
nyújtott pályázatokról várhatóan 2011. november 
29-i ülésén dönt a testület.
A testület megtárgyalta a 70 év feletti személyek 

szemétszállítási díjának átvállalásával kapcsolatos 
előterjesztést. Elrendelte, hogy a szolgáltatóval az 
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TETÉZI LAJOS

Gondolom...

Sárfehér Napok 2011

...sokan elgondolkodtak már azon, hogy jó-e 
nekünk mindaz, amit összefoglalóan csak glo-
balizációként emlegetünk. Jó-e, hogy a világ 
mindinkább uniformizálódik. Jó-e, hogy bárhová 
megyünk ugyanazokat az üzleteket, árukat, 
bankokat, divatcikkeket találjuk. Jó-e, hogy min-

dinkább eltűnnek a nemzeti különbségek? A fiatalabb generációkból 
bizonyára sokan mondják, hogy jól van így, hiszen ebben nőttek fel. 
Nekik ez a napi valóság. Nyilván az idősebbek között is vannak akik 
hasonlóan vélekednek, mert az ő fiatalságuk meg éppen abban a 
vágyakozásban telt el, hogy hasonló javakhoz juthassanak, hasonló 
körülmények között élhessenek, mint az akkor annyira csodált Nyugat 
polgárai. Mindez most már itt van, s látható, hogy távolról szemlélve 
azért kicsit másnak, kicsit csábítóbbnak tűntek ezek a dolgok mint 
jelen valóságukban. Már csak azért is, mert hozzánk az egykor oly 
lelkesen csodált és vágyott javakból sem ugyanazok jutnak el, mint 
amilyet a régiek használnak. Úgy gondolják, a Kelet-Európai „szegény 
rokonoknak” silányabb minőség is megfelel. Amit ráadásul még 
drágábban is adnak, mint odahaza a jót. Így van ez mindennel. Még 
a banki kölcsönökből is olyanokat sóztak rá sok szerencsétlenre, amit 
saját hazájukban meg sem próbálhattak. Itt viszont óriásit kaszáltak 
velünk. Most éppen ebbe készül belerokkanni a lakosság egy jelentős 
része, s velük az ország.
Gondolom, akik a mélyebb összefüggéseket keresik egyre jobban 

látják, hogy a világ egységesülése, vagyis a globalizáció rossz irányba 
halad. A nemzeti sajátosságok, hagyományok, kultúrák eltüntetése 
veszélyes, nem járható út. Értékvesztetté, gyökértelenné teszi az 
embereket. Egyúttal kiszolgáltatottá, védtelenné minden tekintetben. 
Lásd, bedőlt erkölcstelen kölcsönök, silány élelmiszerek és áruk töme-
ge. Mégis ez zajlik „ezerrel”. Mert bizonyos érdekköröknek éppen ilyen 
kiszolgáltatott tömegekre van szükségük további gyarapodásukhoz. E 
világ megteremtéséhez bugyuta tévésorozatok, valóságshowk hamis 
világa szolgál mintául. Sok fiatal gondolja, hogy csakis milliomosként, 
villalakóként, vagy énekesként lehet „valaki”. Érthető, hiszen ezt látják 
nap mint nap a televíziókban. Azt sugallják e műsorok, hogy nem 
ésszel, tanulással, szorgos munkával juthatsz előbbre, hanem egy jó 
adag gátlástalansággal. Amelyhez ha némi butaság is párosul, szinte 
elkerülhetetlen a siker, s vele a rengeteg pénz.
Gondolom, sokan örülnek, hogy vannak olyan fiatalok (és felnőtt 

támogatóik), akik néptáncban, énekben, zenében, színjátszásban, 
sportban, olvasásban vagy egyéb értékek ápolásában, továbbvitelében 
szorgoskodnak. Ők ma nem „trendik”, nagy eséllyel celebek sem 
lesznek. Mégis övék a jövő! Mert bennük, velük folytatódik a nemzet. 
Ugyanis óriási hiba azt gondolni, hogy a globalizáció csakis a nemzeti 
karakter feloldódásával valósulhat meg. Ez az irány totális zsákutca! 
Ha az anyagi érdekeken túl nincs más, ami összetartson emberi 
közösségeket, azok szétesnek. Jól mutatja ezt az Európai Unió jelen-
legi válsága is. Alkotmányából büszkélkedve hagyják ki a keresztény 
gyökerekre való hivatkozást. Pedig inkább építeni kellene rá, s tanulni 
belőle. Hiszen a kereszténység is egyfajta globalizációs folyamat 
volt. Ám az nem felszámolta, hanem őrizte, támogatta a nemzeti, 
kulturális sokféleséget és karaktert. Így válhatott az európai népek 
megmaradásának egyik fő támaszává. Tette-teszi ezt immár kétezer 
éve. Vajon a mindezekkel szembe menő, pénzhajhászó globalizációs 
és uniós világ meddig bírja...

Idén a katolikus templom környéke is külön helyszín 
volt, ide a kisgyermekes családokat várták a  „Szent 
Mihály-napi Családi Forgatag”-ba, melyről Perjésné 
Kiss Etus készített beszámolót

Az izsáki katolikus egyházközség családi napja idén 
először került megrendezésre a templombúcsú előtti 
napon, a Sárfehér Napok szombatján. A délelőtt 
kézműves foglalkozással és arcfestéssel telt a temp-
lomkertben, illetve lehetett csatlakozni a templom-
díszítők népes csapatához. Aki „ízesebb” élményre 
vágyott, az segíthetett a bográcsokban rotyogó mar-
hapörkölt elkészítésében. Kóstolgatóban nem volt 
hiány és végre az asszonyokat felváltották a férfiak a 
krumpli pucolásában. A végeredmény nagyon finom 
lett, amelyet jóízűen fogyasztottunk el közösen. 
Ebéd után pihenésképpen Gellér Alíz tartott vidám, 

fényképes útibeszámolót a madridi világifjúsági 
találkozóról, amelyet idén augusztusban tartottak a 
spanyol fővárosban. A délután egyik legjobban várt 
programja a bábszínház volt, amelyben a gyerekek és 
szüleik megismerkedhettek „Kukaccal”, a kíváncsi 
kisfiúval és „Marika nénivel”, akinek mindig volt egy 
jótanácsa a kisfiú és a nézők számára.
A bábszínház után bementünk a szépen feldíszített 

templomba, hogy áldást kérjünk gyermekeinkre, 

Az országos motoros felvonulás résztvevői szokásosan a 
vasút mellett tartották egésznapos baráti találkozójukat, a 

program főszervezője Majoros Ferenc és felesége volt

A futballpályán a már hagyományos gyermek és női futball 
kupa mérkőzésein csaptak össze a csapatok Gréczi Gábor 

szervezésében

Lapunk előző számában az 
idei ünnep központban zaj-
lott eseményeiről adtunk ké-
pes összefoglalót. Egészen 
pontosan azokból  is  csak 
szemelvényeket, hiszen akár 
az egész lapot megtölthettük 
volna a témával, akkora volt a 

programkínálat. Most a többi 
helyszínen történt események 
felidézésével folytatjuk képes 
beszámolónkat. 
A fogathajtó pályán, amely a 

másik fő helyszíne a Sárfehér 
Napoknak, a fogatversenyek 
mellett látványos műsorfolyam 

fogadta az odalátogatókat. 
Ungor Erik éppen tíz éve dön-
tött úgy, hogy a vendéglátás 
mellett színes műsorokat is 
biztosít a lovas versenyek kö-
zönségének. Az idei program 
így jubileuminak is nevezhető. 
A kínálat is ezt tükrözte, hi-
szen a három nap alatt szinte 
non-stop követték egymást a 
közismert énekesek, előadók a 
rendezvénysátorban. A Korda 
György-Balázs Klári kettős, 
Janicsák Veca, Vastag Csaba, 
Galambos Lajos, Fluor Tomi, 
VV Béci, VV Alekosz, az Ap-
pril projekt mellett ismert dis-
cosok és motoros kaszkadőrök 
szórakoztatták a nagyszámú 
érdeklődőt. A Royalsekt Zrt. 
emellett igazi „fesztiválos 
évet” zárhat idén, hiszen a 
Budavári Borfesztiválon, a 
Nemzeti Vágtán, a Budai Cso-
koládé Fesztiválon, a Szolnoki 
Gulyásfesztiválon reprezentál-
ta sikerrel és eredményesen 
Izsákot és az izsáki borkul-
túrát, komoly elismeréseket 
szerezve termékeikkel.

az ő kis lelküket is feldíszítsük a másnapi ünnepre. 
Számomra a nap legmeghatóbb pillanatai voltak, 
amikor a jelenlévő kis és nagyobb gyerekek egyenként 
vonultak áldásért. 
A nagy melegre (!) való tekintettel a gyermek-

táncházat a Közösségi házban tartottuk meg, ahol 
a gyermekek megismerkedhettek a Jászok együttes 
hangszereivel is (az én fiaim különösen a dobbal 
kerültek közelebbi ismeretségbe...). A templom-
kertben egyébként egész nap lehetőség nyílott a 
gyermekeknek körhintázni, íjászkodni és különböző 
népi játékokat kipróbálni ingyen.
Az esti szentmisén az apostagi Ladik együttes 

énekelt, akik a mise után még koncertet is adtak a 
keresztény könnyűzene dalaiból (mindezt ki is vetí-
tették, hogy bárki csatlakozhasson az énekléshez). 
A koncert után a Közösségi házban ismét a Jászok 
együttes húzta a talpalávalót, tanított táncokat a 
fiataloknak, felnőtteknek.
Ezúton is szeretnénk megköszönni Izsák Város 

Önkormányzatának a családi nap támogatását, a 
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársainak az arcfes-
tést, az Izsáki Házitészta adományát, a katolikus 
egyházközség támogatását és minden egyéb felaján-
lást! Köszönjük a segítőknek, akik helytálltak a tűző 
napsütésben is! Köszönjük az ifjúsági csoport szerve-
ző munkáját és mindenki segítségét, aki hozzájárult 
ahhoz, hogy ez a nap ilyen remekül sikerüljön!
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Egészségügyi előadások
Az Oltalom Alapítvány ingyenes sorozata keddenként 18 órától az 

OTP feletti előadóteremben.
November 22. A gyógyszeripar árnyoldalai. Előadó: Dr. Lukács Tamás 

baleseti sebész.
November 29. A depresszió. Legyőzhető-e a depresszió? Előadó: Dr. 

Matos István pszichológus
December 6. Hogyan készülnek közkedvelt élelmiszereink, ételeink? 

Előadó: Tóth Gábor élelmiszeripari mérnök.
December 13. Gyilkos zsírok, gyógyító zsírok. Előadó: Dr. Demény 

János háziorvos.
Január 10. Daganatos megbetegedések. Előadó: Sonnleitner Károly 

docens, életmód kutató.
Január 17. A családi konfliktusok kezelése. Hogyan őrizhetjük a sze-

retet és a bizalom légkörét otthonainkban? Előadó: Dr. Matos István 
pszichiáter.
Január 24. Hogy ne öljön meg az oxidatív stressz. Előadó: Dr. Demény 

János háziorvos.

Az Arany sárfehér Szőlő- és 
Bortermelők Szövetkezetének tájékoztatója

               „a gyengék erőssége az egység”

Az eddigi országos szüreti ös-
szesítés alapján 1,8-2,2 millió hl. 
bortermés realizálása várható, 
ami jelentősen kevesebb a ko-
rábbi évekhez viszonyítva.
Útválasztás előtt áll a magyar 

szőlőtermelés, borászat, ugyanis 
hiába szólnak a statisztikák 70 
ezer hektáros szőlőterületről, 
a gazdaságilag hasznot hajtó 
szőlőültetvények nagysága nem 
több 50 ezer hektárnál, s ennek a 
termése már nem fedezi a hazai 
borfogyasztók igényeit.
Még 2005-ben a túltermelési 

válság (krízislepárlás, termés-
szabályozás) volt a szakmai ta-
nácskozások fő témája, addig ma 
arról kell beszélni, hogy elfogy a 
felvásárolható szőlőmennyiség, 
és van-e kiút a válságból.
Megjelent a borhiány, nem pe-

dig a túltermelés. Egyes régiók-
ban, mint Villány és Szekszárd 
ez már komoly méreteket öltött, 
de az Alföldön sincs már olcsó 
szőlő és az ott bevezetett alsó-
kategóriás termékek jelentős 
részéhez már olasz importból 
teremtik meg az alapanyagot. 
Magyarország szőlőterületei 

rendkívül kicsik, ahhoz képest, 
hogy milyen fejlődésben van az 
ágazat. A külföldi borok beke-
verésének engedélyezése elfo-
gadhatatlan intézkedés. Ezek az 
EU nagy bortermelő országainak 
érdekeit szolgálják. 
Áremelés várható a borpiacon, 

amit indokol a 2010-es évjárat 
igen gyenge hozama. A magyar-
országi fogyasztás zömét kitevő 
petpalackos, illetve kannás bo-
roknál az áremelés már megtör-
tént. Ebben a piaci szegmensben 
15-20 százalékkal emelkedtek az 
árak. Az okok hasonlóak, mint a 
palackos borok esetében. 
A 2010-es alacsony termés 

miatt várhatóan jelentős mér-
tékben megemelkedik az import 
borok mennyisége is a magyar 
piacon, ami meg fogja haladni 
az egymillió hektolitert.
A magyar borfogyasztást a szak-

értők évente mintegy 3,2 millió 
hektoliterre becsülik, amelyből 
mintegy 0,9 millió hektoliter a 
palackos bor. Ez 100-120 millió 
értékesített palackot jelent éves 
szinten. Az úgynevezett lédig - 
azaz folyó - borforgalmon belül 
a petpalackos borok forgalma 
mintegy 70 százalék.
A palackos boroknál a leg-

olcsóbb a 200 forint körüli 
- inkább az alatti - kategória, az 
alsóközép-kategóriába tartoznak 
a 2-400 forint közötti árú palac-
kos borok. A felsőközép-kategó-
riát a 4-800 forintos palackok 
képviselik, az 1000 forint feletti 
palackos borok pedig a prémi-
umkategóriába tartoznak.
A palackos borok átlagára ma 

Magyarországon 350 forint 
körül mozog palackonként. A 
petpalackos kategóriás borok 
literje korábban 100-150 forint 
között mozgott, erre jött most a 
nemrégiben végrehajtott 15-20 
százalékos áremelés - olvasható 
az élelmiszeronline híranyagá-
ban.
A statisztikák arra utalnak, 

hogy a forgalmazott borok jelen-
tős részét számla nélkül értéke-
sítik, és ezt a borzárjegy, illetve 
a minőség tanúsító jegy újbóli 
bevezetésével lehetne megaka-
dályozni. Nem a jövedéki adó, 
hanem a költségvetési áfabevétel 
jelentős része esik ki, miközben 
ma az a kérdés, hogy „rendezni 
kell a költségvetés stabilitását”. 
Magyarországon kívül jelenleg 
nincs olyan európai ország, ahol 
a borágazatban borzárjegyet 

vagy minőségi tanúsítványt ne 
alkalmaznának.
Az importborok kiemelt ellen-

őrzését rendelte el november 
9-én Fazekas Sándor vidékfej-
lesztési miniszter - közölte a 
Vidékfejlesztési Minisztérium 
az MTI-vel. A fokozott ellenőr-
zést a Magyarországra érkező 
külföldi borok nagy mennyisége 
indokolja - áll a közleményben. 
A Mezőgazdasági Szakigazgatási 
Hivatal (MgSzH) a borok első 
magyarországi tárolási helyén, a 
nagy- és kiskereskedelmi egysé-
gekben, elosztó központokban, 
hűtőházakban és előállító léte-
sítményekben ellenőrzi, hogy a 
borok megfelelnek-e az élelmi-
szerjog előírásainak. A hatóság 
a megkülönböztetéstől mentes, 
kockázatbecslésen alapuló vizs-
gálatokat nemcsak az előállító 
helyeken, hanem raktárakban, 
hűtőházakban és szállítmányo-
zás közben hajtja végre. 
Az első magyarországi táro-

lási helyen végzett vizsgálat 
a kísérő dokumentumokra is 
kiterjed, megnézik az egyes 
tételek számláit, a pinceköny-
veket, a szállítási okmányokat 
és a laboratóriumi vizsgálati 
eredményeket is. A borokból 
mintát is vesznek a szakembe-
rek, amelyeket laboratóriumi 
vizsgálatnak vetnek alá.
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 ben-
nünket. A weblapon is igyek-
szünk friss információkkal se-
gíteni tagjaink tájékozódását.                                                                                      
               

Vezetőség

Kerékpártárolók uniós támogatással

A kerékpárt a felsősöktől Kovács Viktor, 
az alsósoktól Hajma Noémi nyerte

A rajzverseny fődíját, egy 
digitális fényképezőgépet 

Ö. Kovács Petra nyerte

Október 11-én adták át a régi és 
az új iskolában azokat a kerék-
pártárolókat, amelyeket a KEOP-
6.2.0/A/09-2010-0124 a „Kerék-
pározással a környezettatosságért 
Izsákon” elnevezésű pályázat 
keretében építettek. A pályázat e 
mellett keretet biztosított a tor-
natermi öltözők régen esedékes 
felújítására is
Az átadó ünnepségen Gera Ár-

pádné igazgatónő egyebek mellett 
arról szólt, hogy régen örülhettek 
már egy új létesítménynek az 
iskolában. A most kapott kerék-

pártárolók és a felújított öltözők 
jól fogják szolgálni a diákokat. 
Végre egy kicsit komfortosabb lett 
az intézmény.
Az átadó program keretében elő-

adások, kerékpáros felvonulás, ke-
rékpáros ügyességi verseny nyúj-
tott szórakozási és ismeretszer-
zési lehetőséget a gyerekeknek. 
Egyebek mellett megismerkedtek 
a motorizáció okozta környezeti 
ártalmakkal, s ehhez viszonyítva 
vizsgálták meg a kerékpározás 
környezetünkre gyakorolt pozitív 
hatásait. A kerékpáros közleke-

dést egy ügyességi verseny és egy 
kerékpáros felvonulás keretében 
gyakorolták. A helyes, szabályos 
közlekedés tudnivalóival előadá-
sok keretében ismerkedtek, majd 
tesztlapok kitöltésével bizonyít-
hatták, hogy mennyi ismeretet 
sikerült szerezniük a témában. A 
programhoz rajzpályázat is kap-
csolódott.
A vetélkedőkön legjobban sze-

repelt gyerekek értékes díjakat 
kaptak. A fődíj az alsó és felső 
tagozatosoknál egyaránt egy-egy 
jól felszerelt kerékpár volt.

100 év

Kecskemét alpolgármester asszonya rózsacsokorral köszön-
tötte az ünnepeltet

Újabb Izsákon született 100 éves polgárt köszöntöttek nemrégiben 
Kecskeméten. Nyíri Sándorné Gyallai Zsófia 1911. október 26-án 
látta meg a napvilágot Izsákon. Életének nagyobb részét Helvécián 
és Kecskeméten élte, jelenleg is a megyeszékhelyen lakik. 100-adik 
születésnapja alkalmából családja mellett Szemereyné Pataki Klau-
dia, Kecskemét Megyei Jogú Város alpolgármestere köszöntötte. A 
szülőföldről is gratulálunk és jó egészséget kívánunk Zsófi néninek 
a szép évforduló alakalmából!

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni mindazoknak a támoga-

tóknak, szülőknek, akik tombolatárgyakkal vagy anyagi felajánlásukkal 
és munkájukkal hozzájárultak a 3. osztályosok jótékonysági báljának 
sikeres lebonyolításához.
Köszönet a jó hangulatért a Giovi zenekarnak, akik Kátai Mariann, 

Kátai István, Bárdi János támogatásával érkeztek és megállás nélkül 
húzták a talpalávalót.
Köszönet Istenes Lászlónak a „házigazda” szerep elvállalásáért,a  Hor-

váth Zsolt vezette Golddance tánccsoport nagyszerű műsoráért,a Vino 
étterem tulajdonosának, Prikkel Lászlónak az ízletes vacsoráért.
Köszönet Szabó Józsefnek, hogy otthont biztosított a rendezvény-

nek.
Szervezők: 3. évfolyamos tanító nénik

Országos Szkander Kupa Izsákon
Időpont: 2011. november 26.
Helyszín: Sportcsarnok.
Szervező: Fülöpszállási Szkander Szakosztály.
A versenyt a Magyar Szkander Szövetség bonyolítja, a Szkander Világ-

szövetség szabályai szerint. 
Program: 9-11óráig nevezés.
12-17óráig verseny.
17 órától döntők.
Nevezési díj: felnőtteknek 1000 Ft.
 Junioroknak (18 év alatt) 500 Ft.
Mozgáskorlátozottaknak és a lakcímkártya felmutatásával a helyi lako-

soknak ingyenes!
A verseny nyílt, mindenki, aki kedvet érez, hogy kipróbálja magát a 

sportágban, nevezhet a megmérettetésre. (érdemes is, mert egy lehetőség 
a tehetségek számára!)
Több súlykategóriában, juniorok, férfiak és nők, jobb és bal kézzel 

nevezhetnek a kategóriákban. 
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, szurkolót, a rendezvény 

látogatása ingyenes, belépő nincs. 
A versenyen a teljes magyar élmezőny is rajthoz áll, köztük Európa és 

világbajnokságokon érmet szerzett versenyzők. Mindemellett lehetőséget 
kapnak az amatőr versenyzők is, akik szeretnék kipróbálni erejüket. 
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Református múltunk 34.Adás-vétel

Egyházi hírek
- November 20-án, Krisztus Király ünnepén a 9 órai szentmisében 

köszöntjük az édesapákat.
- Ugyanekkor Karitász ünnepe van: Erzsébet-kenyeret osztunk. A 

persely adományokat a Magyar Katolikus Szeretetszolgálat céljaira 
küldjük el.
- November 27-én megkezdődik az adventi idő, az új egyházi év. 

Hétköznaponként - szombat kivételével - minden reggel 6-kor hajnali 
szentmisével, virrasztással készülünk Jézus születésére. A hajnali 
szentmisék után szeretet-vendégségre várja a szentmisén részt vevő 
testvéreinket a Karitász csoport. Vasárnaponként a 9 órai szentmisék 
előtt a hittanosok adventi gyertyagyújtást tartanak.
- December 4-én a 9 órai szentmisében ünnepeljük szent Miklóst, 

a tapintatos és rejtett adakozás szentjét. A gyermekekhez kedden 
jön a Mikulás.
- Advent idején újra járnak a betlehemesek, fogadjuk őket szere-

tettel!
- Lassanként lejár ez az év is - ne feledkezzünk meg a közösséget 

érintő anyagi felajánlásainkról! Legalább azok, akik katolikusnak val-
lottuk magunkat! Az öntudatos közösség ismeri a köz-teherviselés 
értékét! Isten fizesse meg mindenkinek nagylelkű adományát!

Így, első látásra ez az összetett 
szó azt jelenti, hogy két fél között 
valami birtoktárgyról megegyezés 
történik: egyik felajánlja azt, amire 
nekem szükségem van, írásba 
foglaljuk, kifizetem a kialkudott 
árat, ha kell, átíratjuk a nevemre, 
jelezve, hogy az óhajtott érték 
a tulajdonomba került. Persze, 
nem „adás”-ról van itt szó, mert 
az adás önkéntes és szeretetből 
fakadó cselekedet: szívesen adom 
a magaméból azt, amire ember-
társamnak szüksége van. Papír és 
fizetség nélkül. Adok, mert adni jó. 
Ehhez a Jézustól tanult:”Adjatok, s 
majd ti is kaptok”...”megkapjátok 
az igazak feltámadásakor” - az 
adás-vételnek semmi köze. 
Karitász-napok következnek: 

Szent Erzsébet ünnepéhez kötjük 
a magyar szeretetszolgálat ünne-
pét: az Árpád-házi szent mindenki 
felé nyitott, mindent adni kész 
szeretete sarkall minket, hogy Jé-
zust az ő módján kövessük. Miért 
is ad, miért nem „elad”? Mert úgy 
érzi: minden, amije van és önmaga 
is - az Istené. Mivel Isten mindent 
ingyen, szeretetből teremtett, neki 
is így kell tennie. Az adáshoz Isten 
szemlélete kell: az, hogy nem va-
gyunk a magunkéi, sőt, amink van, 
annak is csak sáfárai vagyunk.
Aki azt hiszi, hogy „amim van, 

azt én szereztem, a saját két ke-
zemmel”, - az dicsekszik. Aki úgy 
gondolja, hogy mindent Istentől 
kaptam, az dicsőíti az Istent, s 
azzal akarja dicsekvés helyett meg-
dicsőíteni, hogy maga is nagylelkű 
embertársaihoz. Az Istent-ismerő 
ember egyben az Isten postása: 

továbbadja azt, amit maga is azért 
kapott, hogy másokkal megos-
sza. 
Úgy, hogy a keresztény embernél 

megfordul a fenti cím. Vétel-adás-
nak lehetne nevezni. Mivel minden 
jót Isten kezéből vettünk, adnunk 
kell azoknak, akik pontosan a mi 
adásunkra várnak. „Mit dicsek-
szel, mintha nem kaptad volna?” 
- mondja az apostol. Ha pedig kap-
tad, dicsőítsd meg azzal az Istent, 
hogy magad is adni fogsz.
Istentől csak jó, hasznos ajándék 

származik. Aki az Ő nevében ad, 
nem szükségtelen dolgokat ad, ha-
nem fontos és hasznos dolgokat, 
és nem akárkinek, hanem annak, 
aki rászorul. Szépen meg szoktuk 
egymást ajándékozni, magunkat, 
akiknek ezekre szükségünk sincs, 
és a mi kis körünkön kívül- és hop-
pon maradnak igazán rászoruló 
testvéreink. 
Végül, nem csak szükséges anya-

giakat adunk, hiszen Jézus „ön-
magát adta”. Sőt a legnagyobb 
ajándék: „aki életét adja barátai-
ért”. Nekünk is magunkat kell ad-
nunk: jelenlétünkkel, személyes és 
szeretettel teljes segítségünkkel, 
oltalmunkkal, gondoskodásunk-
kal, vigasztalásunkkal. Apró mor-
zsánként lassan teljesen odaadott 
életünkkel.
Fogadjuk hát el magunkat és 

mindent, amit Isten ad, hála-
adással; s ne akadjon el nálunk az 
ajándék, hanem a vételből jussunk 
el az adás Jézusi útjára!

Podmaniczki Imre 
plébános

Egyházi hírek

- November 27-én, 13.30: istentisztelet Kisizsákon.
- December 22., 23.-án(csütörtök, péntek), 18 órától: bűnbánati istentiszteletek.
- December 24-én (szombat), 15.00: gyermekek Karácsonya a templomban.
- December 25-26-án, 10 és 16 óra: ünnepi istentiszteletek.
- December 25-én, 13.30: Kisizsákon ünnepi istentisztelet.
- December 31-én (szombat), 16.00: Óévi istentisztelet.
- Január 1-én (vasárnap), 10.00: Újévi istentisztelet.
- Január 1-én (vasárnap), 13.30: Kisizsákon újévi istentisztelet.
Mindenkit szeretettel várunk!

Szeretettel kérjük egyháztagjainkat, hogy egyházfenntartó járulékaikat, sírhely-megváltásaikat ne 
mulasszák el rendezni. Csak azoknak tudunk díjainkból kedvezményt biztosítani, akik rendszeres 
egyháztagjaink, a közös teherviselésből kiveszik részüket! Köszönjük!
Ha valaki sárga csekket szeretne igénybe venni befizetéseihez, kérjük, jelezze a Lelkészi Hivatalban: 

Telefon: 374-154.

1805. máii.19. „Öreg Takaró János, Czirkos János, 
Gudits István, Gál János, Damásdi János, Mészáros 
István, Nagy Ferentz jelenlétében: Gyűlés tartatván Ma-
gyar Pálnak azon panaszára, hogy az ő feleségén Horvát 
Pál feleséges ember erőszakot tett. Visgálóra tétetvén a 
dolog, ugy találtatott, hogy nem volt erőszakoskodó, 
de tsak ugyan meg lévén az adulterium (paráznaság-
N.Á.) , mind ketten közönséges poenitentiára ajánlották 
magokat, azonkívül mindenik bűnös fél a megsértett 
félnek, t.i. Házas társának ipáját, napáját megkövette. 
A poenitentiát elvégezték 26 Maii.
Junius 2. Közönséges Gyűlés tartatván a Solti Trac-

tusbéli (egyházmegye-N.Á.) üres Seniori Hivatalra valo 
candidatio eránt; ki választattak 6. TT. Gremialisták 
(kebelbeliek - N.Á.): TT. Varadi István Dömsödi, Motsi 
István Solti, Rozgonyi György Latzházi, Fejes Ambrus  
Rátzkevi, Szeles György Sz.Szállási és Motsi János 
K.Sz. Miklosi Predikátor urak, s petsét alatt megkül-
dettek, Tractus Curator Tek. Idősb Madarassy István 
urhoz a V. Superintendentia végzését, Ttes Curator 
urk curenter.

Kurator Damásdi János és Egyházfi Magyar István 
hivataljoktol valo szabadulásokat kérik, de mind ketten 
meg hagyattak hivataljokban.
Helység Bírája, Nagy Ferentz, a Paroch. (-ia - N.Á.) 

épületekk. Reparatioját tellyesiti, nem tsak, hanem 
a harangozo házat egészszen tisztességes új fedél alá 
véteti, de a falak romladozásk. Igazitása mostanrol is 
el marad.
Oktober 15. Gyűlés tartatván Járó Susannánk pa-

naszszára, mely a férjének Kováts Áronnak szörnyű 
káromkodása s kegyetlenkedése adott okot. Mind két fél 
ki halgattatik, a férjnek kegyetlensége, káromkodásai, 
felesége eránt, a szomszédok által is be bizonyittatván, 
midőn Kováts Áron feddetett volna, nem hogy a dorgá-
lást felvette volna, sőt nyakas maga viselete mellett, több 
több fenyegetésekkel in facie loci (a helyszínen - N.Á.) 
a Gyűlésben illette feleségét, mellyel osztán azt nyerte, 
hogy éppen azon idő tájban lévén Katona fogdosás, meg 
fogattatott, és a Katonai Oskolába el is vitetett.”
(P/IV.: 21-22.ol.)

közli: Nagy Árpád

Ezzel záródnak az 1805-ös 
bejegyzések sorai. A korabeli 
egyházi bíróságok még a közös-
ségi élet minden területén illeté-
kesek voltak, hiszen az ún. világi 
és egyházi igazságszolgáltatás 
szétválasztása csak éppen  elkez-
dődött. Tanulságosak a korabeli 
grafiti-szerű bejegyzések, hiszen 
-többek között- arról tanúskod-
nak, hogy atyáink és anyáink 

„emberből volta”, de képesek 
voltak belátni a vétkeiket és a 
fegyelmezést is magukra venni.
A szolgálatok terhének viselé-

séért akkoriban sem folyt tolon-
gás, de a közösség kérlelésére 
mégis engedtek a kipróbált szol-
gák... Gondolja-e valaki, hogy 
ezek  pusztán emberi erények, 
s nem az élő Krisztus munkái 
az Anyaszentegyházban, mely a 

Krisztus Teste?!
Az utolsó eseti bejegyzés meg-

oldása nem mondható vitán felül 
biblikusnak, de mai honvédelmi 
gondjaink létszám ínségére is 
bizonnyal hathatós orvoslást 
jelenthetne. A modernitás és 
paritás elvét is megtarthatónak 
gondolom, hiszen férfi és női 
hadosztályok egyaránt létesül-
hetnének.                           -na-

IKEM hírek
- November 19-én (szombat), 16 órától Dr. Medvigy Endre irodalomkutató és Dr. Gy. Szabó András 

tart előadást: „Egy majdnem Nobel díjas írónő - Tormay Cécile életműve” címmel. Helyszín: Vino 
Étterem pincéje. Mindenkit szeretettel várunk!

MEGEMLÉKEZÉS MEGEMLÉKEZÉS
2.fénykép is van
HEIbL JózSEF 

halálának 2.évfordulójára
Két éve hunytad örök 

álomra a szemed.
Nem könnyen adtad fel meg 

kellett küzdened.
Felnézünk az égre, 

ott látunk egy fénylő csillagot,
Szívünket fájdalom szorítja, 

ugye Te vagy ott.
És hiányzol nagyon.

JuHÁSz SÁNdOrNé NAgy ILONA 
halálának 23. éves fordulójára 

Volt egyszer egy mese, nem mondtuk el végig,
 nem jutottak tovább, csak a közepéig.

Beleszólt a végzet ebbe a mesébe, 
mikor legszebb volt, akkor hagyták félbe.
Lehunytad a szemed, csendben elmentél, 

szívedben csak az volt hogy minket szerettél.
Most állunk a sírodnál némán, 

nem tudjuk elmondani, hogy hiányod mennyire fáj.
Mert, hogy egy jó gyermek mekkora kincs,

csak az tudja, akinek már nincs.
S ha majd mi is elindulunk arra az útra, 

gyere elénk, hogy találkozzunk újra.

Hálás szívvel köszönjük 
mindazoknak a 
rokonoknak jó 

szomszédoknak és
 ismerősöknek, akik 

gELLér JózSEF 
temetésén részt vettek, 
sírjára koszorút vagy 

virágot helyeztek.

A gyászoló család
                      

Szeretteid

bOgNÁr gÁbOrt 
és feleségét 

JÁrdI JuLIANNÁt 
köszöntjük 55 éves 

házassági évfordulójuk 
alkalmából.

  Családja
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Halloween

A halloween, a boszorkányok, kísértetek és egyéb szellemek ünnepe 
ősi kelta hagyományokból alakult ki, melyt október 31-én tartanak. 
Ez alkalomból főleg gyerekek, maskarába öltözve járják a házakat, 
hogy elriasszák onnét a boszorkányokat, kísérteteket és begyűjtsék a 
háziaktól az ezért járó, főleg édességekből álló adományokat. Idén a 
városi nyugdíjas klub néhány tagja is az alkalomhoz illő maskarába 
öltözve látogatta körbe a kulbtársakat október 31-én este.

Katonaláda az első 
világháborúból

A fotón látható katonaládát 
Király Ferencné Jávorka Ida ado-
mányozta nemrégiben a hely-
történeti múzeumnak. A láda a 
másik fotón látható édesapjáé, 
Jávorka Pálé volt, aki az első 
világháborút és az orosz hadi-
fogságot is megjárta e ládával. 
Egy évig volt a fronton, majd 

Könyvtári Napok Izsákon

Mikulás-ünnepség

A Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat november 6-án Miku-
lás-ünnepségre hívta a gyere-
keket a Művelődési Házba. Az 

összegyűlteket Patai Ottó Béla 
elnök és Radics Péter elnökhe-
lyettes köszöntötte. A köszöntők 
után vacsora következett, majd 

kiosztották az ajándékcsomago-
kat, melyeket a gyerekek igen 
lelkesen fogadtak. Az ünnepség 
táncesettel zárult.

2011-ben október 3-9. között 
került sor az Országos Könyvtári 
Napok eseményeire az Informati-
kai és Könyvtári Szövetség szer-
vezésében, a Nemzeti Kulturális 
Alap támogatásával. Immáron 
hagyománnyá vált, hogy könyv-
tárunk csatlakozik a rendezvény-
sorozathoz, mely minden évben 
más és más témában világít rá a 
könyvtárak fontosságára és nél-
külözhetetlenségére.
Idén arra hívtuk fel a figyelmet, 

milyen alapvető szerepe van a 
könyvtáraknak a tanulási folya-
matokban, országos szlogenünk 
is ehhez kapcsolódott: „Beszéljünk 
egymással, tanuljunk egymástól 
- Könyvtárak összefogása a tudá-
sért”.  „Köztünk élő művészek” 
címmel, helyi alkotók művei-
ből rendeztünk kiállítást, mely 
egész héten megtekinthető volt. 
Szerencsére Izsák bővelkedik a 
művészetek különböző területein 
kiemelkedő tehetségekkel, de 
sajnos helyszűke miatt nem min-
denkit tudtunk bemutatni. A tárlat 
Baksa Ferenc festőművész, Böcs-
kei Imre fafaragó művész és Márki 
Nóra Jázmin festőművész, zománc 
és ötvösműves alkotásaiból ha-
talmas sikert aratott, több mint 
háromszázan voltak kíváncsiak a 
gyönyörű alkotásokra. Szeretnénk 
köszönetet mondani a művészek-
nek lelkes hozzáállásukért és, hogy 
maguk is felkeresték több soron a 
kiállítást, és személyes kontaktust 
teremtettek az érdeklődőkkel. 
Külön köszönettel tartozunk 
Márki Nóra Jázmin művésznőnek, 

akitől gyönyörű festményt kapott 
a könyvtárunk ajándékba, melyet 
témájához illően a gyermekrész-
legben helyeztünk el. 
Horváth Anikó kolléganőmnek 

jár a köszönet a könyvtári könyvek-
ből készített kiállításért, „Múltunk 
nyomában” címmel helyismereti 
gyűjtemény bemutatására került 
sor, illetve „Személyiségfejlesztés 
tudástára” címmel a könyvtár 
önismereti témájú könyveiből volt 
kiállítás. A kicsiny gyermekeket is 
szeretettel és színes programokkal 
vártuk, Kanizsai Ágnes kézműves 
foglakozása igen nagy sikert aratott 
a gyermekek körében, de társas, 
színező és egyéb érdekes játékos 
foglakozás is várta az érdeklődő-
ket. A legkisebbeket mesevilágba 
hívtuk, a felsővárosi nagycsoport 
látogatott el könyvtárunkba, ahol 
közös mesenézés, olvasás és színe-
zés várta Őket. Az iskola mellett az 
óvodával is tartalmas és jó kapcso-

latot ápolunk, hiszen az olvasóvá 
nevelés ugyanolyan fontos cél 
mindhárom intézmény esetében. 
Játékos kedvű olvasóinkat im-
máron hagyományszerűen a „Ne 
csak lógj a neten” és a  „Betűbuli” 
internetes játékok várták.
Szintén hagyománnyá vált rend-

kívüli nyitva tartásunk a Könyves 
Vasárnap, mely egyben a „Megbo-
csájtás hetének” záróprogramja is, 
amikor olvasóink térítésmentesen 
hozhatják vissza késedelmes tarto-
zásaikat. Idén is sikerrel járt ez a 
megmozdulás, és sok könyv került 
ily módon vissza az állományba.
Mindenkinek köszönjük, aki 

idén is kíváncsi volt és részt vett a 
programsorozaton, jöjjenek minél 
gyakrabban, hozzák magukkal 
családtagjaikat, ismerőseiket is, 
fedezzék fel együtt, mit tesznek a 
könyvtárak a tanulásért!
Bízzunk abban, hogy ezen az 

őszön is sokaknak sikerült felfe-
dezni, milyen változatos lehetősé-
get kínálnak a könyvtárak a tanu-
lásra, a tájékozódásra, a szabadidő 
tartalmas eltöltésére, a hátrányos 
helyzetben élők támogatására.
Örülnénk, ha sokan meghallgat-

nának hívó szavunkat, s a rendez-
vénysorozat után még hosszú ide-
ig eszünkbe jutna az idei szlogen: 
„Beszéljünk egymással, tanuljunk 
egymástól!”
Továbbra is szeretettel várunk 

minden kedves olvasónkat!
Nyitva tartásunk:
Hétfő: 13-17
Kedd: 8-12 és 13-15
Szerda: 13-17
Csütörtök: 13-17
Péntek8-12 és 13-15
Szombat: 8-12

 Vargáné Pál Klára rita

két évet töltött hadifogságban. 
Ládájának belső fedelén az 
„1914-15-16 évi hadjáratból” és 
az „Agyha község” ceruzával írt 
felíratok olvashatók.

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

Főtéri gyertyagyújtás
Idén is folytatódik a szép karácsonyváró hagyomány. Advent vasár-

napjain ismét sorra fellobbannak a gyertyák a főtéri közös adventi 
koszún. A 17 órakor kezdődő alkalmakra mindenkit szeretettel 
várnak a szervezők és a közreműködők!
A közös karácsonyvárás másik szép és szintén hagyományos alkal-

ma a Városi Vegyeskar adventi hangversenye, mely december 17-én 
19 órakor lesz a katolikus templomban.
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„Válság-csúcs”, 
csúcs-válság

Nyolcvankét éve tört ki az a 
bizonyos „globális” világvál-
ság. Alig telt el egy évtized 
és 1939-ben kitört a második 
világháború.
A nyugati-keleti pénzügyi 

háttérhatalom nem tudott 
megegyezni, kiegyezni Adolf 
Hitler német kancellárral, 
mert nem is állt szándékuk-
ban, hiszen a háború sokkal 
nagyobb üzlet mint a béke!
A XXI. század második évti-

zedének kezdetén ismét „vál-
ság-csúcs” fenyegeti a világot 
és ezzel kapcsolatosan, vagy 
ezen túl nem kizárt egy újabb 
világháború! Churchill így „de-
finiálta” Adolf Hitler bukását: 
azért bukott, mert nem állt be 
a sorba! Vagyis nem állt be a 
pénzügyi háttérhatalom rabló, 
kizsákmányoló bandájába.
Teheránban a második vi-

lágháború befejezése után 
Roosevelt, Sztálin és Churchill 
felosztották a világot. Magyar-
országot a bolsevizmus, Sztá-
linnal az élen, bekebelezte. 
Ezzel megkezdődött hazánk 
gyarmatosítása, kizsákmá-
nyolása.
Manapság főleg az olaj meg-

szerzéséért a rabló háttér-
hatalom országokat lázít fel, 
ál-forradalmakat provokálva. 
Irak és Afganisztán után Lí-
biát is bekebelezte, vezetőjét 
legyilkoltatta az „ördögök” 
szövetsége: USA, Izrael, Anglia 
és Franciaország. Kadhafi nem 
valutáért, hanem aranyért volt 
hajlandó exportálni olaját. 
Ezért kellett meghalnia. Sza-
úd-Arábia az USA kiszolgálója, 
persze jó pénzért. Így lett Sza-
úd-Arábia a jólét eldorádója. 
Az Egyesült Államokat nem 
az arabok vallási hovatartozása 
érdekli, hanem a profit. Egyip-
tom ősi ellenségét, Izraelt olaj-
jal táplálja, mit sem törődve a 
palesztinok hazátlan sorsával.
A válság szinte az egész vi-

lágon jelen van. Görögország 
válsága nem válság, csupán 
fikció. Görögország az EU-t 
fejőstehénnek tekinti, de úgy 
is mondhatnók, hogy a görög 
kormány átverte az EU-t! A 
pénzpiacok egyre bizonytala-
nabbá válnak.
„Magyarország nem fizet!” A 

brüsszeli világtanácskozáson 
az EU állam- és kormányfői 
megállapodtak az európai ban-
kok feltőkésítésének szabá-
lyaiban, amiből Magyarország 
számára az a legfontosabb, 
hogy nem kell fizetnie más 
országok bajba jutott bankjai-
ért - hangoztatta Orbán Viktor 
miniszterelnök.
„Korábban olyan hírek jelene-

tek meg, hogy patthelyzet ala-
kult ki az átfogó euroövezeti 
mentőcsomagról szóló tárgya-
lásokon a bankok képviselői és 
az euroövezeti szakemberek 
között, mivel az elfogadott 50 
százalékos leíráson túl a ban-
kok garanciát követelnek az 

áldozatvállalásért cserébe.”
Angela Merkel német kancel-

lár leszögezte: „A kontinens 
legsúlyosabb válságát éli át a 
második világháború óta, és az 
EFSF-nek (Európai Pénzügyi 
Stabilitási Eszköz) nyújtandó 
anyagi támogatás kibővítésével 
szemben nincs alternaítva.”
Angela Merkel hangsúlyozta: 

az EU-t stabilitási unióvá kell 
alakítani. A takarékossági 
kultúrát megszegő, az adós-
ságféket figyelmen kívül hagyó 
államokat jogi úton, az Euró-
pai Törvényszéken keresztül 
felelősségre kell vonni, be kell 
vezetni a pénzügyi tranzakci-
ók megadóztatását, és gyors 
ütemben változtatni kell a 
lisszaboni  szerződésen. „Az 
euró gyengeségét most kell 
megoldani vagy soha!” Kína és 
talán Oroszország is készen áll 
arra, hogy támogassa az EFSF-
et, vagyis hajlandónak mu-
tatkozik, hogy hozzájáruljon 
az alapban való részvételhez, 
vagyis a két szuperhatalom is 
beül a pénzügyi válsághintába. 
A gazdasági-pénzügyi válságok 
végkicsengése gyakran puska-
por szagú...
A kommunisták, a hajdani 

Szovjetunió vezetői azt jósol-
ták, sőt eszelősen állították, 
hogy ők mentik meg a vilá-
got, az emberiséget. A világ 
még létezik, ha vegetálva is, 
de a Szovjetunió már csak 
történelmi rémálom. A kínai 
kommunizmus pedig nem 
más, mint kripto kapitalizmus! 
„A kapitalizmus mai formá-
jának alaposan megcsappant 
a társadalom részéről élve-
zett legitimitása.” A 2008-as 
pénzügyi világválság a kapi-
talizmus működési zavaraira 
utalt. Világszerte - az Egyesült 
Államokban is - tiltakoznak a 
gazdaságot irányító, s a világot 
mély válságba rántó globális 
pénzügyi elit uralmi pozíciója 
ellen.
Ott van a kutya elásva: min-

den válság okozója, hogy a 
banki-pénzügyi köröket a ko-
rábbinál is jóval nagyobb mér-
tékű befolyáshoz juttatták. A 
hatalmi viszonyok szerkezete 
lényegesen módosult a mai 
kapitalizmusban: a pénzügyi 
szféra maga alá gyűrte a ter-
melő tőkét. A pénzpiaci me-
chanizmushoz kapcsolódó elit 
pedig eleve a nemzetállami 
határokon túllépve szervező-
dik meg: a globalizáció a gaz-
daság összes szektora közül a 
pénzügyek tekintetében halad 
leginkább előre. Ez a „davosi 
elit” abban érdekelt, hogy a 
piacgazdaságok helyi-nemzeti 
sajátosságait felszámolja. Ebbe 
a csapdába, csúcs-válságba 
került, sodródott Magyaror-
szág is.
Magyarországot vajon ki, vagy 

mi menti meg az adósrabszol-
gaságtól?

Budai Kulcsár János

Gondolatok a pénzről

Rendőrségi hírek

Régi könyveimet rendezgetem és bele-bele ol-
vasok egyikbe-másikba. Egy 1958-as kiadásúban 
érdekesnek tűnő fejezetet találtam a pénzről. Írója 
Bácskai Tamás. Hosszan leírja a pénz történetét 
az őskortól, napjaikig. Majd a pénz szerepét a 
kapitalizmusban, meg a szocializmusban. A ta-
nulmány utolsó bekezdését idézem. Ez ragadott 
meg engem régen is, most is.
„Pénz nem volt mindig és nem is lesz örökre. 

A kommunizmusban, ahol a termékbőség óriási 
lesz, s a kinek-kinek igénye szerinti elosztás elve 
érvényesül, a pénz múzeumi tárggyá válik, amelyet 
a későbbi nemzedék gyermekei épp oly idegen 
szemmel bámulnak majd meg, mint mi a primitív 
népek bálványait.”
Újból elgondolkodtam rajta, hogy itt-ott már 

megvalósult a kommunizmus. Csak még nem 
egy helyen érvényesül. Termékbőség az már van. 
Igaz, nem hazai eredetű. Vannak emberek, akik 
megengedhetik maguknak, hogy igényük szerint 
vásároljanak. (Ez a szocializmusban is így volt.)

A pénz múzeumi tárggyá válik. Erre már nekem 
is oda kell figyelnem. Azért, hogy egy-két kisebb 
címletűt megőrizzek, mert a hó vége felé már 
teljesen eltűnőben van nálam.
A kíváncsiság hajtott és utána néztem ki volt ez 

az optimista Bácskai Tamás. A közgazdaság tudo-
mányok doktora, egyetemi tanár. (Jó lenne tudni, 
hogy mindent úgy hitt-e, mint ahogy tanított.) 
Nagyon fontos beosztásai voltak. Olyan, mint a 
Magyar Nemzeti Bank elnökének tanácsadója, 
igazgatója, dolgozott a pénzügyminisztériumban 
is, stb.
Egy-két légypiszok azért mégis került az életraj-

zába. A Magyar Nemzet állítása szerint bizonyít-
ható, hogy 1957-től besúgó volt. Öt évig jelenté-
seket írt álnéven a rokonairól, testvéréről, annak 
férjéről. Saját apjáról, munkatársairól, egyetemei 
tanárokról, mindenkiről, akiről tudott.
Állítólag később megszólalt a lelkiismerete és 

élete végéig e tette hatása alatt volt.
Varga László

Október 28-án T. László 58 
éves izsáki lakos telefonon tett 
bejelentést, mivel ismeretlen 
személy aznap a kora hajnali 
órákban ajtófeszítés módszeré-
vel behatolt Izsák külterületén 
lévő tanyájának melléképüle-
tébe, s onnan rézkábelt, mosó-
gépmotorokat tulajdonított el. 
A lopással 135.000 Ft. anyagi 
kár keletkezett. Az ismeretlen 
elkövető ellen hatóságunk lo-
pás bűntett elkövetése ügyében 
indított nyomozást. 

November 2-án került megál-
lapításra, hogy október 28-a és 
november 2-a közötti időben  
ismeretlen személy F. János 60 
éves izsáki lakos tulajdonában 
lévő, Izsák külterületén találha-
tó tanya ajtaját felfeszítette és 
onnan szőlőprést, gázpalackot, 
valamint tűzifát tulajdonított el, 
mintegy  50.000 Ft. értékben. 
A rongálással 15.000 Ft. anyagi 
kár keletkezett. Hatóságunk lo-
pás bűntett elkövetése ügyében 
indított büntető eljárást.

T. László tett bejelentést, misze-
rint 84 éves édesanyjához Izsák 
külterületén található tanyájába 
ismeretlen elkövető november 
10-ről 11-re virradó éjszaka ablak-
befeszítés módszerével behatolt 
és eltulajdonított kb. 30 kg füstölt 
húskészítményt és négy tyúkot. A 
bűncselekménnyel kb. 50.000 Ft 

Falopások egész évben előfor-
dulnak, azonban ősszel és télen, 
a fűtési időszak beköszöntével 
„megugrik” a számuk. A lakosság 
egy része ilyen módon próbál 
tűzifához jutni. Ezért sokszor 
olyan élőfákat vágnak ki, amelyre 
egyrészt nincs engedélyük, más-
részt rossz szelekcióval és módon 
teszik azt, tehát ökológiai kárt is 
okoznak.Többször az erdészet 
által szabályosan és tervszerűen 
kitermelt készletet tulajdonítják 
el. Az elkészített, sarangolt árut 
festékkel jelölik, tehát egy köz-
úti ellenőrzés során jól nyomon 
követhető a lopott fa. Az illegális 
fakitermelésre legjellemzőbb 
időszak az esti órák és a hétvége, 

amikor nincs erdész a területen. 
Tekintettel erre, felhívjuk az 

erdőtulajdonosok figyelmét, hogy 
területükön többször forduljanak 
meg ellenőrzési céllal, főként a 
kiemelt időszakokban. 
Kérjük, ha bárki gyanúsnak 

tűnő farakománnyal közlekedő 
gépkocsit észlel, haladéktalanul 
értesítse erről (a hely megje-
lölése mellett a forgalmi rend-
szám, autótípus bediktálásával) 
a rendőrkapitányságot a 107-es 
telefonszámon.
Továbbá felhívjuk a figyelmet, 

hogy az alkalmi fatolvajok a tele-
püléseket járva árulják is a lopott 
árujukat. Többször alacsonyabb 
áron kínálják ugyan, viszont nem 
a megalkudott mennyiséget borít-
ják le a vevőnek. Valamint tudni 
kell azt is, hogy aki tőlük vásárol 
tűzifát, maga is bűncselekmény 
elkövetőjévé válik. Vigyázzunk 
együtt saját és embertársaink 
értékeire!

Rendőrkapitányság, 
Kiskőrös

Rendőrőrs, Izsák

Remélem ide elfér a foci
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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

GYROS BÜFÉ
Kossuth tér 1.

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

hamburgerek, és melegszendvicsek széles választéka!

Minden hónap utolsó csütörtök 
TORKOS CSÜTÖRTÖK

TÉLI AKCIÓNK január 1-től hétfőtől csütörtökig, 
9 - 12 óráig és 14 - 17 óráig minden kedves vendé-

günk 10% kedvezményt kap a számla végösszegéből. 
JANUÁR 1-jétől ÉTKEZÉSI UTALVÁNY  ELFOGADÁS.
- SODEXO ENNI KÉK, TICKET RESTAURANT, COOP

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

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

Vasárnap 15.00 - 20 óráig
Jó étvágyat kívánunk!

ÜGYELETEK
ORVOSI ELÉRHETŐSÉGEK

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

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

IZSÁKI ORVOSOK DÉLUTÁNI ELÉRHETŐSÉGE
hétfő: 12-16 óráig Dr. Szántó Ágnes 76/374-375
kedd: 12-13 óráig Dr. Bíró Sándor 76/374-844
 13-16 óráig Dr. Szántó Ágnes 76/374-375
szerda: 12-13,30 óráig Dr. Rigó József Zsolt 76/374-190
 13,30-16 óráig Dr. Bíró Sándor 76/374-844
csütörtök: 12-16 óráig Dr. Rigó József Zsolt 76/374-190
péntek:     12-13 óráig Dr. Bíró Sándor 76/374-844
Délutáni telefonelérhetőség 12 - 16 óráig: 06/20/9/624-594 

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

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

Polgárőrség: 06-20-973-5818

Születtek: Németh Ákos Donát (anyja: Szabó Tünde), Aczél 
Bence (anyja: Balogh Tünde), Tóth Szilveszter (anyja: Földinszki 
Janka), Rábaközi Anna (anyja: Kovács Andrea), Máté Bence 
(anyja: Fekete Ilona).
Házasságkötés: Nem volt.
Meghaltak: Magyar Istvánné szül. Molnár Mária Anna 100 éves 

Báthory u. 33. , Szalai Gyula 61 éves Szigligeti u. 4., Szekeres 
József 90 éves Madách u. 22., özvegy Hajnal Józsefné szül.: 
Csíder Mária 70 éves Tavasz u. 5., Szűcs János 61 éves Kisizsák, 
Reviczky u. 85., Gyenes László 51 éves budapesti (volt izsáki) 
lakos, Kiss Béláné szül. Kovács Julianna Magdolna 69 éves Ősz 
u. 11., Trepák József 69 éves Mátyási J. u. 13/A., Takács József 
48 éves Rákóczi u. 40., Boldoczki Mihály 64 éves Kölcsey Ferenc 
utca 3., Dudás Károlyné szül. Kiss Borbála 80 éves Kisizsák, 
Akácfa u. 65. 

Izsák központjában belvízmen-
tes helyen kétszobás + nappalis 
új fürdőszobás, új központi fűté-
ses, teljesen alápincézett, szute-
rénes, dupla garázsos családi ház 
gondozott kerttel eladó.
Ugyanitt megkímélt étkező bú-

tor is eladó. Érd.: 70-295-3477

Legelőt és szántóföldet napi 
áron vásárolok. Nagy Ferenc, T. 
06-30/938-1365

Piktor Bolt ajánlata
Megújult árukészlettel kedvező árakkal! 

Kül- és beltéri glettek, faragasztók, 
tömítőanyagok, csemperagasztók, 

csempefugázók, alapozók, zománcok, 
lazúrok, zárak, csavarok, tisztítószerek. 

Hőszigetelő rendszer 2000 Ft/m2 
Beltéri falfesték 14 liter 2500 Ft.

Kültéri csemperagasztó 25 kg 980 Ft. 
Vastag lazúr 0,75 liter 1750 Ft.

Várjuk kedves vásárlóinkat!
Hétfőtől - péntekig 7 órától 15 óráig,

szombat 7 órától 12 óráig.
Tel.:06-30-988-5951

Szerelőműhely építése Izsákon
Uniós támogatással valósult meg az Origó Play Kft. telephelyének 

modernizálása, melynek keretében munkahelyteremtésre is sor 
került. A fejlesztés célja, hogy a térségben egy olyan kamionszerelő 
műhely, illetve kamionmosó műhely nyújtson szolgáltatásokat, 
amely magas színvonalon képes tevékenységét végezni.
A műhely felépítéséhez szükséges forrás felét a DAOP-1.1.1/E telep-

hely fejlesztési pályázat keretében elnyert támogatás tette lehetővé. 
A pályázat keretében 77.660.078 Ft. Összköltséggel 30.321.272 Ft. 
támogatással épült meg a szerelőcsarnok.

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

Ára 80-135 Ft/db.  Tel.: 70-339-5917  
Kiskőrös, Bánffy u. 9. Budavári László

Origó Play Kft.
1047 Budapest, Fóti út 56.

Telephely: Izsák Külterület 0103/38 hrsz.
www.origoplay.net

November 23. szerda
18.00: Kölyök TV. (ism.)
19.05: Megyei Krónika
19.35: ITV Híradó (ism.)

November 24. csütörtök
18.00: Kölyök TV.
19.05: Megyei Krónika
19.35: Sárfehér Napok 2011. 
           2. rész

November 29. kedd
14.00: Közvetítés a képviselő-
           testület üléséről

November 30. szerda
18.00: Kölyök TV. (ism.)
19.05: Megyei Krónika
19.35: Gyertyagyújtás a főtéren 
           - 1. gyertya
19.45: Képviselő-testületi
           ülés felvételről

December 1. csütörtök
18.00: Kölyök TV.
19.05: Megyei Krónika
19.35: Gyertyagyújtás a főtéren 
            - 1. gyertya (ism.)
19.45: Sárfehér Napok 
           2011. 3. rész

December 7. szerda
18.00: Kölyök TV. (ism.)
19.05: Megyei Krónika
19.35: Gyertyagyújtás a főtéren 
            2. gyertya 
19.45: Esti vendég - Paksi Imre

December 8. csütörtök
18.00: Kölyök TV.
19.05: Megyei Krónika
19.35: Gyertyagyújtás a főtéren 
           - 2. gyertya (ism.)
19.45: Izsáki őszi festőtábor

December 14. szerda
18.00: Kölyök TV. (ism.)
19.05: Megyei Krónika
19.35: Gyertyagyújtás a főtéren 
           - 3. gyertya
19.45: Sárfehér Napok 2011. 
            3. rész (ism.)

December 15. csütörtök
18.00: Kölyök TV.
19.05: Megyei Krónika
19.35: Gyertyagyújtás a főtéren 
           - 3. gyertya (ism.)
19.45: Esti vendég - 
           Paksi Imre (ism.)
20.15: Izsáki őszi 
           festőtábor (ism.)


