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Hirdessen az 
Izsáki Hírekben 

és az 
Izsáki 

Televízióban
Önkormányzati lap Megjelenik havonta

S z e p t e m b e r  2 9 - é n 
egész napos civil prog-
ramra hívták a szerve-
zők az izsákiakat,  az 
Izsáki vigasságokra. 
A z  A m a t ő r  M ű v é -

szet i  és  Nemzetközi 
Néptánc Találkozó al-
címmel meghirdetett 
programban délelőtt és 
kora délután helyi és 
környékbeli művészeti 
csoportok mutatkoz-
tak be, majd délután 
kezdetét vette a nép-
tánc találkozó, melyben 
a Kecskemét Néptánc 
Együttes ,  a  Kalocsa i 
Néptánc  Együttes ,  a 
szabadkai Róna Nép-
tánc Együttes, valamint 
természetesen az Izsá-
k i  Sár fehér  Néptánc 
Együttes produkciói-
ban gyönyörködhetett a 
szépszámú érdeklődő. 
Ez alkalomból, a kato-

likus templomkertben 

második  a lka lommal 
került megrendezésre 
a  Szent  Mihá ly  napi 
Családi Forgatag, ahová 
a gyermekes családo-

kat várták egész napos 
j á ték lehetőségekke l , 

valamint dr. Beer Mik-
lós váci megyés püspök 
előadásával.
Este a néptánc találko-

zó után a nagyszínpad 
előtt a Hírös Zenekar 
és a Jászok Együttes 
közreműködésével haj-
nalig tartó táncház, a 
Vinó sátrában Kovács 
Kati koncertje várta az 
érdeklődőket. 
A program az önkor-

mányzat anyagi támoga-
tásával, intézmények és 
a helyi civil szervezetek 
vezetőinek közreműkö-
désével került megszer-
vezésre. 
A szervező munkát Gó-

hér Zoltán önkormány-
zati képviselő koordi-
nálta. Az alábbiakban 
néhány fotóval idézzük 
az első Izsáki vigassá-
gok pillanatait.

Folytatás a 3. oldalon.

Vigasságok voltak Izsákon

A Művelődési Házban nyílt a nyári izsáki festőtáborban készült alkotásokból össze-
állított tárlat. A megnyitón és azt követően a zeneiskolások tartottak bemutatót

A délelőtti programban moderntánc csoportjaink, a Flash, a Gold Dance,  a 
Scool  Dance és a DLC7 mutatkoztak be sikerrel

Vesztergám Miklós táro-
gatóművész a zene mel-
lett hangszer történeté-
ről beszélt műsorában

Új hegybíró az Izsáki 
Hegyközség élén

Mint arról augusztusi szá-
munkban már írtunk, tizen-
hat évi hegybíróskodás után 
Kállai Gyula júliusban nyug-
díjba vonult. Utóda Knábel 
László lett, akit sokan is-
mernek, ám mint hegybírót, 
most először mutathatjuk 
be. Már beszélgetésünk elején 
kiderült, hogy elhívatottja 
a szőlő és bortkultúrának, 
így óhatatlanul adódott az 
első kérdés, milyen indítta-
tás terelte pályáját ebbe az 
irányba?
- Soproni születésű vagyok, 

tehát városi gyerek. Köz-
vetlen családomnak nem is 
volt köze a mezőgazdaság-
hoz, ám a jánossomorjai 
anyai nagyapámnak igen. A 
papa szegény zsellérsorból 
indult, de kemény munká-
val szerzett egy kis erdőt, 
szőlőt, földet, amit aztán 
a téeszesítéskor elvettek 
tőle. Nehezen dolgozta ezt 
föl. Amikor nyaranta náluk 
voltam, s együtt mentünk 
lovas kocsival a gyönyörű 
Hanságvidéki határban, rá-
rá mutatott egy-egy darab 
földre, erdőre, s azt mond-
ta, hogy az az ő birtoka. 
A szívében mindig is így 
volt. Mellette szerettem 
meg a mezőgazdaságot, oly 
annyira, hogy szüleim nem 
kis meglepetésére, az álta-
lános iskola után Fertődre 
jelentkeztem mezőgazda-
sági iskolába továbbtanulni. 
Aztán továbblépve 1991-
ben végeztem a kecske-
méti Kertészeti Főiskolán, 
ahonnét pályakezdőként 
az Izsáki Állami Gazda-
ság Agárdy pincészetéhez 
kerültem. Szőlőátevőként 
kezdtem, aztán palackozó 
műszakvezető, majd a rész-
leg vezetője, végül termelési 
igazgató lettem. 2004-ben 
gerincműtétem volt, amely 
után egészségügyi okból 
nyugdíjaztak. Ezután sző-
lészeti-borászati szakta-
nácsadói munkát kezdtem. 
Többeknek dolgoztam, 

köztük Varga Árpád borá-
szatának is.
- Ez után az előélet után 

világos, hogy a hegybírói 
munka szinte rád van szab-
va, hiszen a hegybírónak is 
a szőlő és bortermelők ügyeit 
kell intézni, segíteni, ám ezt 
a hivatalt el is kell nyerni.
- Igen, mégpedig pályá-

zat útján. Amikor először 
kiírták az izsáki pályázatot 
többen biztattak, pályáz-
zak. Ám akkor még nem 
tettem. Aztán az első kiírás 
eredménytelen lett, akkor 
engedtem az unszolásnak, 

s beadtam a pályázato-
mat. Mint kiderült nyolcan 
indultunk, végül engem 
választottak. Örülök neki. 
Én azt gondolom, hogy ez a 
poszt Izsákon nem annyira 
tisztség, inkább tisztesség. 
Nagyon megtisztelve érzem 
magam, hogy rám esett 
a választás. Igyekszem a 
munkát úgy végezni, hogy 
megfeleljek ennek a tisztes-
ségnek, bizalomnak. Hogy 
végül pályáztam, annak 
a szakmai mellet van egy 
kicsit romantikus oldala 
is. Főiskolai szakdolgozato-
mat a Soproni borvidékről 
írtam, s az anyaggyűjtés 
során találkoztam a régi 
hegybírók világával, ami 
nagyon megfogott. Régen, 
április 24-én választottak 
új hegybírót és esküdteket 
a hegyközségek, ilyenkor 

került sor a csőszök szer-
ződtetésére is. A hegybírák 
Szent György-napkor ítél-
keztek. A bortörvények ér-
telmében kötelesek voltak a 
szőlőterületeket időnként, 
a gyepűjárás keretében el-
lenőrizni. Szóval megfogott 
ez a világ. Ma persze más 
egy hegybíró dolga. Ta-
nácsadás, adminisztrációs 
munkák segítése, végzése, 
pályázatok támogatása, 
adatkezelés, adatbázis épí-
tés és hasonlók. Ez is szép 
feladat. Például alighogy 
július 2-án munkába áll-
tam, néhány nap múlva egy 
új rendszer, egy országos 
szerverre való átállás kö-
vetkezett az adatkezelés-
ben, nyilvántartásban, amit 
olyan jól sikerült a magunk 
részéről teljesíteni, hogy 
Izsákot mintaként emlege-
tik ennek kapcsán.
- Két hónapja vagy funkci-

óban, de már nyilván látod 
mennyire fogadnak el az 
emberek hegybíróként.
- Jól fogadtak. Elfogadják, 

amit mondok, tanácsolok. 
Azt is, ami nem feltételen 
pozitív dolog a számukra, 
mondjuk egy műveletlen 
szőlőterület kapcsán. Meg-
értik a kötöttségeket, s azt 
is, hogy nem az én rosszin-
dulatom, ha valamit szóvá 
kell tennem. Jó érzés úgy 
dolgozni, hogy segíteni 
tudok az embereknek ab-
ban, hogy jobb helyzetbe 
kerüljenek, hogy kiismerjék 
magukat a sokszor nem 
egyszerű ügyekben. Öröm-
mel végzem ezt a munkát, 
remélem legalább addig és 
úgy tehetem, mint elődöm, 
Kállai Gyula bácsi, akit nem-
rég búcsúztattunk a hegykö-
zségi választmányi tagokkal, 
egy stílusos kis ajándékkal 
megköszönve másfél évti-
zedes munkáját.

-tetézi-

Knábel László hegybíró

Az új hegybíró és az Izsáki Hegyközség választmányi 
tagjai búcsúztatták a nyugdíjba vonult Kállai Gyula 

korábbi hegybírót
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Ünnep volt, és lesz!

NÉPTÁNC HÍRMONDÓ

Aki szereti az életet és lelkesen 
dolgozik a jövőért, az várja az ün-
nepeket. Nem pusztán a hétköz-
napokból való kimozdulás, meg 
a fáradt tagok megpihentetése 
érdekében, de azért is, mert az 
ünnep óráiban és a benne adódó 
lehetőségekben felötlik, miért is 
alakult ki ez így az ember  kultú-
rájában. Az egész teremtettség-
ben és az emberi szervezetben 
is felfedezhető a ciklikusság. 
Bármelyiket is vizsgálnánk, meg-
állapíthatjuk, hogy a legnagyobb 
természetességgel vesszük tu-
domásul bekövetkeztét, nem 
tudunk mit tenni ellene, vagy 
érte, mert nem uralkodhatunk 
rajta. Az ünnepek kialakulásának 
egyik oka és irányítója az a rend, 
amely időhöz kötött. Kitalálta az 
emberiség, hogy ezeket az örök 
időben megvalósuló ismétlődé-
seket örömmel kell üdvözölni. 
Egy-egy ismert jelenségnek új 
megjelenése ok az ünneplésre. 
A tavasz-ünnep, az újhold ünnep 
már ősidőkben kialakult, benne 
a Természetfelettit sejtették és 
csodálták.
Az ünneplés csodálatot és tisz-

teletet jelentett a kezdeti idők-
ben. Óriási változás állott be 
akkor, amikor az ember megiri-
gyelte az ünneplésnek ezeket a 
megnyilvánulásait, és magának 
követelte a hatalmában tartott 
embertársai részéről. Vezérek, 
uralkodók, királyok a legnagyobb 
pompával díszelegve fogadták 
alattvalóik hódolatát évfordulók, 
győzelmek, vagy akár csak kita-
lált indokok kapcsán is.
Az IDŐ és a HATALOM, két 

tényező, ezek hoztak ünnepeket 
az emberiségnek, de ezek üressé 
váltak, vagy eszközök lettek az 
elégedetlenkedő nép féken tar-
tására. Tudta az uralkodó, hogy 
őket csak a kenyér és a cirkusz 
biztosítása által lehet csendben 
tartani.
Lelki meggazdagodásunkkal 

együtt jár annak a sok minden-
nek felfedezése, amely igazán 
ünnepi magasságokba emeli a 
lelket. Ezeket szeretném szám-
bavenni, hiszen városunkban 
nem kis felbolydulást okozott 
egy megszokott, több évtizede 
„nevesített” ünnep. Mi is való-
jában a szívet, lelket felemelő, 
pihenést, de egyben élményeket 
is adó ünneplés?
Úgy szeretném értelmezni, 

megfogalmazni az ünnep lé-
nyegét, hogy benne mindenki 
felismerje, mit is tesz a meggaz-
dagodott ünnepi palettánk egyik-
másikán. Meggyőződésem, hogy 
mindenfajta ünneplés VÁLASZ. 
Vegyük csak sorjában!
Egy új kis élet megjelenése a 

családban, születés, egy élet földi 
kezdete, - mint ahogy kezdet egy 
nagy  beruházást igénylő üzem 
megindítása is. Hogyan válaszo-
lunk egy születésre, egy új elin-
dulására? Milyen hangulat lesz 
úrrá egy ilyen ünnepen? A lelkes 
melléállás. Annak bizonyítása, 
hogy támogatjuk  az újat fejlődé-
sében, gazdagodásában.
Olimpiai csaptunk nem re-

mélt eredményekkel tért haza 
Londonból. Ez a legfrissebb 
ünneplésre érdemes esemény, 
de a történelemből is lehetne 
számtalan győzelmet felidézni, 
amelyek mindegyikére ünnep-
léssel  „válaszolhatunk”, és 
válaszoltunk is. A győzteseknek 
éljenzés jár! Az aratás, a munkák 
eredményei feletti örvendezés 
szintén ünneplésre késztette az 
emberiséget ősidők óta. Ezen 
ünnepeken a hálaadás volt válasz 
a megnyert javakra, mert tuda-
tosult, hogy nem csak az ember 
erőfeszítéseinek köszönhetőek 
ezek, hanem annak a gondos-
kodó ERŐ-nek, aki képességet 
ad az ajándékozó természetben 
elvégzett munkákhoz.
Október hatodika már mö-

göttünk van. A szabadságharc 
aradi áldozataira emlékeztünk. A 
Krisztus –hívők lelkéből, hitéből 
pedig kitörölhetetlen a kereszt-
áldozat!  … Mi lehet válaszunk 
a bármilyen áldozatra is, - legyen 
az akár a szülők gyermekeikért 
hozott áldozata, -?  A megbecsü-
lés. Semmilyen áldozat se legyen 
hiábavaló!
Az emlék-ünnepek is jelentős 

számban vannak jelen kultúránk-
ban. Kimagasló, elfelejthetetlen 
események sora jön elénk évről-
évre. Harcok, forradalmak, éle-
tünket megváltoztató idők, amik 
kitörölhetetlen nyomokat hagy-
tak nem csak családok, falvak 
és városok, de egy nép életében 
is. Előttünk van október 23., 
hogyan válhat ez az emlékezés 
igazi ünneppé? Lelkünk hogyan 
válaszoljon arra a felszólításra, 
hogy ÜNNEPELJ!  - Tudom, le-
hetne másként is, de úgy érzem, 

egyáltalán nem bizonytalankod-
va, - ez az emlékezés egyetlen 
választ szülhet bennünk, és ez az 
elhatározás, az el nem tántorodás 
attól a tiszta szándéktól, amely 
megtisztítani akart.
A szabadulás, a megszabadulás 

ünnepei elhanyagolhatatlanok. 
Még akkor is így van ez, hogy 
ha történelmünkben volt nem 
kifejezetten jogos ilyen ünneplés, 
de valóságosan nyílnak meg bör-
tönajtók emberek előtt, valóban 
van megszállók távozása és van 
lélekben való felszabadultság a 
Mindenható kegyelme által. A 
szabadulás-ünnepek hangula-
tában a szívből jövő köszönet 
a válasz. Sajnos, nem mindent 
tudunk „ünnepélyes” lelkülettel 
megköszönni!
A felsorolásból nem felejthetem 

ki a megmaradási ünnepeket. 
Ezek a kerek évfordulók, akár az 
50. éves házassági évfordulóról, 
vagy a 90 évet megért nagy-
mamáról, akár a 15 éves városi 
Vegyeskarunkról legyen szó. Va-
lójában minden születésnapon is 
az évről-évre való megmaradást 
ünnepli a család. Általában nem 
fukarkodunk ilyen alkalmakkor 
az asztalok megterítését illetően, 
de felelünk-e hálával a megtarta-
tás ajándékára?
Joggal mondhatja a kedves Ol-

vasó, hogy önkényesen adtam 
meg a különböző ünnepekre 
adandó válaszaimat, hiszen kö-
szönet, hála, dicséret, magaszta-
lás, öröm, stb. is szóba jöhetett 
volna  mindegyiknél. Kérem, 
ne kössenek bele ebbe, hiszen 
csak azt akartam elérni, hogy 
tudatosuljon az ünneplőkben 
- bármilyen ünnepet is ülnek, 
- mire, és mivel adnak választ! 
Megfordítva: ha nem tudjuk, 
mire „felelünk”, az nem is igazi 
ünneplés! Az öncélú „ünneplés” 
csak szórakozás.
Nem volt idén Sárfehér Napok 

ünnepe, mégis volt ünnep. Benne 
volt hálaadás, öröm, új kezdet és 
sok minden más. A rendhagyó 
kezdeményezés eredményét, 
hatásait kutatjuk városunk lako-
sainak véleménynyilvánításában. 
Köszönet a sokat dolgozó szer-
vezőknek!
Reménységünk szerint jövőre 

ismét hálát adhatunk az újra 
megrendezett Sárfehér Napon!
Bérces Lajos  közm. és okt. 

biz. elnök

- A Sárfehér Néptánc Egyesü-
let ezúton mond köszönetet a 
szeptember 29-én megrende-
zésre került Izsáki Vigasságokon 
fellépő táncosainak, valamint a 
felkészítőknek: Lukácsné Haránt 
Eszternek, Lukács Lászlónak, 
Drozdovszky Dórának és Bőtös 
Barnabásnak a hagyományőrző 
előadásokért.
- Ezúton hívjuk és várjuk a nép-

zene iránt érdeklődőket 2012. 
november 10-én, 18 órakor kez-
dődő „Márton napi” táncházába. 
A rendezvény helyszíne: Katoli-
kus közösségi ház. Belépőjegy 
ára: 200 Ft.

- Elindult a felnőtt néptánc 
oktatás! Táncos lábú érdeklődők 
folyamatosan jelentkezhetnek 
a helyszínen, vagy információt 
kérhetnek az alábbi elérhető-
ségen: Bőtös Barnabás 30/572-
5191. A próbákat minden szer-
dán, 18 órai kezdettel tartjuk a 
Művelődési Házban.
- Támogassa Ön is Egyesüle-

tünket, és lépjen be tagként, 
hogy a néphagyományokat mi-
nél szélesebb körben megis-
merhessék az izsáki gyermekek. 
Belépési nyilatkozat a fent emlí-
tett táncházban, vagy az alábbi 
elérhetőségen kérhető: Frankó-

né Horváth Petra 20/929-1361. 
Éves tagdíj 4.000 Ft.
- Kérnénk továbbá azokat a 

táncosokat, akik korábban a 
Sárfehér Néptáncegyüttesben 
táncoltak, és fellépő ruha, kalap, 
cipő, csizma maradt náluk szí-
veskedjenek visszajuttatni. Kér-
jük, hogy a viseletek és lábbelik 
visszaadásával kapcsolatban 
Bőtös Barnabást (telefonszám: 
30/572-5191) keressék.

A Sárfehér Néptánc Egyesület 
nevében: 

Ráczné Virág Ágnes, 
Frankóné Horváth Petra

Ünnepi beszédet mond
Varga László 

országgyűlési képviselő.

Emlékező műsort az iskola 
8. osztályosai adnak.

Minden izsákit tisztelettel 
várunk az emlékezésre!

Izsák Város Önkormányzata

Meghívó

Az 1956-os Forradalom 
és Szabadságharc évfordulójára 
emlékező városi ünnepséget 

október 23-án 18 órakor tartjuk 
a művelődési házban.

Az 1956-os Forradalom 
és Szabadságharc évfordulójára 
emlékező városi ünnepséget 

október 23-án 18 órakor tartjuk 
a művelődési házban.
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TETÉZI LAJOS

Gondolom...
...néhányan hallottak már arról, a korszakalkotó 

ötletről, hogy felesleges a gyerekekkel a kézírást 
megtanítani. Nincs már erre szükség, hiszen a leg-
többen úgyis számítógépen, okostelefonon írnak 
- fejtegette a rádióban a minap egy szakembernek 

nevezett valaki. Őszintén megmondom, először azt hittem, valamit 
félreértettem, így reménykedve figyeltem tovább a beszélgetést. Ám 
nem tévedtem, a szakértő úriember éppen arról értekezett, hogy több 
amerikai államban már nem kötelező a folyóírást megtanulni, s ez 
szerinte igen okos és követendő metódus. Őt hallgatva megizmoso-
dott bennem a gondolat, miszerint a hülyeség valóban határtalan. (Itt 
most nem térnék ki arra, hogy a folyóírás megtanulása képességeket 
fejleszt, többek között a gondolkodásét, valamint fejleszti a figyelmet, 
mert összpontosítást igényel, emellett növeli a kézügyességet is.)
Gondolom, akik kicsit is figyelemmel kísérik az alapfokú oktatás 

történetét - pláne akik gyerekeket nevelve maguk is alanyai lettek 
egy nagyívű elgondolásnak -  emlékeznek arra az időre, amikor jó 
harminc éve meg azt találták ki, hogy nem szótagolva, hanem úgy-
nevezett képolvasással kell megtanítani a gyerekeket olvasni. Meg is 
lett az „eredmény”.Generációk sorának okoz azóta is komoly gondot 
az olvasás és a helyesírás.
Gondolom, arra meg még többen emlékeznek, hiszen nem túl rég 

volt, amikor Magyar Bálint oktatási miniszterként azt találta ki, hogy 
első osztályban nem kell osztályozni és alsóban buktatni sem szabad, 
ahogy számottevő lexikális tudást sem szükséges adni az iskolában. 
Felsőben tanító pedagógusok hosszasan tudnának mesélni e „kiváló” 
újítás „eredményeiről”.
Gondolom, lesznek, akik kétkedve olvassák a következő sorokat, 

pedig csupán hétköznapi illusztrációja mindannak ami a fentiekből 
következhet. Nemrégiben a Kecskeméti Katona József Színházban 
az Újvilág Passió című darabot néztük meg. Az előadás kezdete 
előtt a hátam mögötti sorban igen érdekes beszélgetés zajlott. Egy 
középiskolás korú lány próbálta a darab címét megfejteni egy mellette 
ülő férfival. A lány a Passió (Jézus szenvedéstörténete) kifejezéssel 
birkózott. Hallhatóan nem első nekifutásban, mert mint mesélte, 
otthon az anyukája azt mondta, hogy valószínűleg passzióként kell 
ejteni, s biztosan valami jó kis szórakozásról lesz szó a darabban. 
Egy pillanatra a panzió is felmerült mint megfejtés, de azt gyorsan 
elvetette. A férfi inkább nem kommentálta a hallottakat. Nyilván ő 
is kereste magában a megoldást, ám nem lelte. Aztán felgördült a 
függöny, s jött Jézus története. Szünet nélkül, közel két órában. Az 
előadás (melynek táncjeleneteit Lukács László koreografálta s, a köz-
reműködő Kecskemét Néptánc Együttesben néhány izsáki táncost is 
láthattunk) nagyszerű volt. Annyira, hogy akár passzióból is érdemes 
újra megnézni...

A néptánc találkozón a szabadkai, kalocsai, kecskeméti és izsáki néptáncosok adtak egymásnak 
randevút, szép két órát szerezve a közönségnek

Vigasságok voltak Izsákon

A Tegyünk Izsákért Egyesület standja

Borutca és terménykiállítás is várta az érdeklődőket

A katolikus családi forgatag programjában Dr. Beer Miklós váci püspök tartott előadást, vala-
mint játékok és műsorok várták a családokat

Az óvodások a „Rest lány és szorgos lány” 
című mesejátékot adták elő igazi gyermeki 

bájjal

A Kenderzsupp drámaszakkörösök „A libapász-
torlány lakodalma” című előadásukkal arattak 

sikert

A budapesti Bárka Színház művészei másfél óra alatt tanítottak 
be egy jelenetet izsáki gyerekeknek, melyet sikerrel adtak elő 

a nagyszínpadon

Folytatás az 1. oldalról
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Az izsáki futball helyzetéről
Az idei őszi szezontól Izsák 

futballcsapata a megyei III. 
osztályú bajnokságban játszik. 
A futballkedvelőknek kicsit 
nehezen feldolgozható e tény, 
hiszen az izsáki együttes igen 
hosszú ideje az I. osztályú 
bajnokság sikeres szereplője 
volt. Többször meg is nyerte 
azt, így kétszer az NB III-ba is 
feljutott. A megye háromban 
való szereplés komoly visszalé-
pésnek számít. Gréczi Gábort, 
a Sárfehér SE. elnökét arról 
kérdeztem, hogyan éli meg ő 
ezt a helyzetet?
- Elég nehéz ezzel a szembe-

sülni. Nagyon rossz érzések ka-
varognak bennem. A nevezések 
előtti utolsó pillanatban, július 
elején dőlt el, hogy nem az első 
osztályban játszunk ősztől. 
Persze sejthető volt ez már ko-
rábban is, hiszen úgy félévente 
téma volt, hogy hosszú időre 
nem tervezhetünk. Évről évre 
nehezebb volt megoldani az 
anyagi feltételeket. Ennek elle-
nére az utolsó szereplésünk is 
jól sikerült, hiszen negyedikek 
lettünk a tavasszal, úgy, hogy 
sorozatos megbetegedések mi-
att egy mérkőzésünk kimaradt. 
Ha azt is lejátszhattuk volna, 
egy hellyel bizonyosan előbb 
végzünk. Szóval nehéz szívvel 
válunk meg az első osztály-
tól. A játékosok is szívesen 
maradtak volna, senki nem 
pályázott el tőlünk, de ebben 
a helyzetben érthető, hogy 
éltek az ajánlatokkal, melyeket 
sorra kaptak az első osztályban 
játszó csapatoktól miután kide-
rült, hogy mi alsóbb osztályban 
folytatjuk. Nekem személyes 
szomorúság is mindez, hi-
szen én a foci miatt kerültem 
Izsákra, s nagy öröm volt, hogy 
sikereket értünk el, ami most 
megtörni látszik.
- Az anyagi bázis hiánya hozta 

ezt a helyzetet. Mi az oka a tá-
mogatók visszalépésének?
- Két főbb támogatónk van, 

illetve volt. Az önkormányzat 
és Heibl József. Józsi öt éven 
át vállalt nagy áldozatokat. 
Nyilván ennek is van határa, 
hogy ki meddig tud ilyesmit 

felvállalni. Korábban Mondok 
József volt közel tíz évig a fő 
támogató. Az önkormányzat 
kb. évi 1,5 milliós támogatást 
nyújt, amiből a versenyezte-
tést, a nevezéseket és az uta-
zásokat tudtuk finanszírozni. 
A játékosok meccspénzét Heibl 
József állta. El kell mondani, 
hogy mi a nagycsapat mellett 
U9 és U11-es, valamint serdülő 
csapatokat is versenyeztettünk 
s, ezeket is finanszírozni kel-
lett. Folyamatosan gond volt, 
hogy miből vegyünk mezeket, 
hálókat, labdákat. Hát nem is 
igen vettünk. A két főbb támo-
gató mellett, akik a költségeink 
90-95 százalékát állták, voltak 
alkalmi segítőink, köztük szü-
lők, akik saját autókkal vitték 
a fiatalokat vidéki meccsekre, 
s alakult egy pártoló csapat 
is, de összességében soha 
sem álltunk valami fényesen 
anyagilag.
- Elhangzott olyan kritika, 

hogy minden pénzt a vidéki 
játékosok vittek el, míg a helyi 
ifjúsági csapatnak még ásvány-
vízre sem jutott.
- Az első osztályban a mec-

csek után prémiumot kapnak 
a játékosok, valamint úti-
költségtérítést, akik vidékről 
(zömében Kecskemétről) jöt-
tek edzésekre. Az utánpótlás 
amatőr kategória. Az viszont 
nem igaz, hogy még ásvány-
vizet sem kaptak. Tény, hogy 
a versenyeztetésükön, utazta-
tásukon kívül – ami azonban 
nem kis költséget jelent – nem 
sokat tudtunk rájuk fordítani. 
Ám mint jeleztem, a nagycsa-
patnak sem tudtunk már régen 
még mezt sem venni.
- Szemlélhetjük úgy is a ki-

alakult helyzetet, hogy minden 
kárban van valami haszon. Ez 
alatt azt értem, hogy hosszú 
időn át komoly kritika érte az 
egyesületet amiatt, hogy sok 
idegenlégiós játszik a csapat-
ban. Ez most megoldódott.
- Valóban megoldódott, mert 

most a tavalyi ifisták és a ki-
öregedett serdülők alkotják a 
csapatot, csupa izsáki játékos. 
Ungor Pál az edzőjük. Voltak 

más jelentkezők is, de logikus 
volt, hogy ő vigye őket tovább, 
hiszen korábban is Pali volt az 
edző náluk.
- Vannak szurkolók, akik 

nehezményezik, hogy ez az új 
csapat csupa kezdő játékosból 
áll, míg Orgoványon, ahol te 
vagy az edző, több rutinosabb 
izsáki focista is játszik. Magya-
rán, oda vitted őket.
- Hát, nem tudom kikre gon-

dolnak. Ha netán rám, akkor 
még rendben van. Ám én azért 
játszom Orgoványon, mert 
korábban meg azt nehezmé-
nyezték néhányan, hogy egy-
szerre vagyok itt játékos és 
edző is. Wellai Áron és Kör-
mendi László számíthat még 
izsáki játékosnak. Közülük 
Wellai tősgyökeres orgoványi, 
s otthon kíván játszani, mivel 
Orgovány is a harmadosz-
tályban van. Körmendi pedig 
jobb ajánlatot kapott az orgo-

Fordítói verseny

Régi fotók, régi emlékek

Petrányi Lajos nemrégiben két, számára igen értékes régi fotót hozott szerkesztőségünkbe. Mint 
mondta igen nagy öröm érte, amikor amerikai rokonlátogatásakor kézbe vehette a fényképeket, hiszen 
azokon családja régi tagjait láthatja, a déd és ükszülők korát idézik. Mi is szívesen közzé teszzük a 
fotókat, hiszen városunk egykori polgárai köszönnek ránk azokról.

Mint arról korábban már beszá-
moltunk, városunk delegációja 
júliusban járt német testvérte-
lepülésünkön, Strullendorfban. 
Augusztusi számunkban, az e 
látogatásról, az ottani helyi új-
ságában megjelent németnyelvű 
tudósítást tettük közzé, fordítói 
versenyre invitálva olvasóinkat.
Nem egyszerű szöveget kel-

lett a vállalkozóknak magyarra 
fordítani. Hárman vágtak neki. 
Valamennyien korrekt fordítást 
küldtek be. A szöveg bonyolult-
sága miatt több-kevesebb tárgyi 
tévedés azonban mindegyikben 
akadt, de a lényeget jól adták 
vissza. Mindhárom pályázó 
esetében egyformán ajánlható, 
hogy bátrabban nyúljanak a 

fordítandó szöveghez. Csak 
tartalmilag legyenek hűek az 
eredeti anyaghoz. Formailag ne 
kövessék szorosan az eredeti, 
értelemszerűen a mi fülünknek 
magyartalan fordulatokat, mon-
datszerkezeteket. Bátran formál-
ják a magyar nyelv sajátosságai 
szerint a szöveget. 
Versenyünkön 1. helyezett 

Hajmáné Farkas Éva lett. A 2. 
helyen Bognár Lilla, míg a 3. 
helyen Csontos Antal végzett. 
Mindegyikük egy-egy 10 ezer 
forintos könyvcsomagot nyert, 
melyet szerkesztőségünkben 
vehetnek át.
Mindhárom pályázónak gratu-

lálnak az értékelők: Dr. Hauz-
mann János és Tetézi Lajos

ványiaktól. Mindkét esetben 
saját döntésük volt. Egyébként 
tudomásom szerint senki sem 
próbálta Izsákon marasztalni 
őket.
- Az is felmerült, hogy Izsák 

miért a nyugati csoportba ke-
rült, míg a szomszédos telepü-
lések a keletiben vannak. Így 
Kalocsa környékére kell utaz-
nunk az idegenbeli meccsekre, 
meg egyáltalán a nézőket is 
jobban érdekelné a szomszédos 
települések játéka. E mögött is 
téged sejtenek. Konkrétan, hogy 
ne Orgovánnyal kerüljünk egy 
csoportba.
- A sorsolást nem én intéz-

tem, az a megyei MLSZ ügye. 
Izsáknak logikusan egyébként 
az északi csoportba kellett 
volna kerülnie, de nem oda 
sorsolták. Vannak más csa-
patok is, akik elégedetlenek 
a sorsolással. Az a helyzet, 
hogy a következő szezonban 

lehet ezen változtatni. Az én 
személyem akkor lett volna 
ebben az aspektusban érdekes, 
ha én lettem volna Izsákon is 
az edző. Akkor az azonos idő-
ben zajló mérkőzések okoztak 
volna némi gondot. De nem én 
vagyok az izsáki edző.
- Fiatal csapatunk van, logi-

kusan következik ebből, hogy 
szépen lehet velük építkezni, 
van jövőjük, amely elvezethet 
akár az első osztályig is.
- Ez így igaz. Sok munkával, 

kitartással előre lehet jutni 
ez a lehetőség benne van eb-
ben a csapatban. És e mellett 
továbbra is neveljük a még 
fiatalabb utánpótlást. Van ser-
dülőcsapatunk is, bár ebben az 
osztályban nem kötelező ilyet 
indítani, s továbbra is foglalko-
zunk a kisiskolás, óvodás kor-
osztállyal. Szóval nem adjuk 
fel, a jövőnek dolgozunk.

-tetézi-
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet 

mindazoknak, akik 
Beke IsTVÁNNÉ TÓTH ILONa 

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, 
virágot helyeztek.

a gyászoló család 

Diótörő Református múltunk 43.

egyházi hírek
- Októberben minden este fél 6-tól rózsafüzért imádkozunk. 

Imaláncot alkotva imádkozik az egész Egyház a földkerekségen. 
Ne én legyek a hiányzó láncszem!
- Október 21-én Missziós vasárnap van, a világméretű evan-

géliumhirdetés ünnepe. A világmisszió támogatására gyűjtünk 
adományokat.
- Október 28-án tartjuk az öregek-betegek napját. A 9 órai szent-

misében kiosztjuk a betegek kenetét. Az megelőző három estén 
felkészítő elmélkedéseket tartunk, vendég atyák gyóntatnak.
- November 1-jén, Mindenszentek ünnepén és halottak napján 

reggel fél 8-kor és este 6-kor a templomban lesznek szentmisék. 
1-én az alsó, 2-án a felső temetőben tartunk szentmisét és halotti 
ájtatosságot du. 2 órakor.
- Ne feledjük el hozzátartozóink lejárt sírhelyeit újraváltani. Az 

1987 előtt vett sírhelyek bérlete már lejárt.
- A karitász ünnepe és szeretet-vendégség november 25-én, 

Krisztus Király ünnepén lesz. Ekkor tartjuk az Apák napját is, és 
a katolikus szeretetszolgálat céljaira gyűjtünk adományokat.
- Az év utolsó negyedébe értünk. Ne feledjük el rendezni egy-

házi hozzájárulásainkat a plébánián, a sekrestyében vagy a taka-
rékszövetkezetben az Egyházi Adó számlára! Isten fizesse meg 
mindenkinek, aki komolyan veszi az Egyházhoz való tartozását 
és a közteherviselés szabályát!

Nem, nem Hoffmann balett-
ja, egészen más jut eszembe a 
mostani, gyér diótermésről. A 
tavaszi fagy miatt bizony igen 
szűkös a termés, a karácsonyi 
diós bejgli is veszélybe kerülhet. 
De hát ahhoz, ami eszemben 
jár, elég egy szem dió is, az is 
beszélni tud.
Miről is? Arról, hogy a nagy 

értékeket védeni kell. A diónak 
ez létkérdés, mint tojásnak a héj. 
Egész élete belül van, ott rejte-
zik a ködbe vesző, távoli jövője. 
Mindennel el van halmozva, ami 
ahhoz kell, hogy új diófa sarjad-
jon belőle. Figyelmes szeretettel 
alkotta meg a Teremtő. Neki 
nincs zamatos, húsos takarója, 
mint sok, szerencsésebb gyü-
mölcsnek. Neki van kemény 
héja és azon belül a kincse. Meg 
kell hát védenie. 
Nem ilyen bezárkózott, csont-

kemény héjjal védekező gyü-
mölcsnek teremtett minket az 
Úr. Csak hát, mivel magunk urai 
akartunk lenni, kialakítottuk 
egyéniségünk védőburkát: gőg-
ből, gyanakvásból, félelemből, 
titkolózásból és képmutatásból 
jó keményre szőve. Igaz, hogy 
ez véd a külső veszedelem ellen, 
de el is zár mások elől, a jóságos 
Isten elől éppúgy, mint társaink 
elől. Ha találkozunk, meg nem 
nyílunk, csak összecsörrenünk. 
És éljük saját, kicsire zsugo-
rított, önzésből alakított kis 
életünket. Magunkat bezárva 
magunk se tudjuk, milyen édes 
az, amit elrejtünk, s mennyire 
szüksége lenne másoknak benső 

értékeinkre. De nem nyílunk, 
nem osztjuk meg. 
Mivel így elzártuk értékes 

valónkat, ami maga a rabság és 
céltalanság, elveszett értelem; 
kell a kalapács, ami a kemény 
héjat feltöri, és előhozza a félt-
ve őrzött csemegét. Goromba 
ütések, fájdalmas törések által 
leszünk újra, aminek Isten akart: 
mindenkinek hasznára, minden-
kinek mindene. Tragédiának 
éljük meg a szenvedést, amely 
összetör és előhozza belőlünk a 
jobbik, édesebbik énünket, De 
hiszen csak a magunk építette 
börtönt nyitja ki, hogy magunk 
is rácsodálkozzunk, mennyi jót 
álmodott belénk az Isten, s má-
sok is így ismerik meg, mennyire 
tudunk mi szeretni, s milyen 
édes a testvéri szeretetünk. 
Nézegetem, forgatom a kis, 

kerek titkot. Persze, kalapács, 
bontogatás, és a dióbél kelle-
mes, kissé húzós, kesernyés 
édessége. Gondolok magamra. 
Konokul elzárt, magamnak való 
belső világomra. Magamtól nem 
nyílnék, magamtól nem törnék. 
„Úgy tetszett az Úrnak, hogy 
összetörje szenvedéssel… A 
te lelkedet is tőr járja át, hogy 
megnyilatkozzék sok szív érzé-
se.” Csak ne félnék tőle! Csak 
ne fájna annyira! De hát ez az 
útja, hogy megszabadítson az 
Úr magunktól, hogy az Övé és 
mindenkié lehessünk. Uram, ha 
akarod, elő a kalapáccsal! 

Podmaniczki Imre 
plébános

Gyülekezeti hírek
- Kisizsákon október 21-én tartunk istentiszteletet az ökumenikus kápolnában, immár 13.30 (!) 

–tól kezdődően.

- Október 31-én (szerda), 17 órától ünnepi áhítat, előadás: Ferenczi Zoltán (hetényegyházai lel-
kész); 19 órától gyülekezeti vacsora.

- November 1-én (csütörtök), 15 óra: csendesség a református temető ravatalozójánál.
- november 4-én, 10 órakor: újborért való hálaadás.

- November 1-2-3-án, 18 óra: előkészítő, bűnbánati istentiszteletek a gyül. Házban.

- Köszönjük a Feltámadunk Alapítvány számára a 2011.évi adó 1% felajánlásokat. Az adományokat 
az Izsáki Református Egyházközség temetőjében végzett felújítások céljára használtuk fel. Isten 
áldja a jókedvű adakozókat!

IkeM hírek
- Isten után, köszönetet mondunk mindazoknak, akik munkájukkal és adományukkal segítették 

az IKEM által egyesületi összefogásból felállított negyedik rovásírásos helységnévtábla megszü-
letését, megvalósítását (Orgoványi út bejáratánál).

Köszönjük külön is a következő atyafiak áldozatos munkáját és részvételét: Beke István, Góhér 
Zoltán, Dr. Zayzon Gábor, Haszmann Pál és Fiai, Autoflex Kft., Virág János, Cseh Mihály, Józsa 
László és Neje, Horváth Jenő, az IKEM tagjai és pártolói.

Köszönjük a közreműködő művészek áldozatkészségét: vitéz Vesztergám Miklós, Téglás Ferenc 
prímás és Léhmann Tamás zenei buzdításait!
Kívánjuk, hogy a kör bezárulta legyen áldásul e városon!

- Október 27-én (szombat), 16 órától: Dr. Medvigy Endre és Dr. Gy. Szabó András tart elő-
adást: „Magányos csillag” Erdélyi József elhallgatott költészete címmel. Helyszín: Vino Étterem 
pincéje.
Mindenkit szeretettel várunk!

- Köszönjük a 2011. évben adójuk 1%-ból tett felajánlásokat. Az adományokat az egyesület kul-
turális, honismereti munkájának végzésére használtuk fel. Isten áldja a jókedvű adakozókat!

1813. május 30-i jegyző-
könyv folytatása: „Kérdésbe 
tette a Prédikátor, hogy 
mikor valaki több eszten-
deig viseli a Curatorságot, 
vallyon minden esztendő-
ben szokott é számot adni, 
és egyszersmind jelentette, 
hogy az az Eklesiai felsőség 
parantsolatja, erre nézve, 
ezen Eklésiában is ezen ren-
delésnek szoros megtartása 
határoztatott következendő-
re; és most mindjárt el fojt 
esztendőbéli Curátorságbeli 
számadások megvisgálása, 
ha valami ellent nem áll, 
Pünköst hetire rendeltetett.
Jelentvén az Eklesia Cura-

tora hogy harangozo Járó 
Mihály az 1810-dik eszten-
dőben a pénz betstelenségé-

hez képest néki ajánlott 30 ft 
kész pénzt valto czedulában 
sürgeti. Kérdésbe jött val-
lyon mi légyen a Harango-
zonak, és egyszersmind már 
most ora gondviselőjének 
megjobbított Conventioja. 
hasonloan rest maga dolga 
után járó, a Parochiával és ott 
lévő kötelességeivel semmit 
nem gondolonak találtatván, 
mind a Predikátor, mind 
a Curator által, kérdésbe 
tétetett, ha vallyon köteles-
ségei eleibe adattak é mikor 
Harangozóvá tétetett. Erre 
végeztetett: hogy mivel ha a 
Protocollumba nem is, de va-
lami Papiroson, az  Eklézsia 
ládájában meg kell lenni, 
mind megjobbittatott fizeté-

sének; mind annak mitsoda 
feltétel alatt állíttatott bé a 
harangozóságba kerestesse 
meg a T. Predikátor által, 
mely meglévén következő 
Gyűlés alkalmatosságával, 
mind fizetese véle közölte-
tik, mind kötelessége eleibe 
terjesztetik.
Korán György a Granatium 

(?) alá építvén Kamrát, és 
ezt akkor vévén észre az 
elöljárók, mikor az épület 
kész vala, minthogy egyebet 
tenni nem lehetett, ne hogy 
ebből usus (gyakorlat –N.Á.) 
formálodjon, ezellen a Nagy-
ságos Uraság előtt magok 
jussok feltartása végett, pa-
nasz jelentést tettek.
(Prot.IV.: 32.ol.)

 közli: Nagy Árpád

Így október táján érdemes volna nekünk refor-
mált katolikusoknak elgondolkodnunk azon, 
hogy hogyan, mikor és miért esett velünk az a 
csúfság, hogy reformátor atyáink hitbeli áldoza-
tosságát és kitartását megcsúfolva immár római 
helyett inkább Pest-Budai majd budapesti refor-
mátusok lettünk… Avagy, ahol Krisztus a Fő, 
kell-e valamilyen fabrikált felsőbbségnek mindig 

megmondania, mit is kell tegyen az egyház? Hol 
maradtunk el a Lélek és a testvéri egyetértés 
bölcsességétől?
Ami pedig a jó rendet illeti, anélkül nem volt 

sohasem egyházi élet! Hogy mi volt helyette? 
Találják ki a Testvérek.

 -na-
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Főhajtás és kiállítás Nagysikerű ünnepi hangverseny

Bíró Teréz emlékére 
(1906-1970)

Koszorúzással emlékeztek 
Izsákon a Rongyos gárdára, a 
református templom kertjében 
tavaly állított Lajtabánság 
emlékműnél. Megidézve azt 
a harcot, amelynek köszön-
hetően Sopron és környéke 
ma is Magyarország része. A 
történelmi tettet végrehajtó 
szabadcsapatokban annak ide-

jén több izsáki és környékbeli 
is harcolt, az ő emléküket őrzi 
az emlékmű.
A megemlékezés után a re-

formátus gyülekezeti házban 
Szűcs Tamás – az emlékmű 
alkotója - munkáiból nyílt 
kiállítás, melyet Mesznéder 
Klára ajánlott az érdeklődők 
figyelmébe.

Édesanyám volt Izsák község 
Terikéje, Teruskája, a fiatalab-
baknak Terike nénije. Már fiatal 
korában Würt Mária tanítónőnél 
és az Agárdi családnál, a régi 
postán vezette a háztartást.

Később a Bognár családnál a 
„Jobb, mint otthon” vendég-
lőben, majd az államosításig a 
„Rózsa” vendéglőben dolgozott, 
mint szakácsnő.
Az államosítás után alkalmi 

munkából tartotta el édesanyját 
és leányát. A mai 80-90 évesek 
még bizonyára emlékeznek rá, 
hogy ő főzött a lakodalmukon.
Amikor a Földműves Szövetke-

zet Vendéglője a régi községháza 
épületéből átköltözött a ma 
is ismert helyére és felvette a 
„Sárfehér Vendéglő” nevet, ott 
kapott munkát. Mivel ő nem 
volt párttag, így mint kézilányt 
alkalmazták a sok évi vendéglői 
gyakorlatával. Az 1950-es évek 
közepén a Földműves Szövetke-
zeti Vendéglők részére szakács-

kovács Gyula emlékére
Gyorsan peregnek az évek, az 

évtizedek. Szinte felfoghatat-
lanul gyorsan. János, Gyuszi 
bácsi fia a minap idézte egy 
beszélgetésünkkor, hogy immár 
húsz éve, hogy örökre búcsúz-
nunk kellett Kovács Gyulától. 
A kiváló tanártól, igazgatóhe-
lyettestől, helytörténésztől, 
múzeumalapítótól, közszerep-
lőtől, lapunk munkatársától. 
Az idősebb korosztály tudja, 
a fiatalabbak kedvéért, viszont 
már le kell írni; Gyuszi bácsi 
hívatásszeretete, lokálpatriotiz-
musa, mások iránti tisztelete, 
Izsák közösségének szolgálatá-
ban végzett munkája példa le-
het minden települését szerető, 
becsülő ember számára. Ahogy 
példa lehet családszeretete is. 
Számomra mindig egyértelmű 
volt, hogy teljes harmóniában 
van önmagával, családjával, 
szűkebb és tágabb környeze-
tével. S nyilván nemcsak az én 
benyomásom volt ez, hanem a 
valóság is, hiszen mindazt a sok 
és sokféle munkát, tevékeny-
séget, amit végzett, e nélkül 
aligha bírta volna úgy és olyan 

színvonalon elvégezni, ahogyan 
ő tette.
Gyuszi bácsi nyugdíjasként 

napközis csoportot vezetett. A 
halála előtti délutánon is velük 
foglalkozott. Aztán este lepi-
hent, s reggel már nem ébredt 
föl. Volt ebben valami sorssze-
rű kegyelem, hiszen feladatai 
közül a gyermekekkel való 
foglalkozás állt szívéhez a leg-
közelebb, szerette tanítványait. 
S lám, megadatott számára, 

Szeptember 28-án nagy kö-
zönségsiker, szeretet mellett 
ünnepelte 15. születésnapját a 
Városi Vegyeskar. A zsúfolásig 
megtelt katolikus templomban, 
felállva, vastapssal köszöntötte a 
közönség az ünnepelteket, akik 
nagyszerű műsorral hálálták 
meg az irántuk való sok éves 
érdeklődést és szeretetet.
Lapunk előző számában bő-

vebb összeállítást közöltünk 
énekkarunk másfél évtizedéről. 
A névsorokat összeállítók alapos 
munkája mellett is kimaradt 
azonban  Mezeiné Fejszés Zsu-
zsanna alapítótag és Kalmár 
Ferencné egykor volt tag neve. 
Tőlük ezúton is elnézést kérnek 
a névsorok készítői.
A Vegyeskarnak saját hon-

lapja is van, a www.vegyeskar.
izsak.hu, melyet Faragó Gábor 
szerkeszt és frissít. Aki bővebb 

információkat szeretne kapni az 
énekkarról keresse ezt is.

hogy utolsó aktív óráit velük 
tölthette. További kegyelem, 
hogy szeretett felesége mellett, 
s nem egy rideg kórházban tá-
vozhatott a minden halandók 
utolsó útján, amelyen immár 
Ibolya néni és Tibor fiuk is vele 
tartanak.
Napközis csoportjának tagjai 

utolsó búcsúzásként egy lapra 
írták neveiket, s e lapot temetése-
kor a sírjára helyezték. Hálájuk, 
szeretetük jele volt ez. Egy kis 
viszonzás mindazért, amit kap-
tak. A papírlap rég elenyészett, az 
egykori kis nebulók ma már ma-
guk is családapák, családanyák 
lehetnek, de talán az a szülőföld 
iránti szeretet, amelyet egykor 
Gyuszi bácsitól kaptak nem enyé-
szett el, s rájuk hagyott örökség-
ként továbbviszik, továbbadják 
ők is szeretteiknek.
Nem csak hátrahagyott mun-

kái, hanem tisztelői, egykori 
tanítványai is őrzik Kovács Gyu-
la emlékét, ahogyan fiai Gyula 
és János, azok családjai, s az 
unokák is teszik –  szeretettel, 
tisztelettel.

Tetézi Lajos

versenyt írtak ki, de mivel Bényi 
Istvánné főszakács nem vállalta 
a versenyen való részvételt, így 
édesanyámat kérték fel a ver-
senyre, hogy ne hagyja hogy a 
vendéglő szégyenbe maradjon. 
Ő nagy nehezen beleegyezett. 
A verseny Kunszentmiklóson 
volt, ahonnan ő hozta el a zsűri 
első díját (Hagymás rostélyost 
készített rizskörettel). Az ok-
levelet postán küldték el Bényi 
Istvánné főszakács nevére, amit 
ő kis is rakott a konyhaszekrény 
üveges részére.
Úgy érzem ezzel a kis törté-

nettel tartozom édesanyám 
emlékének, mert ő nem azonos 
a Mihala Ferenc: Bűntelenül 
büntetve című könyvében, a 
Borbély Péter által felsorolt név-
sorban leírt Bíró Terézzel, mert 
akik ismerték édesanyámat és 
olvasták a könyvet, már többen 
felkerestek telefonon.
 Tisztelettel: Dienes Imréné

90 éves 
születésnap

90. születésnapja alakal-
mából családja mellett az 
önkormányzat nevében is 
köszöntötték id. Mondok Jó-
zsefet, hiszen mint ismeretes, 
az állam is megtiszteli idős 
polgárait a kerek évforduló 

alkalmából. 
Az önkormányzat jókívánsá-

gait és Orbán Viktor minisz-
terelnök köszöntő oklevelét 
Bagócsi Károly címzetes fő-
jegyző nyújtotta át családja 
körében az ünnepeltnek.
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Az Arany sárfehér Szőlő- és Bortermelő 
szövetkezet tájékoztatója

 „a gyengék erőssége az egység”

Tisztelt Szőlőtermesztők
Kérem azokat a szőlőtermesztőket, akik a 2004. évi 

XVIII. törvényben és a 127/2009 FVM rendeletben 
szabályozott és szankcionált szüreti adatszolgáltatási 
kötelezettségüknek 2012-ben még nem tettek eleget 
legkésőbb 2012.november 30.-ig jelenjenek meg a 
Hegyközségi irodában.
A fagy és aszálykár miatt nem termett ültetvényekről 

a „nullás” jelentés is kötelező.
knábel László

hegybíró
Izsáki Hegyközség

 Tájékoztatjuk azon tag-
jainkat, akik folyamatosan 
a szövetkezeten keresztül 
értékesítették termésüket, 
hogy az értékesítés arányá-
ban növénykondicionáló 
anyagként mikroelemes 
komplex műtrágyát bizto-
sítunk a következő évek 
elemi kárainak mérséklése 
érdekében. Az átvétel lehe-
tőségéről, a mennyiségről 
és időpontról kérjük, ér-
deklődjenek a szövetkezeti 
irodán.
Rövid tájékoztató a hegy-

községi törvény módosítá-
sára vonatkozó, Tiffán Zsolt 
által benyújtott tervezetről. 
Az Országgyűlés levette a 
napirendről a hegyközségi 
törvény módosítására vo-
natkozó önálló képviselői 
indítványként benyújtott 
törvényjavaslatot, ezzel is 
jelezve annak tárgyalásra 
való alkalmatlanságát. Így 
körülbelül két hét áll majd 
rendelkezésre a javaslat 
hibáinak kijavítására és 
az elmulasztott szakmai 
egyeztetés pótlására.
Közben a VM-ben egyez-

tetés kezdődött a HNT, az 
MSZBSZ, a Vindependent, 
a Pannon Borműves Céh, és 
a Duna Borrégió Szőlészek 
és Borászok Egyesülete be-
vonásával. Az egyeztetésen 
az alábbi témák kerültek 
megbeszélésre: A hegykö-
zségi tagok, az egy tag egy 
szavat elv, a közigazgatási 
és a rendtartási feladatok 
szétválasztása, a hegybí-
ró/hegyközség tevékeny-
ségében, a háromszintes 
(hegyközség/borvidék/or-
szágos szint) szerveze-
ti forma helyére lépő új 
struktúra.
A meghívott szervezetek 

egyetértettek a hegyközségi 
törvény egyes módosításá-
nak szükségszerűségével, 
de a beterjesztett indítványt 
eltérő mértékben tartották 
alkalmasnak a cél elérésére. 
Többen nehezményezték a 
bortermelők kihagyását a 
hegyközségi tagok közül, 
illetve élénk vita alakult ki a 
felvásárlók diszkriminálása 
– járulékot fizessen, de ne 
szavazhasson – megvaló-
síthatóságáról. Az egy tag 
egy szavat elv helyére nem 
sikerült teljes értékű meg-
oldást találni, a területala-
pú szavazást a lebonyolítás 
technikai problémái, a be-
fizetett járulékalapú szava-
zást szakmapolitikai alapon 
nem lehetett elfogadtatni.
A hegybíró új státusza, 

mely szerint a hegyközség-
nek semmilyen ráhatása 
sincs a kiválasztására ko-
moly ellenérzést keltett. 
Bár jó lenne a hegykö-
zségen belül elkülöníteni 
közigazgatási és a rend-
tartási feladatokat, erősen 
aggályos, hogy a rendtartási 
feladatokat az elnök vegye 
át. Az meg az önkormány-

zatiság elvét és a köztestü-
leti státuszt sérti, hogy a 
mezőgazdasági igazgatási 
szerv előterjesztése alapján 
a titkár, mérlegelés nélkül 
kénytelen legyen leváltani 
a hegybírót. 
Élénk vita alakult ki a fi-

nanszírozás kérdésében. A 
szakmai szervezetek szerint 
a közigazgatási feladatok 
ellátását az államnak kel-
lene fizetni, és nem lehet 
a járulék 60%-át elvonni a 
hegyközségektől. A VM ez 
utóbbit szánja a hegybírók 
javadalmazására.
Többen jelezték, hogy az 

egy borvidék- egy hegy-
község modell csak a kis 
borvidékek esetében járha-
tó út. Nagy borvidékeknél 
a kényszerközpontosítás 
több hátránnyal járhat, 
mint előnnyel. A szakmai 
vita a közeljövőben foly-
tatódik.

Borpiaci jelentés
Magyarországon a fő szü-

ret a szokásos október köze-
péhez-végéhez képest idén 
szeptember végére befeje-
ződött. A téli fagy a Kun-
sági, a Csongrádi, valamint 
a Hajós-bajai borvidékeket 
sújtotta leginkább, ahol a 
szőlő fás részei is károsod-
tak. Ennek következtében 
ezeken, a vidékeken jövőre 
a tőkék újjáélesztése lesz 
a legfőbb feladat. Az idei 
terméskiesést a felvásárlók 
más borvidékekről pótol-
ták pótólni, ami növelte a 
költségeket, ugyanakkor a 
más borvidékről vásárolt 
alapanyag esetén a borok 
elveszítik a földrajzi jelzé-
süket. Ukrajnából, Szlo-
vákiából, Romániából és 
Csehországból is érkeztek 
felvásárlók. A szőlő kilo-
grammonkénti felvásárlási 
ára a Soproni borvidéken 
110 forint, a Szekszárdi 
borvidéken 150 forint. Az 
Egri és a Mátraaljai borvi-
déken a fehér szőlőért 100-
130 forintot, a kékszőlőért 
100-110 forintot fizettek 
kilogrammonként. Tokaj-
hegyalján 90-130 forint/kg 
között alakul a felvásárlási 
ár. A Pannonhalmi borvidé-
ken 30 százalékkal voltak 
magasabbak a felvásárlási 
árak az idén a 2011. évihez 
képest. A KSH adatai sze-
rint a bor külkereskedel-
mének egyenlege negatív 
volt 2012. január-június 
között, mennyiségben 41 
százalékkal, értékben 6 szá-
zalékkal romlott az előző év 
azonos időszakához képest. 
Magyarország borimportja 
23 százalékkal csökkent 
2012 első hat hónapjá-
ban, főleg palackos borok 
behozatalának 65 száza-
lékos visszaesése miatt. 
A legnagyobb mértékben, 
85 százalékkal a palackos 
fehérborok beszállítása 
csökkent. Magyarország a 

lédig borok csaknem tel-
jes mennyiségét, azaz 94 
százalékát Olaszországból, 
5 százalékát Macedóniá-
ból vásárolta. A palackos 
borok 34 százaléka Olasz-
országból, 32 százaléka 
Németországból, 12 száza-
léka Spanyolországból, 10 
százaléka Franciaországból 
származott. A borimport ér-
téke 13 százalékkal emelke-
dett a vizsgált időszakban. 
Magyarország borexportja 
24 százalékkal csökkent 
a megfigyelt időszakban. 
Mind a palackos, mind a 
lédig borok külpiaci érté-
kesítése visszaesett, előbbi 
14, utóbbi 30 százalékkal. 
A palackos vörös és rozé 
borok kivitele csökkent a 
legnagyobb mértékben, 36 
százalékkal. Magyarország 
lédigbor-exportjának 52 
százaléka Németországba, 
21 százaléka Csehországba 
és 10 százaléka Szlovákiába 
irányult. A palackos borok 
26 százalékát Szlovákiába, 
15-15 százalékát Cseh-
országba és az Egyesült 
Királyságba szállítottuk. 
A borexport értéke 2 szá-
zalékkal emelkedett, első-
sorban a palackos borok 
értékének 13 százalékos 
növekedése miatt. A pezs-
gőexport mennyisége 25 
százalékkal csökkent, érté-
ke 11 százalékkal nőtt 2012 
első félévében az egy évvel 
korábbihoz viszonyítva. A 
pezsgő importja 80 száza-
lékkal visszaesett, értékben 
21 százalékkal maradt el 
az előző év azonos idősza-
kától. 

Kötelező agrárkamarai 
regisztráció 

Az Országgyűlés 2012. 
július 12-én elfogadta a Ma-
gyar Agrár-, Élelmiszergaz-
dasági és Vidékfejlesztési 
Kamaráról szóló 2012. évi 
CXXVI. törvényt. A 2012. 
augusztus 1-től hatályba 
lépő törvény kötelező tag-
ságot ír elő az agrárszektor 
és az élelmiszeripar vala-
mennyi piaci szereplője 
számára, a közeljövőben 
kiírandó országos kamarai 
választások nyomán létre-
jövő új Agrárkamarában. 
Valamennyi természe-

tes személy és gazdálkodó 
szervezet, amely a törvény-
ben meghatározott agrár-
gazdasági tevékenységet 
folytat, kötelezetté válik 
az agrárkamarai tagságra. 
A tagnyilvántartás össze-
állítása és az agrárkamarai 
választások sikeres meg-
szervezése érdekében az 
agrárkamarai tagságra kö-
telezetteknek 60 napon 
belül – legkésőbb 2012. 
szeptember 30-ig – kellett 
jelentkezni az agrárkamarai 
nyilvántartásba, és 5.000 
forint összegű kamarai 
hozzájárulást fizetni. 
Amennyiben valaki egy-

szerre több önálló vállal-
kozása révén is kötelezett a 
kamarai tagságra (mert pél-
dául őstermelő és gazdál-
kodó szervezet tulajdonosa 
egyben), akkor minden 
érintett vállalkozását külön 
kell regisztrálnia. 
A bejelentkezés alól men-

tesülnek a Magyar Állator-
vosi Kamara, vagy a Ma-
gyar Növényvédő Mérnöki 
és Növényorvosi Kamara, 
vagy a Magyar Vadászka-
mara, vagy más vadászati 
szakmai szervezet tagjai, 
vagy valamely hegyközség 
tagjai, de csak akkor, ha 
a tagságukkal összefüggő 
tevékenységen kívül más 
agrárgazdasági tevékenysé-
get nem folytatnak. 

Borverseny
A XI. Országos Hunga-

rikum Borok és Pezsgők 
versenyét az Izsáki Arany 
Sárfehér Borrend, az Izsáki 
Önkormányzat, az Izsáki 
Hegyközség, az Arany sár-
fehér Szőlő és Bortermelők 
Szövetkezete szervezésében 
2012 november 08.-án 9,30 
órai kezdettel tartjuk az 
Izsáki Gazdaköri teremben 
(Izsák, Dózsa tér 3.). A ren-
dezvény fővédnöke: Lezsák 
Sándor az Országgyűlés 
alelnöke, A rendezvény 
fő támogatói: Izsák Város 
Önkormányzata, Izsáki 
Hegyközség, BASF Magyar-
országi képviselete, Royal-
sekt Zrt, HISZ Kft. Gedeon 
Birtok, Birkás pincészet. A 
borversenyre nevezni csak 
hungarikum, és toleráns 
fajták boraival, pezsgőivel 
lehet. Nevezési díj: a neve-
zett borok első mintájánál 
2000 Ft, több tétel nevezé-
se esetén bormintánként 
1500 Ft+Áfa. A nevezéshez 
fajtánként 3 db. 0,75, vagy 
4 db. 0,5 literes palack 
leadása szükséges. A ver-
senyre nevezett borok átvé-
tele: Hegyközségi Tanácsok 
központja, Izsáki Gazdakör. 
A borverseny ünnepélyes 
eredményhirdetését 2012. 
november 22.-én, 14 órakor 
tartjuk a Budapesti Corvi-
nus Egyetem, Kecskeméti 
Kutató Intézet, Katona 
telepén. Amennyiben a 
borversennyel kapcsolat-
ban bárminemű további 
felvilágosításra lenne szük-
sége, telefonon készséggel 
állunk rendelkezésre (06-
20-5693-783).
A szövetkezet tagjai to-

vábbra is kedvezményes 
áron rendelhetnek és igé-
nyelhetnek termékeket, 
vehetnek igénybe szol-
gáltatást a szövetkezeti 
irodán. Kérdéseikkel tele-
fonon kívül interneten is 
(aranysarfeher@sv-net.hu) 
kereshetnek bennünket. 
A weblapon is igyekszünk 
friss információkkal segíte-
ni tagjaink tájékozódását.

Vezetőség

„Haladjon a korral! 
süssön Váncza 

sütőporral!”

A címbeli szlogennel hív-
ta fel a figyelmet a hajda-
ni reklámban a gyártó a 
szerinte nagyon jó sütő-
porára. Ennek erősségét, 
erejét, be is mutatta ké-
pekben. Egy, a sáros úton 
tengelyig elakadt autó, 
vezetője a legnagyobb 
nyugalommal elővett egy 
csomag Váncza sütőport, 
majd a kerekek közé szór-
ta és a következő képen 
az látható, hogy az autó 
teljesen kikelt a sárból. 
Már régen is tudtak kicsi 
dologból nagy szenzációt 
csinálni. De szenzációt 
válthat ki ma egy család-
ban is, ha bekerül egy új 
háztartási gép.
Egy fiatalasszony (hogy 

szőke volt-e vagy sem, 
nem tudom) kap a férjétől 
egy automata mosógépet. 
Másnap megy haza a férj 
és látja, hogy a felesége 
meztelenül rakja be a ru-
hákat a mosógépbe. Mire a 
férj: Mit csinálsz drágám? 

Hát mosok! – mondja az 
asszony. De hát miért vagy 
meztelenül? - kérdi a férj. 
Jaj, drágám, elolvastam 
a használati utasítást és 
ott az állt, hogy az első 
mosást ruha nélkül kell 
csinálni.
Haladni akart a korral 

Kovács is, aki nem volt 
még tisztában több új 
fogalommal. Megkérdi 
Kisstől, mi az a tőzsde. 
Nézd, Kovács, nem kön-
nyű elmagyarázni, hogy 
te is megértsd. Tegyük fel, 
hogy veszel egy tyúkot, 
ami aztán tojást tojik. 
Aztán a tojásból kikel a 
csibe, a csibéből tyúk lesz, 
az megint tojást tojik, ab-
ból tyúk lesz, ami megint 
tojik és így tovább. És 
egyszer csak jön az árvíz 
és minden tyúkot elvisz. 
És akkor azt mondod: A 
rohadt életbe! Kacsát kel-
let volna venni. No látod, 
ez a tőzsde!

Varga László

É R T e s Í T É s

szemétszállításról
Tájékoztatjuk a lakosságot hogy, 

az ünnepre való tekintettel, a

2012. október 23.-a (kedd)
hulladék szállítás

október 20.-án (szombaton)

történik.
Izsák – kom kft.



IZSÁKI Hírek  2012. október 19.�. oldal

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

Anyakönyvi Hírek

APRÓHIRDETÉSEK
Izsák központjában belvízmentes 

helyen kétszobás + nappalis új 
fürdőszobás, új központi fűtéses, 
teljesen alápincézett, szuterénes, 
dupla garázsos családi ház gondozott 
kerttel eladó. Érd.: 70-295-3477

RADAL  600/17 méretben, 
INDESIT kondenzációs szárítógép 
eladó. Érd.:06-70-4567-531   

Zanussi hűtőszekrény 210 literes 
hűtőtér + 15 literes fagyasztó 
eladó. Irányár 26.000,-Ft Érd.:06-
70-5566- 504

Angol korrepetálást alapfokú 
szintig vállalok. 60 perc 1500 Ft 
Tel.: 70-572-6221

Eladó az Izsák, Fürst S. u.22.alatti 
összkomfortos családi ház, építési 
teleknek kialakítható nagy kerttel. 
Tel.:06-30-515-8041

ALBÉRLET KIADÓ IZSÁK 
KÖZPONTJÁBAN! Alapterülete 
50 m?, 2 szobával, fürdőszobával 
központi fűtéssel. Garázs nélkül. 
Érdeklődni az alábbi telefonszámon 
lehet: 20/929-1361

Születtek: Basa Rebeka (anyja neve:Szalai Andrea), Brechner 
Kata (anyja neve:Haász Katalin), Gyallai Zalán (anyja neve:
Király Edina), Ivácson Izabella (anyja neve:Józsa Tímea), Pa-
tai Martin (anyja neve:Patai Edina), Petrovics András (anyja 
neve:Petrovics Ildikó), Radványi-Nagy Diána (anyja neve:Igács 
Diána Éva)
Házasságkötés: nem volt
Meghaltak: Beke Istvánné (Tóth Ilona) 88 éves, Mária utca 
11., Dancs Béláné volt Versegi Jánosné (Harmati Etelka) 75 
éves, Kossuth Lajos utca 49., id. Faragó László 74 éves, Zrínyi 
utca 10., Ipoly Zoltán László 90 éves,  Szily Kálmán utca 12., 
özv. Mazuk Józsefné (Vajda Mária) 88 éves, Kossuth Lajos utca 
15., Rácz Imre  77 éves, Gárdonyi utca 11., Cs. Szabó József 
89 éves, Hunyadi utca 9.

Önkormányzati lap
kiadja: Izsák Város Önkormányzata

Felelõs kiadó: Bagócsi károly címzetes fõjegyzõ
szerkesztõség: Tetézi Lajos fõszerkesztõ,

Bálint Vilmos, Bagócsi károly,
Dr. Hauzmann János, Tetézi attila
Cím: 6070 Izsák, szabadság tér 1.

Telefon/fax: 76/375-900, e-mail: itv@vitae.hu
Hirdetésfelvétel: Izsák Innokom Nonprofit Kft. 

Tel.: 76/568-076
készítette: kópia kft. kiskunhalas.
Felelõs vezetõ: Lichtenberger Csilla

IssN 1587-7418

ÜGYELETEK
ORVOSI ELÉRHETŐSÉGEK

�-12-ig rendelési időn kívül ÜGYELET NAPONTA
hétfő,  kedd, szerda, csütörtök: 1� órától másnap 0� óráig

péntek: 1�-0� óráig, szombat-vasárnap, ünnepnap: 2� órában
Szabadszállás, Mindszenti tér �. Telefon: 7�/���-�2�

IZSÁKI ORVOSOK DÉLUTÁNI ELÉRHETŐSÉGE
hétfő: 12-1� óráig Dr. Szántó Ágnes 7�/�7�-�7�
kedd: 12-1� óráig Dr. Bíró Sándor 7�/�7�-���
 1�-1� óráig Dr. Szántó Ágnes 7�/�7�-�7�
szerda: 12-1�,�0 óráig Dr. Rigó József Zsolt 7�/�7�-190
 1�,�0-1� óráig Dr. Bíró Sándor 7�/�7�-���
csütörtök: 12-1� óráig Dr. Rigó József Zsolt 7�/�7�-190
péntek:     12-1� óráig Dr. Bíró Sándor 7�/�7�-���
Délutáni telefonelérhetőség 12 - 1� óráig: 0�/20/9/�2�-�9� 

kábeltévé ügyelet
Internet és kábeltévé hibabejelentés: 0�-�0/�11-911

Rendõrség: 06-78/501-400
Vízmû: 06-30/908-1799

Polgárőrség: 0�-20-97�-��1�

Müller Sírkő  
Gránit-márvány-mûkõ 

síremlékek a legolcsobbtól 
a prémium minőségig kedvező áron. 

kérésére otthonában számítógépes 
bemutatót tartok, ingyenesen. 

Hallgassa meg árajánlatomat, hogy a legjobb 
döntést tudja meghozni.

Látogasson el hozzám nézze meg 
bemutatókertjeimet: szabadszálláson, 

Izsákon, kunadacson, kecskeméten és solton is az 
önök szolgálatában! (időpontot kérem telefonon egyez-

tetni szíveskedjen) 
Vagy nézze meg honlapomat: 

www.muller-granit-sirko.sokoldal.hu  
Miért fizetne többet!!??   

Müller Zoltán 
kőraragó, épületszobrász, sírkőkészítő  

Szabadszállás Bajcsy-Zs. u. 12-13.
TEL: 06 70/4570-070 06 20/280-9731  

vagy 06 76/353-092 (esti órákban)

Az Izsáki látszerész üzletben 
(Izsák, Szabadság tér 3-5.) 

az éleslátás vizsgálatot 
Dr. Gombos Ferenc szemész szakorvos végzi 
Vizsgálat bejelentkezés alapján, személyesen 

az üzletben vagy a 06-20-237-5131 telefonszámon

Szolgáltatásaink: 
- computeres szemvizsgálat

- szemüveg készítés
- kontaktlencse illesztés

- szemüveg javítás

Izsák Istvánt és feleségét 
Frittman Etelkát 

50. házassági évfordulójuk 
alkalmából szeretettel köszöntik

három gyermekük, menyük, két vejük, hat unokájuk
és a család többi szerető tagja.

Október 24. szerda
19:00: Kölyök Tv. (ism)
20:05: Tavaszi hangok – Terebessy 
          Éva hangversenye

Október 25. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Október 23-ai városi 
           ünnepség

Október 30. kedd
14:00: Közvetítés a képviselő-
           testület üléséről

Október 31. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Képviselő-testületi 
           ülés felvételről

November 1. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Okt. 23-ai városi ünnepség

November 7. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: ITV Híradó

November 8. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Megyei Krónika
19:35: ITV Híradó

November 14. szerda
18:05: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Megyei Krónika 
19:35: 15 éves a Városi Vegyeskar 
            – ünnepi hangverseny

November 15. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: ITV Híradó
19:35: Az Oltalom Alapítvány 
           egészségügyi sorozata

November 21. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: 15 éves a Városi Vegyeskar 
            – ünnepi hangverseny

November 22. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Az Oltalom Alapítvány 
           egészségügyi sorozata

Felhívjuk Nézőink figyelmét, hogy 
november 7-étől a téli időszámítás 
időszakában adásaink 18 órakor 
kezdődnek!

Őszi tárlat

Németh Ferenc, az önkor-
mányzat és vállalkozók támo-
gatásával, második alkalommal 
szervezett október második he-
tében őszi alkotótábort Izsákon. 
Az ország több pontjáról érke-
zett és helyi művészek (Márki 
Nóra Jázmin, Balogh József, 
Németh Ferenc) nyolc napig al-

kottak a táborban, megörökítve 
szűkebb pátriánk szépségeit. Az 
elkészült alkotásokból október 
13-án nyílt tárlat a művelődési 
házban. Bereczki Loránd művé-
szettörténész ajánlotta a műve-
ket az érdeklődők figyelmébe. A 
kiállítás november 4-éig várja a 
látogatókat.


