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Hirdessen az 
Izsáki Hírekben 

és az 
Izsáki 

Televízióban
Önkormányzati lap Megjelenik havonta

Tisztelt Izsákiak!

Szeretettel köszöntöm 
Önöket, a XXX. Izsáki 
Sárfehér Napok és a VIII. 
Egyesfogathajtó Világbaj-
nokság alkalmából!
Sokunk hónapokon át 

tartó munkájának eredmé-
nyeként városi ünnepünk 
és az egyesfogathajtó vb. 
nyitásra készen áll, a ver-
senyzőket és vendégeinket 
– gondolom, fogalmazha-
tok így - Önökkel együtt 
szívesen invitáljuk és vár-
juk Izsákra.
Az izsáki világbajnok-

ság kulturált, szakmailag 
megalapozott rendezése 
lovastársadalmunk, jele-
sen fogathajtásunk közös 
ügyévé lett. A Szervező-
bizottság irányításával a 
helyi és az országból sok-
felől idesereglett lovasba-
rátaink szakavatott segítő 
készsége, az igazi csapat-
munka sikerre vezetett. 

Hasonlóan fogalmazhatok 
a Sárfehér Napok gazdag 
programjának előkészü-
leteiről is, melyet szin-
tén szakavatott, évtizedes 
gyakorlattal rendelkező 
szakemberek végeztek.
Magyarország – két né-

gyesfogathajtó Európa-baj-
nokság mellett – hetedik 
alkalommal ad otthont 
fogathajtó világbajnok-
ságnak. E mellett azt is 
elmondhatjuk, hogy me-
gyénk, Bács-Kiskun, honi 
fogathajtásunk bölcsője. 
Az 1978, 1999, 2004. és 
2009. évi négyes- és kettes 
világbajnokság után, idén 
az egyesek részére rendezi 
a fogathajtók csúcstalál-
kozóját. Nagy örömünkre 
itt nálunk, Izsákon. Így 
városunk, az elmúlt évi 
nagy szakmai és közönség-
siker mellett megrendezett 
négyesfogathajtó Euró-
pa-bajnokságot követően, 
most világbajnokság házi-
gazdája lesz.
Az érdeklődés igen je-

lentős 24 ország közel 
80 hajtója áll starthoz, a 
nemzetközi viszonylatban 
is kiváló adottságokkal és 
igen szép környezetben 
fekvő izsáki fogathajtó 
pályán.
A XXX. Izsáki Sárfehér 

Napok, a hetvennyolc éves 

múltra visszatekintő helyi 
ünnepünk idei program-
ja, méltó keretet bizto-
sít a világversenynek. A 
már megszokott gazdag 
kulturális, szórakoztató 
programokkal, kiállítá-
sokkal és számtalan látvá-
nyossággal várjuk Önöket 
és a vidékről idelátogató 
érdeklődőket. Akik jártak 
már nálunk ilyenkor, sok-
szor elmondták – mi pedig 
örömmel hallgattuk min-
dig - hogy, érdemes szept-
ember utolsó hétvégéjét 
Izsákon tölteni. Biztosak 
vagyunk abban, akik idén 
is így döntenek, most sem 
csalatkoznak. Biztosíték 
erre a vb. várhatóan izgal-
mas és látványos verseny-
sorozata és a sztárok sorát 
is felvonultató kulturális 
programsorozat.
Tisztelettel invitálok min-

den izsákit a programokra 
és a versenyekre! Találkoz-
zunk minél többen a XXX. 
Izsáki Sárfehér Napok és 
a VIII. Egyesfogathajtó 
Világbajnokság forgata-
gában!

Mondok József 
polgármester

a Szervezőbizottság 
elnöke

a Magyar Lovas 
Szövetség alelnöke                                                                      

Választási tájékoztató
Tájékoztatom Izsák város választópolgárait, hogy lezárult a polgármesterek, 

helyi önkormányzati és a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. október 
12. napjára kitűzött választásának előkészítésével kapcsolatos jelölési szakasz 
és a Helyi Választási Bizottság 2014. szeptember 15-én 10 órai kezdettel meg-
tartott ülésén jóváhagyta a szavazólapok adattartalmát.
Újszerű, hogy a korábbi választásokkal ellentétben – az esélyegyenlőség érvé-

nyesítése a szavazólapon – nem ABC-sorrendben szerepelnek a szavazólapokon 
a jelöltek, hanem egy sorsolás ( 2014. szeptember 8.) alapján megállapított 
rendben.
POLGÁRMESTERJELÖLTEK:
1.) Mondok József                    FIDESZ-KDNP
2.) Kutas Tibor                         független

Folytatás a 6. oldalon.

Izsáki sajtótájékoztató

Tájékoztató
Ingyenes belépõ

A VIII. Egyesfogathajtó Világbajnokság versenyeit az izsákiak személyi iga-
zolvány és lakcímkártya felmutatása mellett ingyenesen látogathatják.

Mondok József polgármester

Mint olvasóink előtt 
ismeretes, a XXX. Sár-
fehér Napok keretében 
Izsák ad otthont a VIII. 
Egyesfogathajtó Világ-
bajnokságnak szeptem-
ber 24. és 28. között. 
Ezzel egy időben kerül 
megrendezésre a né-
gyesfogathajtók orszá-
gos bajnoksága is. 
Folytatás a 3. oldalon. 

Új fogorvosi rendelő
Befejezéshez közelednek a Bíró dok-

tor-féle épületben kialakításra kerülő 
fogorvosi rendelő munkálatai. A korsze-
rű rendelőben két kezelőszékkel várják 
majd a fogorvosok a pácienseket.

Megszűnik a szaghatás
A Kodály Zoltán utcai társasházak 

környékén sok éve gondot okozó 
szennyvízszag hamarosan végleg meg-
szűnik, mivel több mint félmilliárdos 
pályázati összeget nyertünk a teljes 
rendszer korszerűsítésére.

Kisebb kukák
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 

rászoruló, köztük az egyedül élő idősek 
terheinek csökkentésére, 670 darab 50 
literes kukát biztosítunk számukra. Ez-
által jelentősen csökkenni fog a náluk 
jelentkező hulladékszállítási díj.

Mondok József polgármester

Az Izsák Díszpolgára cím 
idei kitüntetettje Losonczi Mihály

A képviselő-testület idén 
Losonczi Mihály vállal-
kozónak ítélte oda a leg-
magasabb városi kitünte-
tést, így a Sárfehér Napok 
szombati ünnepköszöntő 
programjában ő veheti 
át az Izsák Díszpolgára 
címet. Értelemszerűen el-
sőként azt kérdeztem tőle 
mi jutott eszébe, amikor 
meghallotta a döntésről 
szóló hírt?
– Végtelenül meglepett, 

hogy ekkora megtisztel-
tetés ért. Fel sem fogom, 
mi is történt valójában, 
hiszen még csak párnapos 
a hír – mondta látható 
örömmel, majd így foly-
tatta: Különös és jóleső 

érzés számomra ez a ki-
tüntetés, mert egy álta-
lam igen nagyra becsült 
személyekből álló sorba 
léphetek most. 
Úgy látom és értékelem, 

hogy akik eddig átvehették 
ezt az elismerést, azok egyi-
ke sem politikai meggon-
dolásból vált kitüntetetté, 
hanem emberi értékeit, s a 
közösségért végzett mun-
káját ismerték el. A hír 
hallatán még az is eszembe 
jutott, hogy kettős értelme 
van a számomra adott ki-
tüntetésnek. Egyrészt az 
eddigi tevékenységem érté-
kelése van benne, másrészt 
egy megelőlegezett bizalom 
az ezután következőket 

illetően. Igyekszem ennek 
is eleget tenni. Azt is gon-
dolom, hogy több közösség-
nek is köszönhetem ezt az 
elismerést. 
Folytatás a 6. oldalon.



IZSÁKI Hírek  2014. szeptember 23.2. oldal

Fülöp herceg, a Nemzetközi 
Lovas Szövetség (FEI) első 
elnöke, fogathajtó világbajnok 
szavainak igazát bizonyítja, 
hogy – a megtisztelő felkérések-
nek eleget téve – Magyaror-
szág  (két négyesfogathajtó Eu-
rópa-bajnokság mellett: 1971. 
Budapest, 2013. Izsák), hete-
dik alkalommal fogathajtó 
világbajnokság házigazdája 
(1978., 2004. Kecskemét, 1984. 
Szilvásvárad négyes-, 1989. 
Balatonfenyves, 1999. és 2009. 
Kecskemét kettesfogathajtó 
világbajnokság)

Megtisztelő felkérés
Magyarország az egyetlen 

nemzet, amely egyes-, kettes-, 
négyes világbajnokságot és Eu-
rópa-bajnokságot rendezett (ös-
szesen kilencet). Bács-Kiskun 
megye honi fogathajtásunk 
bölcsője – 1978, 1997, 2004. 
és 2009. évi négyes- és kettes 
világbajnokság után – most 
az egyesfogathajtók csúcsta-
lálkozóját rendezi. Izsák, ez 
a hangulatos, vendégszerető 
kiskunsági város – az elmúlt 
évi nagy sikerű Európa-baj-
nokság után – világbajnokság 
házigazdája.
Az újabb megtisztelő felkérés, 

a bizalom lovaskultúránknak, 
hagyományainknak, a világ- és 
Európa-bajnokságokon elért si-
kereinknek (a fiatal hajtóinkkal 
együtt kivívott 85, köztük 38 
aranyérmünknek) verseny-
rendezőink sokszor bizonyított 
hozzáértésének, szakavatott 
munkájának és vendégszerete-
tünknek szól.

Ilyen még nem volt!
Együtt, egyszerre, egy helyen: 

Egyesfogathajtó Világbajnok-
ság. Országos Négyesfogathajtó 
Bajnokság. Jubileumi Sárfehér 
Napok.
A világbajnokságnak – sport-

értéke mellett – gazdasági-, 
idegenforgalmi-, társadalmi-, 
munkahelyteremtő- és sport-
diplomáciai hatása is igen je-
lentős.

A „királykategória”
Az első négyes világbajnok-

ságot 1972-ben Münsterben 
(GER) rendezték. 
Világbajnok Auguste Du-

bey (SUI) és Nagy-Britannia 
– John Müller, Douglas Nicolson 
– csapata.
Tizenhárom évre rá, 1985-

ben az első hivatalos kettes 
vb helyszíne Sandringham 
(GBR). Világbajnok: Meinecke 
Ekkert (FRG) és Svájc csa-
pata (Z.Mark, H., Ulcirh W., 
Zugg A.).

Színre lépnek az egyesfo-
gathajtók
Több mint negyedszázaddal az 

első (négyes) fogathajtó világ-
bajnokság után, 1998-ban az 
egyesek is startolnak.
I. Egyesfogathajtó Világbaj-

nokság Ebbs (AUT). Óriási ér-
deklődés: 28 nemzet, 19 csapat,
82 versenyző (nevezési rekord) 

Az első egyéni világbajnok Mik-
konen Arja (FIN) hatalmas 
küzdelemben mindössze 1-1 
ponttal előzte meg a svéd ezüst, 
illetve az osztrák bronzérmes 
hajtót.
Csapatgyőztes: Svédország. 

A magyarok közül ott volt – az 
Izsákon most is induló csapatta-
gunk – Hódi Károly.
A 2000-re az Amerikai Egye-

sült Államokba tervezett egyes 
vb – karanténozási gondok miatt 
– elmarad. Aztán folytatódott. 

2002. Conty (FRA), 2004. As-
torp (SWE), 2006. Pratoni del 
Vivaro (ITA), 2008. Jarantov 
(POL), 2010. Pratoni del Viva-
ro (ITA), 2012. Lezirisz (POR) 
a házigazda.

Újabb és újabb trónköve-
telők
Jellemzően érdekes és az erő-

viszonyok gyors változására 
utal, hogy egyéni világbajnoki 
címét egyetlen győztes sem tud-
ta megvédeni! Az egyeseknek 
nincs kétszeres világbajno-
ka. Eddig minden vb új egyéni 
aranyérmest avatott.

A vb-érmet nyerő nemzetek: 
Svédország 8, Németország 7, 
Hollandia 6, Svájc és Finnország 
4-4, Ausztria, Franciaország 3-
3-, Amerikai Egyesült Államok, 
Nagy-Britannia és Lengyelor-
szág 2-2, Olaszország 1.
Svédország háromszor (1998, 

2002, 2004), Németország két-
szer (2010, 2012; „friss forma”), 
Nagy-Britannia (2006), Fran-
ciaország (2008) egyszer nyert 
csapat-világbajnokságot.

Az új kihívás
Az izsáki VIII. Egyesfogathajtó 

Világbajnokságra 22 nemzet 
nevezett: 1. AUT, 2. BEL, 3. 
CAN, 4. CHI, 5. CZE, 6. DEN,7. 
ESP, 8. EST, 9. FIN, 10. FRA, 
11. GBR, 12. GER, 13. HUN, 14, 
IRL, 15. ITA, 16. LUX, 17. NED, 
18. NOR, 19. POL, 20. POR,21. 
SUI,22. SWE.
66 csapattag, összesen mint-

egy 80 hajtó áll starthoz.

A magyar keret
Magyarország a rendező 

nemzet jogán kilenc hajtót 
indíthat. 
A három csapattag: Hódi Ká-

roly, ifj. Jámbor Vilmos, Lantos 
Gábor.
Egyéni indulók: Fábián Lász-

ló, Gáspár Szilvia, Gáspár Zol-
tán, Kun Andrea, Nyúl Katalin. 
Rondzik Gábor.
Tartalék: ifj. Bozsik József
Szövetségi kapitány: Mátyus 

Zsuzsanna

A várakozás
Magyarországot a kettes- és 

négyesfogathajtóink kimagasló 
sikerei emelték a világ fogathajtó 
sportjának élvonalába. Egyesfo-
gathajtóink eddigi nemzetközi 
eredményei – így a mostani 
várakozásunk is – szerény. A 
magyar egyesfogathajtó ke-
ret az esélytelenek nyugalmá-
val, de az elvégzett sok munka 
tudatával készülhet az újabb 

megmérettetésre.
Cél: a tisztes helyt-

állás és a tapasztalat-
szerzés.
Az eddigi hét világ-

bajnokságon – egy 
kivételével (2014. As-
torp SWE) – mindig 
ott voltak a magya-
rok. Legjobb egyéni 
helyezés¨Lantos Gá-
bor 15. (2008. Jaran-
tov, POL). Legjobb 

csapathelyezés 20 nemzet 
között 10. (Lantos G. – Szilágyi 
Zs. – Jámbor V. (2008. Jarantov, 
POL).
Hasonló eredménnyel most 

is elégedettek lehetnénk. 
Az ennél jobb teljesítmény 
bravúrnak számítana.

Sok a kérdőjel
Az előzetes nevezési lista sze-

rint a szövetségi kapitányok 
kiismerhetetlenül „sakkoznak”. 
Egyetlen korábbi egyéni világ-
bajnokot sem nevezték! A né-
metek például nem indítják a 
világbajnoki cím védőjét Dieter 
Christophot. Startol viszont 
csapatvilágbajnokuk  D. Lau-
terbach, továbbá az előző vb 
ezüstérmese a svájci Barbey 
Michael, a bronzérmes holland 
Van den Broek Wilbord és a 
Fábiánsebestyénben, Vecsésen 
bemutató hajtással jelentkező, 
utcahosszal nyerő lengyel Bar-
tomielj Kwiatek, a 2010. évi 
világbajnokság ezüstérmese. 
Esélyt latolgatni? Felesleges!
Ami biztos: Izsák új egyéni 

világbajnokot avat.
Az egyesek világbajnokságait 

kezdetben a svédek és a finnek 
uralták. Az utóbbi világbajnok-
ságok eredményei alapján az 
egyesfogathajtás történel-
mét ma a német (az utóbbi két 
vb egyéni- és csapat aranyérmét 
nyerték), a holland, a svájci, a 
lengyel és az osztrák hajtók ír-
ják! Vagy Izsákon mások…?
A rendezvény színvonalát és 

látványát a világbajnoksággal 
egy időben rendezett Országos 
Négyesfogathajtó Bajnokság 
emeli. A starthoz várt mintegy 
15 fogat között – a tervek szerint 
– ott lesz a franciaországi világ-
bajnokságon (Caen, szeptember 
4-7.) sikeresen szerepelt, bronz-
érmes magyar csapat három 
tagja Dobrovitz József, Lá-
zár Zoltán és ifj. Dobrovitz 
József is.

Fehér Károly
a világbajnokság 

sajtófőnöke

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa
a szőlőtermelési potenciálról szóló 38/2013 (V. 24.) VM 
rendelet 15. § (1) bekezdése, valamint a HNT Elnöksé-

gének határozata alapján az alábbi értékesítési felhívást 
teszi közzé:

2014. október 13-tól október 24-ig a Telepítési 
Jogtartalékot megnyitja minden hegyközségi 

tag számára.
További információ a Hegyközségi irodán.

VIII. Egyesfogathajtó Világbajnokság
Izsák, 2014. szeptember 24-28.

A sikertörténet folytatódik – Ismét Izsákra figyel a fogatvilág

„A nemzetközi fogathajtó sportban
Magyarország mindig úttörő szerepet vállalt.”

H.R.H. Prince Philip

Az Arany sárfehér Szőlő- és 
Bortermelők Szövetkezetének 

tájékoztatója
 „a gyengék erőssége az egység”

A szeptember nem hozta meg 
a szőlőnövény számára eddig 
elmaradt plusz napfényt, ami 
az alacsony cukorfokokon még 
javítani tudott volna. Sajnos a 
rekordmennyiségű csapadék a 
minőséget jelentősen lerontva 
a kedvezőbb piaci értékesítés 
lehetőségét is meghiúsította. 
Ebből adódóan is, ilyen kény-
szerszüret és alacsony ár az 
elmúlt években még nem 
fordult elő. Szövetkezetünk 
piaci lehetősége, elsősorban 
minőségi mustexport, aminek 
az idei feldolgozott szőlőminő-
ség csak részben felelt meg. 
Termelőink egy részénél az 
időjárás ellenére termésük 
hozza a minőségi elvárás 
szintjét.
Többen a korábban már 

többször Gazdaestéken is 
ismertetett cukorfokjavító 
lombtrágyázást alkalmaztak, 
ami a rügyek téli áttelelését is 
javítja. A kiegyensúlyozottan 
terhelt ültetvényeknél a cu-
korfok elérte az átvételi fokha-
tárt. Ezt a minőséget ez évben 
is, a 16-17 cukorfokot, egy jól 
ápolt, és kondíciójú ültetvény 
130 q körüli hozammal, (100 
hl/ha, 70-75%-os lényeredék) 
biztosította. Sajnos nem ritka 
a szüret idejére a lombját ve-
szített ültetvény felület, ahol 
a cukrosodás lehetősége még 
a mostaninál jobb idő esetén 
sem biztosított. 
Több tagunknál előfordult, 

hogy saját fokolása alapján 
bemondott minőség 17 cukor-
fok volt, viszont préselés után 
mérve a must alig érte el a 14 
cukorfokot. Így export piacra 
mustot, vagy bort szállítani, 
vevőt megtartani, kedvező 
árat elérni nem lehet.
A szőlő termelésének költ-

ségei 2014. évbe 80-85 Ft/kg 
között alakulnak. A fenn-
tartható fejlődés érdekében 
alapvető érdek lenne, hogy 
a szőlőtermesztés rentábilis, 
a szőlőtermesztők jövedelme 
biztosított legyen! Ebben az 
évben jövedelmező szőlőter-
mesztésről nem beszélhetünk. 
Nem vigasz a szőlőtermelők-
nek, hogy az idei alacsony 
szőlőárak nem csak a tér-
ségre, hanem a borvidékek 
többségére jellemző. Sőt az 
sem megnyugtató, hogy még 
Tokajhegyalja szőlőiért sem 

ígérnek az itteninél jobb árat. 
A minőséggel ott sem tudnak 
dicsekedni.
A miértre az okokat keresni, 

találgatni lehet, de most ezzel 
nem jutunk előbbre. Remény-
kedni abban lehet, hogy a tíz 
évet késett importbor korláto-
zás, fékezés, ha tartós marad, 
a piaci egyensúly helyre áll, 
hiszen az országban a belföl-
di fogyasztáshoz szükséges 
alapanyag megtermelhető, 
megterem. Feltételezve, hogy 
a következő évben, években 
az időjárásban a Jóisten is 
kegyesebb lesz hozzánk.
A XXX. Sárfehér Napok ke-

retében 2014. szeptember 26.-
án 14 órakor, Izsáki Borász 
Fórumot tartunk (Izsák, Pol-
gármesteri Hivatal I. emeleti 
tanácsterem), ahol a Szőlő-bor 
ágazat helyzete, a borforga-
lom, ellenőrzés tapasztalatai, 
szüreti körkép címen tarta-
nak előadást a Vidékfejlesz-
tési Minisztérium, a Bács-Kis-
kun Megyei Kormányhivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Igazgató-
sága, valamint a Hegyközségi 
Tanács felkért előadói. Az 
előadásra minden érdeklődőt 
szeretettel várunk. 
E hónap 25-én az Izsáki Ön-

kormányzat, a Kunsági Borvi-
dék Hegyközségi Tanácsa, az 
Izsáki Hegyközség és az Arany 
Sárfehér Bor és Pezsgőrend ez 
évben is megszervezi a XIII. 
Hungarikum Borok és Pezs-
gők Országos versenyét. Izsák 
és térségéből, borvidékeinkről 
és a Kárpátmedence minden 
részéről továbbra is várjuk a 
régi magyar fajtákból készült 
borok és pezsgők benevezését. 
Ünnepélyes eredményhirde-
tésre és díjátadásra XXX. Sár-
fehér Napok egyesfogathajtó 
világbajnokság díjkiosztásával 
egyidőben 2014.szeptember 
27.-én kerül sor a Magyar-
országi Borrendek Országos 
Szövetség védnöksége és bor-
rendjeinek képviseletében.
A szövetkezet tagjai kérdése-

ikkel, személyesen, telefonon, 
vagy interneten is (arany-
sarfeher@sv-net.hu) keres-
hetnek bennünket. A www.
aranysarfeher.hu weblapon is 
igyekszünk friss információk-
kal segíteni tagjaink tájékozó-
dását.                    Vezetőség
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...a mostani idős-, de akár a középkorosztály 
tagjai is vágyódó nosztalgiával emlékeznek vis-
sza, ifjú, vagy fiatal felnőtt korukra, miközben 
fájón szembesülnek azzal a nehezen kezelhető 
ténnyel is, hogy veszedelmes gyorsasággal 

múlik felettünk az idő. Ahogy ujjaink között a Vadas buckáinak 
jó izsáki homokja, úgy hullanak át a napok, a hónapok, az évek 
az idő mindent elnyelő rostáján.
Gondolom, azt is tapasztalja mindenki, hogy a világ is egyre 

gyorsabban változik körülöttünk. Benne az emberi kapcsola-
tokkal. A fent említett korosztály képviselői nyilván emlékeznek 
arra, hogy alig egy-két évtizeddel ezelőtt még a szomszédok ös-
szejártak beszélgetni. Magam is emlékszem milyen érdeklődéssel 
hallgattam ezeket a beszélgetéseket, melyekből megtudhattam, 
hogy melyik családban mi történt. Közös örömök, bánatok 
hordozói voltak ezek a találkozások. A fiatalok vasárnap délutá-
nonként pedig együtt sétáltak a főutcán. Séta után betértek a 
Petőfi Moziba, majd előadás után a főtéri Tulipán presszóba, ahol 
diszkrét bárzene mellett beszélgettek egymással. Ma a televízió, 
az internet, a mobiltelefon helyettesíti mindezeket. 
Gondolom, mindenki látott már fiatalokat, vagy akár idősebbe-

ket is, akik egy társaságban ülnek ugyan, ám nem beszélgetnek, 
hanem mindegyikük a saját mobilját nyomogatja. Nem kevesen 
még az egyre ritkább családi összejöveteleken is ezzel vannak 
elfoglalva. De már a szomszédok is mindinkább telefonon 
konzultálnak. Ünnepi üdvözlőlapok, levelek helyett pedig e-
mailek, SMS-ek jönnek-mennek. Kiölve minden személyességet 
ezekből az egykor igazán emberi gesztusokból. Mert mennyivel 
emberibb néhány kézzel írott sor, egy gondosan kiválasztott 
levelezőlapon, mint a számítógép, vagy a telefon képernyőjén 
megjelenő üzenet.
Gondolom, a fenti sorokat olvasva lesznek, akik azt mondják, 

ez már a múlt kár ezen rágódni. Ez a világ már más. Igazuk van! 
Más! De biztos, hogy így kell másnak lennie? Biztos, hogy nem 
kell egymásra figyelni? Biztos, hogy csakis a magunk dolgával 
kell foglalkozni? Befelé fordulva, senki másra nem figyelve? 
Talán érdemes volna ezeken elgondolkodni, sőt néhány „ósdi” 
szokást kipróbálni. Még az is előfordulhat, hogy megkedveljük 
valamelyiket...

90 esztendő
Augusztus 12-én újabb kerek 

évfordulós izsákit köszöntött 
Bagócsi Károly címzetes fő-
jegyző. A Bajcsy-Zsilinszky 
utcában lakó Varga Istvánné 
Szálas Mária e napon töltötte 
be 90-dik életévét. Az állam 
és a város jókívánságait tol-
mácsolva Bagócsi Károly jó 
egészséget és további szép 
éveket kívánt az ünnepelt-
nek.

Tájfutó verseny a Vadasban

Már két éve, hogy a Kalocsa 
SE. Tájfutó Szakosztálya 
felfedezte és feltérképezte 
a várostól északra elterülő 
Vadas homokbuckás, boró-
kás területét a tájékozódási 
futást kedvelők számára. A 
változatos terepen megren-
dezett versenyeket hamar 
megkedvelték a sportág mű-
velői. Ezúttal, szeptember 
első hétvégéjén DAR Pont-
begyűjtő csapatversenyt és a 
XV. Kalocsa Kupa normáltávú 
versenyét rendezték, amelyen 
az ország minden részéből 
érkezett, mintegy 150 ver-
senyző vett részt. A kétnapos 
rendezvény kiváló felkészülé-
si lehetőség volt a következő 
héten, Pakson megrendezésre 
került országos bajnokság 
versenyére is.
A környezetünkben zajló 

sportesemény nemcsak a 

így az egész család számára 
kiváló természetjáró progra-
mot jelent. 
Tájékozódási versenyt ren-

dezni nem lehet mindenütt. 
Nem elég csak a „terület”. 
Fontos, hogy minél természet-
közelibb, kellően változatos és 
hangulatos legyen, valamint 
elengedhetetlen a terület a 
tulajdonosaival és kezelőivel 
történő együttműködés is. A 
Vadas homokbuckái ilyenek. A 
KSE tájfutó szakembereinek 
köszönhetően rendelkezésre 
áll a terület tájfutó térképe és 
jó a kapcsolat a terület keze-
lőjével. Ez kedvező lehetőség 
az izsákiak számára, hogy 
felfedezzék saját környezetük 
szépségeit és értékeit. 

-fg-
     

versenyzőknek szól. Szívesen 
látják az érdeklődőket és a 
teljesen kezdők is megismer-
kedhetnek a tájfutás élményé-
vel. Még a legkisebbeknek is 
tűznek ki pályát - ami a csoki 
díjazás miatt igen népszerű, 

Izsák legidősebb polgárát köszöntötték
Augusztus 29-én családja 

körében ünnepelte 103-dik 
születésnapját Janik József-
né Fejszés Mária, városunk 
legidősebb polgára. Szerettei 
a Vino étteremben rendezett 
estebéddel lepték meg, s kö-
szöntötték sok szeretettel a 
még most is igen jó egészségi 
állapotnak örvendő ünnepel-
tet. Bizonyára valamennyi 
olvasónk csatlakozik lapunk 
jó kívánságaihoz, mellyel mi 
is köszöntöttük Marika nénit, 
további szép éveket kívánva 
neki szerettei és a város kö-
zössége körében.

Izsáki sajtótájékoztató
Folytatés az 1. oldalról. 
Az eseményeket beharangozó 

szeptember 17.-ei izsáki sajtótájé-
koztatón Lázár Vilmos a Magyar 
Lovas Szövetség elnöke elmondta, 
hogy az egyesfogathajtás nem 
hazánk erőssége, de a világban az 
egyik legnagyobb tömegbázissal 
rendelkező lovassport. Bízik abban, 
hogy ennek a versenynek, valamint 
egy új programnak köszönhetően 
- amely az egyesfogathajtás tömeg-
bázisát szeretné növelni idehaza 
- sokan kapnak kedvet és inspirá-
ciót nálunk is ehhez a sportághoz. 
Mondok József a Magyar Lovas 
Szövetség alelnöke , a fogathajtó 
szakég elnöke elmondta, hogy 24 
nemzet 78 versenyzője nevezett. 
Ebből a rendező jogán kilenc ma-
gyar fogat áll rajthoz.  Egyebek 
mellett több tengerentúli állam, 
köztük Kanada, Egyesült Államok, 

Chile, Ausztrália. Miközben örömét 
fejezte ki, hogy a tavalyi négyes Eb. 
után idén világbajnokság helyszíne 
lesz Izsák, ő is megerősítette, hogy 
e verseny egyik fő feladata az egyes 
fogathajtás népszerűsítse hazánk-
ban. Az eredményeket latolgatva 
úgy fogalmazott, hogyha a magyar 
hajtók egyike, vagy a csapat az első 
hat között végez, már elégedettek 
lehetünk. A hosszas esőzés miatt 
a fogathajtó pályán jelenleg víz áll, 
de, ahogy Fintha Gábor pályaépítő 
elmondta, a szervezők mindent 
megtesznek azért, hogy a ver-
seny kezdetéig minden a helyére 
kerüljön és a tavalyihoz hasonló 
színvonalú világverseny helyszíne 
lehessen ismét az izsáki pálya. 
(Szeptember 21-én délutánra 
sikerült vízmentesíteni a pályát. 
Így, ha újabb esőzések nem jönnek, 
rendben lesz a terület. A szerk.)

TETÉZI LAJOS

Gondolom...

SZEPTEMBERI AKCIÓ
Autó, motor és kerékpár alkatrész, munkaruha, kerékpár és motor javítás!         

Ízelítő termékeinkből
26-28-as kerékpár belsők 400 Ft-tól

Pedálok  290 Ft-tól
SIMSON külsők 2900 Ft-tól
SIMSON belsők  790 Ft-tól

Szilikonos lámpák 490 Ft/pár
Katonai gyakorló zöld, vagy terep  3800 Ft

Munkavédelmi bakancs, vagy cipő 4400 Ft-tól
MOBIL motorolaj 10W40 DIESEL 5 l.  7900 Ft (1580/l)

VW 1.6-1.9 diesel olajszűrő 800 Ft-tól
VW 1.4-1.6  benzin olajszűrő 600 Ft-tól
OPEL1.4-1.6 benzin olajszűrő 600 Ft-tól

SUZUKI SWIFT olajszűrő 500 Ft-tól        
FEJSZÉS AUTÓALKATRÉSZ Izsák,  Gábor Á. utca 1.

Tel.:0676/569-140 
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Máté elhivatása
Máté elhívatása
A mester elhagyta a mezőket
az ösvények keskeny szalagjait,
hol ürömfüvek szegélyként nőttek,
s az illatos cserjék virágait:
Tömeg hullámzott, adtak és vettek
a várostéren tetőzött a lárma,
zöld s vörös köntösök váltakoztak
megvillant köztük fehér ruhája.
Egy barna asztal állott középen,
azt körülfogták, hogy alig látszott:
a mérlegen ezüstöt mért éppen
egy ifjú, a pénzváltó, a vámos!
A hátvonala tartásán látszott,
hogy a nagytörvényt biztosan tudja,
és ismeri jól azt a világot,
amelynek széles, könnyű az útja.
Valahonnan azt érezte: látják,
és kezében megbillent a mérleg.
Valakinek a fehér ruháját
látta, s az a szemébe is nézett.
Arcát pilleként érintette,
oly simogatóan, mintha hívna,
hogy a mérleget vissza is tette,
az értékeket jelző papírra.
Elgondolkodott, és mintha félne,
s restellte, hogy eddig nem tudta:
az ezüstről, hogy nem az az érték,
s hogy nem ráépül a lét alapja!
Egy pillanat se kellett, hogy értse:
Ó kapzsi én! Törtető, ostoba!
A vak, rossz élet következménye
A haszon, a lét legalsó foka!
Akkor, a fehér ruhás halk hanggal
szólott, s a zsivaj fölött átlebbent,
Máté felállt ott, a pillanatban,
mikor hallotta, hogy: „kövess engem!”

Ha tégedet is e pillanatban
a hívó hatása megszólítna,
letennéd-e ami van a kezedben
az értéket jelző papírra?
Azonnal mennél? Vissza se nézve,
otthagynád-e a kincsed, mi drága?
Mindent és mindenkit elhagynál érte,
és elindulnál az Ő nyomába?
Bár nem ígérget Ő boldogságot,
Lehet, elveszted, ami most éltet,
de azt a kincset megtalálod,
amely az aranynál többet érhet!

Magyar Gyuláné   
2014. szeptember

Önkormányzati hírek
Izsák város Önkormányzat Kép-

viselő-testülete a helyhatósági 
választások lebonyolítása előtti 
ülését 2014. szeptember 10-én 
16 órai kezdettel tartotta. A tele-
víziós élőközvetítés minősége az 
új kamarákkal – a visszajelzések 
szerint – jó minőségű volt.
A testület első napirendi pont-

ként a lejárt határidejű határoza-
tok végrehajtásáról szóló jelentést 
tárgyalta meg és határozatával 
hat esetben jóváhagyó döntést 
hozott, míg az iskolai projekttel 
kapcsolatos korábbi végrehajtási 
határidőt 2014. október 31. nap-
jáig meghosszabbította.
A második napirendi pontban 

Kiskőrös Hivatásos Tűzoltóság 
2013. évi beszámolójához Paksi 
Dénes parancsnok fűzött szóbeli 
kiegészítést. Megtudhattuk, hogy 
az Izsákra tervezett vonulási hely 
kiépítése átmenetileg felfüggesz-
tésre került, de nem került le a 
napirendről. A napirend tárgya-
lását jogszabályi kötelezettség 
írta elő, a beszámolót a Képviselő-
testület elfogadta.
A Képviselő-testület negyedik al-

kalommal csatlakozott a BURSA 
HUNGARICA Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjpályázat 
aktuális kiírásához. A nyilatkozat 
elfogadásán túl kiírta a testület 
az „A” és „B” típusú pályázato-
kat. Részletesebb tájékoztatás 
külön cikkben olvasható.
Negyedik napirendi pontként a 

folyószámla hitelkeret megújítá-
sáról szóló jegyzői előterjesztést 
tárgyalta a testület. A felhaszná-
lási cél a költségvetési feladatok 
végrehajtási feltételeinek za-
vartalan biztosítása a 10 millió 
forintos keret betartása mellett. 
A visszafizetés feltételei a de-
cember hónapi bevételek terhére 
biztosított. A keret korábban 60 
millió forint volt. 
A zavartalan finanszírozáshoz 

szükséges, hogy az intézményi 
alapító okiratok naprakészen 
tartalmazzák a jogszabályban 
előírt feltételeket. Így került 
módosításra az Általános Műve-
lődési Központ dokumentuma is, 
mivel a két tagintézmény 2014. 
szeptember 1-jei hatállyal össze-
vonásra került a Kodály Zoltán 
u. 2. szám alatt lévő óvodában. 
A Kossuth Lajos u.85. szám alatti 
épület jelenlegi állapotában nem 
alkalmas a feladat ellátására, így 
átmenetileg működtetése szüne-
tel, hasznosításának módjáról az 
újonnan választott testület fog 
dönteni. A gyermeklétszám 195 
főben került meghatározásra, 
mely 7 csoport működtetését 
biztosítja. Itt figyelembe vettük 
a csoportok számával kapcsola-
tos jogszabályi előírásokat és a 
fenntartói lehetőségeket a cso-
portban elhelyezett gyermekek 
vonatkozásában.
A rendezési terv 2012 decem-

berében került módosításra, 
így a közel másfél év alatt új 
vállalkozói igények jelentek meg. 
A testület az igényeket megala-
pozottnak találta és mivel új jog-
szabályi előírások is megjelentek 
(elsősorban a forgalomképtelen 
vagyontárgyak, illetve a művelési 
ág változásokkal kapcsolatban) 
így elrendelte a Helyi Építésügyi 
Szabályzatról szóló önkormány-

zati rendelet módosításának 
előkészítését és a hatályos beso-
rolások módosítását.
A hetedik napirendi pont ke-

retében egy víztározó kialakításá-
ról döntött a Képviselő-testület, 
mely egy magántulajdonú ingat-
lan megvásárlásával történik 
meg, illetve annak egy részére 
már több mint 10 éve ezt a célt 
szolgálja, azonban a tulajdoni 
állapotban, illetve a fenntartással 
kapcsolatos szabályok betartatá-
sában ez a változás nem került 
rendezésre. Ezzel megoldódik a 
Bocskai és a kapcsolódó utcák 
csapadékvizének biztonságos 
elhelyezése.
A nyolcadik napirendi pontban 

a testület elfogadta a „Képviselő-
testület 2010-2014-es választási 
ciklusban végzett munkájáról, a 
gazdasági program feladatainak 
végrehajtásáról, a pályázatok 
eredményeiről„ készített beszá-
molót. Az anyaghoz Mondok 
József polgármester úr fűzött 
kiegészítést, ahol külön kiemelte 
azokat az eredményeket, melyek 
alátámasztották azt az összegező 
megállapítást, hogy a leköszönő 
testület a lehetőségekhez mérten 
jól végezte munkáját. Az előter-
jesztés kapcsán néhány ponton 
megállapításra került, hogy van-
nak lemaradások és több apróbb 
feladatot még meg lehetett volna 
oldani. Az előterjesztés teljes 
terjedelmében olvasható a város 
megújult honlapján a www.izsak 
oldalon a testületi napirendi 
pontok közül.
Néhány kiemelés a Polgármes-

ter Úr által felsorolt eredmé-
nyekből: 
„- A város működéséhez szüksé-

ges anyagi háttér biztonságának 
megőrzése. adósságkonszolidáció 
végrehajtása 290.527.846 Ft 
összeggel.
- A „KÉK-víz” Ivóvízminőség-

javító program keretében a je-
lenlegi rendszer korszerűsítése, a 
megfelelő vízminőség biztosítása. 
Elkészült a teljes rekonstrukciós 
program is a  2015-2029 időszak-
ra 1.146.795 ezer Ft előirányzat-
tal. A fedezete a hatályos bérleti 
szerződés alapján biztosított.
-  A városi szennyvízhálózat és 

tisztítómű megépítésére benyúj-
tott pályázat nyert, ennek a pro-
jektnek az összege 561.561.200 
forint.
- Hulladékgazdálkodás területén 

kukák beszerzésére 17.856.200 
forintot nyert az Izsák gesz-
torságával működő Izsák-Kom 
Fejlesztési Önkormányzati tár-
sulás, így a rászoruló, egyedül élő 
lakosok részére 670 db 50 literes 
edényt tudunk kiosztani, mellyel 
csökkennek a költségek és méltá-
nyos díjak kerülnek kialakításra. 
Kiosztottunk az elmúlt időszak-
ban 250 db komposztáló edényt, 
a projekt teljes költsége 8.689.456 
forint volt.
- Megvalósult a Kodály Zoltán 

utcai óvoda felújítása és bővíté-
se, a beruházás teljes költsége 
133.359.000 forint volt. A prog-
ram végrehajtása lehetővé tette 
a két óvodai telephely összevo-
nását.
- A startmunka és egyéb prog-

ramok keretében megújult a mű-
velődési ház, a hivatal irattára, 

most alakítunk ki egy két székkel 
működő fogorvosi rendelőt és 
fásítást végzünk 600 darab fa 
kiültetésével szeptember végén. 
A 2010-2014- időszakban 589 fő 
foglalkoztatását szerveztük meg, 
melyhez 193.478.564 forint álla-
mi támogatást nyertünk el.
- Jelenleg is folyik egy új iskola 

és a kapcsolódó tanuszoda meg-
építésével kapcsolatos előkészítő, 
tervezési munka. A megvalósí-
táshoz kapcsolódó kormányzati 
ígérvénnyel rendelkezünk, a 
projekt várható költsége 1.440 
millió forint.
- Megkezdődött a település tel-

jes közvilágításának a felújítása, 
melyhez jelenleg a Kormány 
engedélyét várjuk. A kivitelezés 
költségének fedezete áramdíj és 
karbantartási díjmegtakarítás, 
költsége 50 millió forint.
- A Holló utcai ingatlanok meg-

szerzése több célt szolgál: a jelen-
legi Kft. irodahelyen kialakításra 
kerül a Kormányablak, a meg-
szerzett ingatlanok területén 
parkolók kialakítását tervezzük, 
itt működik a városgazdálko-
dási feladatokat ellátó Kft. és 
itt kerülnek tárolása a saját 
és a Kiskunsági Nemzeti Park 
feladatellátásokhoz használt 
gépei. Az utóbbi esetben bérleti 
díjbevétel keletkezik.
- Megújult a sportpálya kiszol-

gáló épületének külső része, a 
munkák költsége 9.998.362 fo-
rint volt, a belső rész felújítására 
beadott a pályázat nyert, hasonló 
támogatással.
- Elvégeztük a könyvtár infor-

matikai fejlesztését is 11.257 
ezer forint pályázati támogatás-
sal és megtörtént az épület külső 
karbantartása is.
- Elkészült „Izsák Város Komp-

lex Kerékpárforgalmi fejlesztése” 
projekt is, melyben bruttó 
- Megtörtént a hivatal, a műve-

lődési ház és az oktatási intézmé-
nyek villamossági felújítása is, 40 
millió forint értékben korszerű 
LED fényforrások kerültek fel-
szerelésre.
Az egyebek napirendi pont 

keretében Mondok József polgár-
mester tájékoztatta a testületet, 
hogy a polgárőr egyesület lét-
száma 5 fővel növekedett és már 
lovas polgárőrök is részt vesznek 
a munkában és megköszöni Tur-
csán István úr munkáját, hogy 
a lovakat a feladat ellátásához 
biztosítja.
Az Uzovics telepen levő állami 

tulajdonban lévő volt laktanyain-
gatlan területének hasznosítása 
ügyében felmerült egy elképze-
lés, mely szerint gombatermesz-
tést szeretnének megvalósítani. 
Több millió forintos beruházást 
jelentene ez. Jelenleg kezdeti 
stádiumban vannak a tárgya-
lások. Tervezik a területen egy 
feldolgozó üzem, és hűtőház 
kialakítása is. A következő tes-
tület számára komoly kihívást 
fog jelenteni ennek a területnek 
a hasznosítása. 
Kettő kamerát beszereztek, így 

már zökkenőmentesen sikerül 
közvetíteni a lakosság számára 
a képviselő-testületi üléseket, 
illetve egyéb rendezvényeket. 
Strullendorfi testvérvárosunk-

ból az idei évben is várnak egy 

delegációt a Sárfehér Napok 
idejére. A német település új 
polgármesterét is köszönthetik 
majd a vendégek körében. 
Mondok József polgármester 

úr a képviselő-testület tagjai és 
Bagócsi Károly címzetes főjegy-
ző részére emlékplakettet adott 
át a 2010-2014-es választási 
ciklusban végzett munkájukért. 
Ezután Dr. Bozóky Imre alpol-
gármester úr is átadta Mondok 
József polgármester úr részére 
az emlékplakettet.
A Képviselő-testület a további-

akban zárt ülésen döntött a Dísz-
polgári cím, valamint az Izsákért 
Emlékérem adományozásáról. A 
titkos szavazás eredményeként 
2014. évben a XXX. Sárfehér 
Napok szombati ünnepségén 
díszpolgári címet vehet át Lo-
sonczi Mihály, emlékéremben 
részesülnek: Geiszt István, a 
Gondozási Központ dolgozói, 
Kálmán István poszthumusz, 
Katolikus Karitász Szervezet, 
Kiskunsági Madárvédelmi Egye-

sület, Németh Ferenc, Szűcsné 
Sátorhegyi Erzsébet, Tegyünk 
Izsákért Egyesület és Tóthné 
Zombori Erzsébet.
A Képviselő-testület póttagok-

kal egészítette ki a 2014. október 
12-i polgármester, önkormány-
zati és nemzetiségi önkormány-
zati képviselők választásakor 
működő szavazatszámláló bi-
zottságokat, mivel a választási 
jogszabályok nyomán külön 
bizottság bonyolítja le a nemze-
tiségi önkormányzati képviselők 
választását. Póttagok lettek: 
Bárdiné Szabó Edit, Bóbisné 
Magó Lídia, Feróné Gyarmati 
Éva, Kovács Alexandra, Lévai 
Ferencné, Rőfiné Kállai Szilvia, 
Simonné Danics Edit és Tóthné 
Oroszi Anita.
A Képviselő-testület döntött 

közterület használati önkor-
mányzati hatósági ügyben és a 
benyújtott fellebbezést elutasí-
totta.  

Bagócsi Károly 
címzetes főjegyző
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 Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak akik szerettünk 

HAJMA KRISZTIÁN 

temetésén részt vettek, sírjára virágot, 
koszorút helyeztek, 

fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

 Református múltunk  63.

Az idő vas foga nem kopik s nem vásik. Így 
régen is megemésztette az oskola falait, meg ma 
is. Íme, 1816-tól eljöttek azok az idők a Duna-
Tisza közén is, hogy a templomokra vonatkozó 
főkegyúri kötelezettségek megmaradtak ugyan, 
de az iskola építés, fenntartás feladata már az 
üzemeltető gyülekezetekre hárult. A kötelezés 
akkor sem számított nyerő módszernek, de 
legalább a felkérésre MINDENKI hozzátett a 
közös feladathoz ereje szerint. Hiába, egysze-

1816. május 3. A Prédikátor, 
Curator Horvath Péter, Da-
másdi János, Csukás Ferentz, 
Csukás András, Cséplő János, 
Szegedi István jelenlétében.
Előadta a Prédikátor:
1. Hogy az Ekklésiának az 

úri Szék eleibe az eránt bé 
nyujtott instantiájára, hogy 
az építés valamint eddig ugy 
most is nevezetesen az uj 
oskola építése az Commu-
nitás által tétessen, álla az 
indorsata, vagy végzés mely 
tsak szoval közöltetett, hogy 
az új épületek ezután minde-
nik Ekklésiában maga által 
az Ekklésia által tétetnek, a 
költség ilyenkor az Ekklésia 
tagjaira kivettetvén a Biroság 
(városi tanács – N.Á.) köteles 
incassalni. Minden névvel 
nevezendő reparatiok pedig 
kivévén a Templomokat mind 
a két Ekklésiában a Bíroság 
által fognak tétetni. Ez irás-
ban kivétetni rendeltetett.
2. Itt lévén az ideje az épit-

tetéseknek, még egyszer fon-
tolodjon meg, miből és hogy 
épitsenek oskolat, külön é 
a Leányoknak, vagy együtt 
légyenek, mint eddig. Mikor 

kezdödjön az építés. Az elsőre 
nézve a már tett végzés meg-
erösittetett, tudniillik hogy a 
siettség miatt a miből lehet, 
ugy mint sárból. A másikra 
nézve határoztatott, hogy 
mivel az Ekklésiának nints 
modja benne, hogy maga tart-
son Praeceptort, a mostani ta-
nito pedig fogadni nem akar. 
Ezt megszomorítani nem 
akarván a Conventionalissa 
partialasa által, most tsak 
egy oskola épittessen, idövel 
ha a Tanito változik, a mint 
a Canonica Visitatio is tanát-
solta, ugy lehet a Convention 
változtatni, a mint legjobb. 
Egy oskolat ismét lehet tsi-
náltatni. A harmadikra az 
lett a végzés, hogy szerdán a 
Ketskeméti vásár el mulván  
rontasson le a mi rontani valo. 
Csütörtökön, Pénteken föld 
hozattasson, Szombaton loval 
meggázoltasson. A jövő héten 
Hétfőn a rakás kezdődjön el. 
Ezután a hely megnézésére 
kimentek az Elöljárók, s jó-
nak látták, hogy Takaro háza 
felének a Templom felöl való 
szobája  kamrának, a konyha 
istállonak hagyattasson meg, 

a többi mind el rontatván, új 
épület tétessen felalá véggel. 
Háttal a kis szoros köznek, 
mely Szegedi Mihály és Szabó 
József háza végénél Nap nyu-
gotra vagyon. Kezdődvén leg 
alol, a Pap Mihály háza felén, 
uj oskola hat öles, mellette két 
oly kis ház, egy konyha 2 öles, 
és 3adfél öles nagyobb szoba a 
Tanítonak.
Ugyan ekkor rendelödött, 

hogy mivel az Ekklésia idegen 
a költség kivetésétöl a mint az 
úri Szék végzése tartja. Pub-
licaltasson ki a jövő vasarnap 
az uj oskola szüksége, és az 
oskola Tanito által nevenként 
a Hívek szollittatván, ki mit 
ajánl, pénzt vagy nádat, s 
ajánlása jegyeztessen fel.
Végre az Ekklésia hízója el 

adatni rendeltetett 20. 21 
forintokon.
1816. május 15. Keserű Já-

nossal és Járó Mihállyal meg-
alkudván a fent említett uj 
oskola fala rakására az Elöl-
járóság 50 forint és két mérő 
búzában, erről Contractus 
készíttetett.
(P.IV.: 55-56.ol.)            

 közli: Nagy Árpád

rűbb volt az építés és jobbak voltak a fülek, s a 
szívek – tisztelet a kivételeknek! Arról nem is 
szólva, hogy egy jó hízó disznó eladása már az 
építtetés jó részére fedezetet nyújtott. Ma pedig 
számos választási malac révén sem biztos, 
hogy célhoz juthatunk, mert az idők, nyelvek, 
s egyebek forgandók… 
Még jó, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és 

mindenkor ugyanaz! Erre jobban vigyázzunk!
 -na- 

Gyülekezeti hírek
- szeptember 21-én (!), 14.30-tól lesz Kisizsákon istentisztelet az ökumenikus kápolná-

ban

- templomunk külső felújításának második üteme a vége felé közeledik. Akiknek módjában 
áll, kérjük, segítsék adományaikkal a közös munkát. Hordozzák imádságos szeretetükben 
feladatainkat! Köszönjük szépen.

- az Izsáki Református Egyházközség új számlaszáma: OTP 11732112-20007164

- szeptember 14-től kezdődően szeretettel várjuk az ifjakat gyermek-istentiszteletre, a 
harangozó házba (minden vasárnap 10 órától).

IKEM hírek

- október 13. (hétfő!!!), 16 órától: emlékezés a Lajtabánságról. Előadásokat tartanak: Dr. 
Ferenczi Tibor és Dr. Miklós Péter tanár urak. Koszorúzás a református templomparkban, 
előadások a gyülekezeti házban lesznek. Várunk szeretettel mindenkit, akinek fontos Sopron 
és Nyugat-Magyarország sorsa!

Cserbenhagyásos baleset

Emléktábla állítás

SÁRFEHÉR  NAPI
V É R A D Á S 

Értesítjük a segítőszándékú lakosságot, hogy
2014. szeptember 28.-án (vasárnap)  

9 órától 15 óráig
 a városközpontban (Szabadság téren)

VÉRADÁS LESZ.

Magyar Vöröskereszt

ELADÓ 

Szeptember 12-én, nem sok-
kal déli 12 óra után egy ed-
dig ismeretlen személy által 
vezetett személygépkocsi, a 
Kecskeméti út és Bihari utca 
kereszteződésében elsodort 
egy kerékpározó hölgyet, aki 
elesett, s nyolc napon belül 

gyógyuló sérüléseket szenve-
dett. A gépkocsivezető meg-
állás és segítségnyújtás nél-
kül távozott a helyszínről. A 
Kiskőrösi Rendőrkapitányság 
közlekedésrendészeti osztálya 
nyomozást folytat az, Izsákon 
eddig példanélküli ügyben.

A Sárfehér Napok péntek délutáni programjában a 14 órakor 
kezdődő borászfórum után, várhatóan 15:30-kor kerül sor a 
városházán elhelyezendő emléktábla avatására, mely alkalomra 
minden izsákit hívnak a kezdeményezők. Az emléktábla Szélesi 
Józsefnek, Fejszés Istvánnak, a Sárfehér szőlő szelektálóinak, 
valamint Csontvári Kostka Lászlónak, a fajtát elsőként nagy 
területen kimagasló eredménnyel termesztő izsáki gyógy-
szerésznek állít emléket, kifejezve az utókor elismerését és 
tiszteletét.

- szüretelő tepsi, 3,5 t pótkocsira,
- 10 hl műanyag tartály raklapon,

- 16 hl műanyag permetezőtartály kerekeken,
- tolórudas mázsa, 

- lóvontatású szántótalp
  Érd.:36/20-246-2741

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik szerettünk 

CSONTOS ANTAL

temetésén részt vettek, sírjára virágot, 
koszorút helyeztek, 

fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak akik szerettünk özv. 
NÉMETH GyULÁNÉ / ERZSI NÉNI/ 

temetésén részt vettek sírjára virágot, koszorút helyeztek, 
fájdalmunkban osztoztak. 

A gyászoló család
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A falugazdász tájékoztatója
Nitrátjelentés beküldési határide-

je elektronikus úton 2014. szept-
ember 1. és december 31. között. 
A nitrátérzékeny területen 

valamennyi mezőgazdasági te-
vékenységet folytatóra, míg a 
nitrátérzékeny területen kívül, 
a külön jogszabály szerinti ma-
gánszemélyek háztartási igényeit 
meghaladó mértékű állattartást 
végzőkre vonatkozik a jelentési 
kötelezettség.  Állattartóknak az 
adatszolgáltatáshoz KÜJ, és KTJ 
azonosítóval kell rendelkezni. 

Ezeket a környezetvédelmi azo-
nosítókat időben meg kell kérni 
a területileg illetékes környezet-
védelmi, természetvédelmi és 
vízügyi felügyelőségtől az un. KAR 
–adatlapokon. 
A Gazdálkodási Napló folyamatos 

vezetése a fenti tevékenységet 
végzőknek kötelező. Izsák nitrátos 
terület. Az Európai Unió által elő-
írt adatszolgáltatás céljából, ötezer 
gazdálkodótól kéri be a NÉBIH a 
2013/2014-es gazdálkodási évben 
felhasznált növényvédő szerek 

Folytatás az 1. oldalról.
KÉPVISELŐJELÖLTEK:
1. Sörösné Boldoczki Tímea FIDESZ-KDNP
2. Vékony Miklós független 
3. Rábaközi Zoltán független
4. Csábi Gábor független
5. Bérces Lajos FIDESZ-KDNP
6. Góhér Zoltán független  
7. Végh Tamás független
8. Gucsi Tamás FIDESZ-KDNP
9. Mezei István független 
10. Kovács András független   
11. Nagy Máté független
12. Dr. Rigó József Zsolt FIDESZ-KDNP
13. Tetézi Attila FIDESZ-KDNP
14. Varga István FIDESZ-KDNP
15. Sutus-Juhász Magdolna független
16. Kutas Tibor független
17. Perjésné Kiss Etelka független
18. Faragó Gábor független
19. Frankó Barnabás független
20. Rézműves Mihály független
21. Dr. Bozóky Imre FIDESZ-KDNP
22. Rácz Sándor független 
23. Szabó József  FIDESZ-KDNP
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISE-
LŐJELÖLTEK
1. Radics György
2. Radics Péter
3. Radics Zoltán
4. Patai Ottó Béla
5. Radics Cézár
6. Patai Attila
7. Rupa Elvíra
A jelölt kiesik, ha
- a szavazás megkezdése előtt a jelölésről írásban 

lemond,
- a központi névjegyzékből törlésre kerül,
- a választhatóság jogát elveszti,
- a választási bizottság a jelöltet állító jelölő szer-

vezetet törli a jelölő szervezetek, jelöltek és listák 
nyilvántartásából.
A kiesett jelölt nevét, a jelölő szervezetek, jelöltek 

és listák nyilvántartásából, valamint az egyéni 
szavazólapokról törölni kell.
Következő fontos feladat a Szavazatszámláló 

Bizottságok (továbbiakban: SZSZB) megbízott 
(delegált) tagjainak megbízása és bejelentése. A 
választókerületben jelöltet, illetve listát állító jelölő 
szervezetek, valamint a független jelöltek legfeljebb 
két-két tagot bízhatnak meg (lehetséges egy fő 
megbízása is) bizottsági tagnak. Az SZSZB megbí-
zott tagjait 2014. szeptember 26-án 16 óráig lehet 
bejelenteni a HVI vezetőjénél a megbízó nevének, 
a megbízott nevének, magyarországi lakcímének és 
személyi azonosítójának megadásával.
Az SZSZB megbízott tagja az lehet, aki az önkor-

mányzati választáson jelöltként indulhat. Az SZSZB 
megbízott tagja nem lehet: a köztársasági elnök, a 
háznagy, képviselő, alpolgármester, jegyző, másik 
választási bizottság tagja, választási iroda tagja, a 
Magyar Honvédségnél szolgálati jogviszonyban álló 
személy és a jelölt.
A Helyi Választási Bizottság megbízott delegált) tag-

jainak bejelentésekor az SZSZB-nél leírtak az irány-
adók azzal a kiegészítéssel, hogy a megbízott tagnak 
nem kell a településen lakcímmel rendelkeznie.
A Helyi Választási Bizottság választott tagjai, 

póttagjai:
Elnök:                Lakatos Jenő
Elnökhelyettes:  Losonczi Mihály
Tag:                    Kalmár Ferenc.
Póttagok:            Dr. Hauzmann János
                           Kovács László

Választási tájékoztató Nagyon fontos a mozgóurna igénylésére vonat-
kozó szabályok meg- és betartatása. Mozgóurnás 
szavazás esetén a szavazófülke helyett a szavazás 
titkosságát garantáló körülményeket kell a válasz-
tópolgár számára biztosítani. A mozgóurna iránti 
kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, 
mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossá-
ga, illetve fogva tartása miatt gátolt választópolgár 
nyújthatja be.
A mozgóurna iránti kérelemnek a választás kitű-

zését követően, de legkésőbb a szavazást megelőző 
második napon kell megérkezni a Helyi Választási 
Irodához, vagy a szavazás napján legkésőbb 15 
óráig az SZSZB-hez. A 15:00 órát követően érke-
zett kérelmeket az SZSZB elutasítja. Szeretném a 
segítségüket kérni, hogy ne hagyják az utolsó pil-
lanatokra az igény bejelentését, mert mindenkinek 
biztosítani szeretnénk a szavazás lehetőségét és 
ehhez az SZSZB-k számára szükséges a lebonyolí-
tási rend megszervezése. A mozgóurnát az SZSZB 
legalább két tagja viszi ki – a szavazókör területén 
– a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékén 
szereplő választópolgárhoz.
Településünkön roma nemzetiségi önkormány-

zati-képviselő választás is lesz, amit külön Nem-
zetiségi Szavazatszámláló Bizottság bonyolít le a 
KHT irodán. A Nemzetiségi szavazást lebonyolító 
SZSZB-be nem lehet delegálni, de azok a jelölő 
szervezetek, amelyek a települési nemzetiségi 
önkormányzati választáson jelöltet állítanak, egy-
egy megfigyelőt bízhatnak meg. Megfigyelő csak az 
adott nemzetiség regisztrált választópolgára lehet, 
ezt a HVI ellenőrzi. 
A megfigyelő:
- figyelemmel kísérheti a nemzetiségi SZSZB 

munkáját,
- a szavazást, illetőleg a nemzetiségi SZSZB mun-

káját tevőlegesen vagy ráutaló magatartással nem 
befolyásolhatja, és nem zavarhatja,
- a szavazóköri jegyzőkönyvben rögzítheti észre-

vételeit,
- kifogást nyújthat be,
- a szavazás lezárását követően a lezárt urnát 

aláírhatja,
- a szavazóhelyiségben köteles regisztrációs kár-

tyát viselni.
A nemzetiségi jelölő szervezetek a HVB-be nem 

bízhatnak meg megfigyelőt.
A szavazás 2014. október12-én 6.00 órától 19.00 

óráig tart.
A választási kampányidőszak 2014. augusztus 23-

tól 2014. október 12-én 19.00 óráig tart.
A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a 

szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától 
számított 150 méteres távolságon belül – közterüle-
ten választási kampánytevékenység 2014. október 
12-én nem folytatható. Választási gyűlés 2014. ok-
tóber 12-én nem tartható, ugyancsak ezen a napon 
politikai reklámot nem lehet közzétenni.
A közvélemény-kutatást végző személy abba az 

épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, 2014. 
október 12-én nem léphet be. Az épületből kilépők 
megkérdezésével készített közvélemény-kutatás 
eredményét (exitpol) csak 2014. október 12-én 19.00 
óra után szabad nyilvánosságra hozni.
A szavazással kapcsolatos további tudnivalók a 

www.valasztas.hu honlapon megtalálhatók.
Tisztelettel kérek minden választópolgárt, hogy a 

vonatkozó szabályok betartásával vegyen részt a vá-
lasztáson és segítse munkánkat, hogy azt a jogsza-
bályok szellemében, a törvényesség biztosításával, 
a pártatlanság érvényesítésével és szükség esetén a 
választások törvényes rendjének a helyreállításával 
tudjuk végezni. Köszönöm segítségüket. 

Bagócsi Károly HVI vezető

nevét és azok mennyiségét. Az 
érintett gazdálkodók postai úton 
kapnak felszólítást a kötelező 
adatszolgáltatásra. 
A kötelezettségnek 2014. no-

vember 30-ig kell eleget tenni, a 
permetezési napló elektronikus 
megküldésével. Az Agrár-környe-
zetgazdálkodásban (AKG) részt-
vevőknek, a Gazdálkodási napló 
elektronikus úton való benyújtási 
határideje: november 30.           
További információ: Mikus Anikó 

T.: 06/20/985-0721       

Folytatás az 1. oldalról.
A családomnak, a kollégáimnak, 

a sportbarátaimnak és a többi kö-
zösségnek, amelyekkel kapcsolat-
ban vagyok. Nélkülük ez nem tör-
ténhetett volna meg velem. Mert 
nélkülük másként alakult volna az 
életem. A jelölők és a kitüntetést 
megszavazók mellett ezért nekik 
is köszönettel tartozom.
– Te annyira izsáki vagy, hogy 

vélhetőleg sokan nem is tudják, 
valójában Fülöpszálláson szület-
tél és nőttél fel.
– Valóban, 1973. augusztus 1-

jével, 19 évesen kerültem Izsákra 
az Áfészhez, ahol előbb ellenőr 
majd áruforgalmi előadó voltam. 
Az én megtisztelő feladatom volt 
az 1975-ben épült új háztartási 
bolt létrehozásának, beindításá-
nak koordinálása. Ami mindmáig 
külön is öröm számomra, hogy 
az izsáki szövetkezetnél nem-
csak munkát találtam, hanem 
életem párját Édes Ágnest - két 
leányom édesanyját, két unokám 
nagyanyját – is ott ismertem meg. 
Az Áfésztől aztán 1978-ban el-
váltam, ám a feleségemmel ma is 
együtt vagyunk. 1978. november 
1-jétől az Izsáki Állami Gazdaság 
1-es kerületének szolgáltatási 
vezetője lettem. A munkások 
szállítása, a munkásszállások, 
a szolgálati lakások, az üzemi 
konyha és az építőtáboroztatás 
ügyei tartoztak hozzám. A ’80-as 
évek elejétől mindezek mellett 
gyümölcsexporttal, gyümölcs és 
szőlőfelvásárlással is foglalkoz-
tam kerületemben.
– Mai vállalkozásod - amelyről 

mindenki ismer - szintén az 
állami gazdasággal kezdődött 
egykor.
– Egészen pontosan 1986. július 

1-jén, amikor is a gazdaság meg-
vette az ágasegyházi Mathiász 
Tsz-től a pezsgődugógyártó mű-
anyagüzemet, s ennek a vezetője 
lettem, mert azt is az 1-es kerület-
hez csatolták. Jól ment az üzem, 
ám egy idő után csökkent a dugók 
iránti kereslet. E kedvezőtlen fo-
lyamat a rendszerváltás idejére, a 
keleti piacok kiesésével, még fel is 
erősödött, ezért jó néhány kollég-
át el kellett akkoriban bocsátani. 
Mindez konkrétan 1991 végén 
zajlott. Majd 1992 januárjában 
én is munkanélkülivé váltam. 
Ezt a „státuszt” azonban nem-
igen akartam megtartani, ezért 
a családdal és a volt kollégákkal 
nem kevés töprengés után úgy 
döntöttünk, hogy kibéreljük a 
műanyagüzemet és folytatjuk a 
termelést a magunk kockázatára. 
Ám ez a bérletes időszak mindös-
sze három hónapig tarthatott, 
mivel ’92 májusában árverésre 
bocsátották az üzemet. Ekkor 
újabb, az előzőnél is komolyabb 
töprengés és rengeteg álmatlan 
éjszaka után úgy döntöttünk 
a családdal, beszállunk a ver-
senybe. Végül mi nyertünk az 
árverésen. 
– Úgy tűnik nem volt rossz döntés 

az akkori, hiszen ma is működik 
az üzem.
– Huszonkét év után is azt 

mondhatom, jól döntöttünk ak-
kor. Folyamatos kereslet van a 

Az Izsák Díszpolgára cím 
idei kitüntetettje Losonczi Mihály

gyártmányainkra, emellett egy 
budapesti cégnek bérmunkát is 
végzünk. Az sem mellékes, hogy 
a korábban nehéz szívvel elbocsá-
tott összes kollégának ismét mun-
kát tudtunk adni. Legtöbbjük itt 
is maradt nyugdíjazásáig, illetve 
ma is itt dolgozik. Mitöbb, idővel 
még létszámot is tudtunk emelni, 
így a korábbi ötről nyolcra nőtt 
a munkatársak száma. Szükség 
esetén nyugdíjasaink is besegí-
tenek. Azt nem állíthatom, hogy 
mindig egyformán jól megy az 
üzlet, de a mai hektikus gazdasági 
viszonyokhoz képest nemigen 
panaszkodhatunk. Valójában a 
mi vállalkozásunk egy családias 
közösség. Itt nem beosztottak dol-
goznak, hanem kollégák. Ez nem 
csupán szólam részemről, hanem 
így is van! Hiszem és vallom, 
hogy a jó közösségekben van az 
az igazi erő, amellyel bármilyen 
komoly gondot, problémát meg 
lehet oldani. Van egy mottóm, 
ami úgy szól, hogyha segíteni 
nem tudok, legalább ne ártsak. 
Úgy gondolom ártani soha nem 
ártottam, ahol viszont kellett és 
tudtam, segítettem.
– Tudható, hogy rendszeres 

támogatója vagy a nyugdíjas 
klubnak, az egyházaknak, az 
Izsákért Közalapítványnak, a 
Tegyünk Izsákért Egyesületnek, a 
néptáncnak, az erdei iskolának, az 
iskolai sportnak, az iskolai csopor-
toknak, gyermekprogramoknak 
és a városi rendezvényeknek. De 
sorolhatók társadalmi megbízatá-
said is: tagja vagy az önkormány-
zat pénzügyi bizottságának, az 
Izsákért Közalapítvány felügyelő 
bizottságának, az Izsák Coop Zrt. 
igazgatóságának, elnökhelyettese 
a helyi választási bizottságnak. 
Nyilván azok, akik a díszpolgári 
kitüntetésre ajánlottak mindezt a 
közösségi vállalást észrevették és 
értékelték.
– Tudod, amikor 19 évesen 

Izsákra kerültem nem gondol-
tam, hogy ennyi jó emberrel 
találkozom és ennyire jutok majd 
negyven év múltával. Idekerülé-
semkor azt tapasztaltam, hogy 
az izsákiak nehezen megnyíló 
emberek, de akit befogadnak 
azt, sok szeretettel veszik körül. 
Velem így tettek és ezért hálás 
vagyok. Ahogy hálás vagyok a csa-
ládomnak, akik békét szeretetet 
adtak és mindenben mellettem 
álltak, s állnak. Hálás vagyok a 
jó barátoknak és a jó kollégáknak, 
mert az ő támogatásuk is fontos 
volt mindig számomra. Mindezek 
külön-külön is nagyon fontos ér-
tékek egy ember életében, de azt 
gondolom, hogy igazán így együtt 
alkotnak egy olyan egészet, amely 
egy teljes élethez kell.
Akik ismerik Losonczi Mihályt 

tudják róla, hogy jó kedélyű, 
társaságot kedvelő ember, aki 
főzni is szeret és tud. Főz verse-
nyeken, baráti találkozókon, s 
persze otthon. De azt sem bánja, 
ha időnként őt főzik – az unokák. 
Ez látszott az arcán, amikor 
beszélgetésünk végén örömmel 
konstatálta, hogy még épp időben 
odaér a kisebbikért az oviba!

Tetézi Lajos
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osztva kaptunk egy-egy lapot, amin a kérdésekre választ kellett adni 
a múzeumban található kiírások és kiállítási tárgyak segítségével. 
Sajnos nem tudtuk bejárni az egészet, de arra valószínűleg rámenne 
egy hetünk is. Ezután átsétáltunk az Oxford Street-re, London Váci 
utcájára, ahol volt egy másfél óra szabadidő a vásárlásra. Végül átbu-
szoztunk a Madame Tussaud’s Panoptikumba, ahol hírességek, neves 
személyek viaszbábui között sétáltunk. Míg a buszra vártunk, addig 
elmentünk a közeli Baker Street-re, és Gábor megmutatta nekünk, 
hogy hol lakott a híres detektív, Sherlock Holmes. A visszaúton egy kis 
baleset történt: a buszunk ütközött egy másik autóval, de szerencsére 
egyik járműnek sem lett semmi nagyobb baja.
Az ötödik napon a Chelsea stadionban kezdtük a napot egy túra-

vezetéssel. Megnéztük az öltözőek, felmentünk a lelátókra, és még a 
sajtótájékoztató terembe is bementünk egy angol idegenvezető kísé-
retében, kinek szavait Gábor fordította. Ezután a pénzügyi negyedbe 
mentünk, a City of London-ba, mely gyakorlatilag egy külön város. 
Úton a múzeumba legfőképpen öltönyös emberekkel találkoztunk, kik 
gyorsan elsiettek a hosszú sorunk mellett. Megtekintettük az angol 
font történetét a Bank of England-ben, majd a Millenium Bridge-en 
átsétálva, megláttuk a Globe színház mását, majd később pedig a 
Southwark katedrálist tekintettük meg, melyben a négy kápolnából 
az egyik Assisi Szent Ferencé és a magyar Szent Erzsébeté. 
Az utolsó angliai napon Greenwich városrészben néztük meg a 0. 

hosszúsági fok helyét, illetve a dombról lesétálva a National Maritime 
Museum-ban tettünk látogatást. A Hajózási Egyetem kertjén átsétál-
va elmentünk a greenwichi piacra, ahol mindent meg lehetett találni, 
ékszerektől a spanyol árusig, akinek volt egy budapesti barátja. Egy 
óra múlva már hajón ültünk, egyenruhás brit diákokkal együtt, útban 
a Tower of Londonba. A hajón angol idegenvezetés is volt, de azt sajnos 
Gábor nem tudta tolmácsolni a hajó hangos zúgása miatt. Az erődben 
a koronázási ékszereket tekintettük meg elsőként a csoporttal, majd 
a falakra felsétálva a Tower Bridge felnyitását láttuk. Innentől min-
denkinek volt egy órája megnézni a temérdek látványosságot, amit a 
régi vár nyújtott, s a dinasztia sem fog kihalni, mert láttunk hollót is 
a Tower-ben. Az imént említett Tower Bridge-n átsétáltunk, és két 
utcával arrébb elbúcsúztam a csoporttól, mivel én a látványosságok 
nézését a családommal folytattam tovább.

K. Szabó Márta Inez (8.b)

Német nyelvi tábor
Iskolánk 42, német nyelvet tanuló diákja töltött el 5 felejthetetlen 

napot Ausztriában. A TÁMOP 3.1.4/12 pályázat adta lehetőséggel élve 
szerveztünk német nyelvi tábort 2014. június 23-27. között soproni 
szállással, ausztriai programokkal.
A tábor célja az volt, hogy a tanulók bepillantást nyerjenek Ausztria 

kultúrájába, megismerkedjenek hagyományaikkal, gyarapítsák szó-
kincsüket, autentikus környezetben hallják és mindenekelőtt hallják, 
használják a német nyelvet. Mindezt élvezetes, érdekes programok, 
jó hangulatú kirándulások keretében tehették meg.
Jártunk Kismartonban, ahol mindenki ámulva nézte az Eszterhá-

zy-kastély díszes termeit. Az Ötscher-hegységben hatalmas sziklák 
között, zúgó patakok felett, gyönyörű vízesések mellett túráztunk. 
Bécsben – bár esett – megnézhettük a legfontosabb látnivalókat. 
Schönbrunn pompája mindenkit elvarázsolt, de az állatkert is felejt-
hetetlen élményt nyújtott. Fraknó vára többezres fegyvergyűjteményt 
rejtegetett, amely nem csak a fiúk figyelmét kötötte le. A Fertő-tó 
melletti Ruszt városa egy varázslatos gyöngyszemnek bizonyult 

gólyáival, burjánzó kertjeivel, kis utcácskáival. Az öt napra egy Fertő-
tavi hajókázás tette fel a koronát.
Végezetül álljon itt néhány tanulói vélemény:
„Ezen az öt napon nagyon sok új dolgot hallottam.”
„Köszönöm, hogy volt lehetőségem eljönni.”
„Összességében a hét csúcs szuper volt! Szívesen visszatérnék 

még!”
„Még nem akarok hazamenni, de muszáj. A hét nagyon jó volt. 

Nagyon!”
„Nagyon tetszett ez az öt nap. Hiányzott kicsit Izsák, de remekül 

éreztem magam.”
„Ez egy fantasztikus és csodálatos élmény volt számomra. Ezt a 

hetet sohasem felejtem el.”
Katzenbachné Csengődi Edit

Ökotábor
Hétfőn az iskolánál volt a gyülekező. Miután mindenki odaért, in-

dultunk a Csíkász-tanyára. Mikor odaértünk, mindenki nekikezdett a 
játéknak. Kis idő után kezdődtek a foglalkozások. Először csapatokra 
osztottak minket. Majd az első feladatunk az volt, hogy keressük 
meg az erdőben elrejtett borítékokat. Aztán ismét játszottunk, majd 
elmentünk számháborúzni. A csaták végén elindultunk Izsákra 
vacsizni a Vino-ba.
Kedden délelőtt növényeket ültettünk az iskolában. Ebéd után busz-

ra szálltunk és Jakabszállásra mentünk, a Magyarkertbe. Ott bejártuk 
„egész Magyarországot”, a hegyeket-völgyeket, tavakat, folyókat, sőt 
még a szomszédos országokba is ellátogattunk. A kirándulás végén 
strandoltunk egy nagyot.
Szerdán korán reggel indultunk Budapestre. Először a Természettu-

dományi Múzeumba mentünk. Sok érdekes kiállítást nézhettünk meg 
és előadásokat hallgathattunk meg, pl. rovarokról, őskori állatokról. 
A délutánt a Fővárosi Növény- és Állatkertben töltöttük.
Csütörtökön kertészkedéssel kezdtük a napot, ahol mindenki jól 

érezte magát. Délután a Vackor Várba mentünk, ahol az erdő- és 
vadgazdálkodásról hallottunk sok érdekességet. Utána a Biofarmra 
látogattunk el. Ott a biogazdálkodás titkait mutatták be nekünk, majd 
kóstolót kaptunk különböző ízű bioitalokból és pogácsából. 
Pénteken volt a hét legizgalmasabb napja. A busszal már korán 

reggel elindultunk Poroszlóra, a Tisza-tóhoz. Egy kis eligazítás után 
kezdődhetett a nagy kaland. Kenukba szálltunk és elkezdtünk evezni. 
Gyönyörködtünk a tájban, a madarakban, halakban. Megismertünk 
új növényeket is, pl. a tavi sulymot. A kenutúra végére nagyon elfá-
radtunk, így nagyon örültünk a bográcsos vacsorának. A szombati 
napot íjászkodással töltöttük, a Kecskeméti Íjász Egyesület tagjai 
tanítottak minket a különféle fortélyokra.
Köszönjük a tanárainknak, hogy megszervezték ezt a tartalmas 

hetet és ennyi élménnyel gazdagítottak minket!
Mezei Dóra és Kátai Kitti (6.b)

Tornász-horgász tábor (Természetközeli sporttábor)
A TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0979 számú pályázat támogatásával 

az Izsáki Horgász- és Pihenőparkban, a versenyeken iskolánkat 
képviselő tornászok közül 15 fő részvételével, tornász-horgász tábor 
szervezésére nyílt lehetőség a nyári szünetben. A szép környezetben, 
a kikapcsolódás, a horgászás, a strandolás mellett, komoly helytállást 
igénylő tornaedzésekkel jó hangulatban teltek el a napok. A gyerekek 
belekóstolhattak egy igazi tornaműhely munkájába. A kiskunhalasi, 
volt válogatott tornász edzők diktálta gyakorlás után az izomláz 
mindennapos vendég lett a táborban. 
A pályázat feledhetetlen élménnyel gazdagította tornászaink napjait. 

László Tamás serdülő válogatott, Boncsér Krisztián, Dudás Norbert, 
Fehér Márk és Kardos Botond junior válogatott, valamint Schweigert 
Dávid felnőtt magyar válogatott tornászokkal együtt kápráztatták el 
az egész iskola diákseregét. Óriási sikere volt a bemutatónak. 

Szabó József

Nyári táborok
Kirándulás Londonba
Reggel 9 óra. Az iskola előtti parkolóban tolonganak az emberek. A 

busz lassacskán megérkezik, és elkezdődik a csomagok bepakolása. 
Van még idő egy utolsó búcsúzásra. A busz sokáig meg sem állt, 
csak mikor a csapat másik felét, a füzesabonyiakat, később pedig az 
idegenvezetőt, Gábort felvettük. Így megtelt a busz, és indulhattunk 
utunkra, át fél Európán.
Az út elején megálltunk Bécsben. A hőségben megtekintettük a Step-

hansdom-ot, végigsétáltunk a Graben egy részén, ami Bécs leghíre-
sebb utcája, majd megcsodáltuk a Hofburg-ot, az osztrák főváros egyik 
legszebb épületét. Még aznap átkeltünk a határon Németországba, és 
csak benzinkutakon álltunk meg háromóránként. A táj gyökeresen 
eltért a megszokott Alföldtől: itt hegyek és dombok váltakoztak, 
utunkat fenyőfák szegélyezték. Egész éjjel mentünk az autópályán, 
habár aludni keveset tudtunk az ülésekben. Másnap reggel öt órakor 
átmentünk Hollandia egy kis részén, ahol megszűntek a hegyek és a 
fenyőerdők, majd keresztül mentünk Belgiumon és Franciaországon, 
ahol az ismerős síkságok uralkodtak. Dél felé átkeltünk a Csalagúton. 
Az autóbuszt egy hatalmas vagonszerű járműbe vezették, mi pedig 
kiszálltunk, és a félórás út alatt körülötte álltunk. Kissé félelmetes 
volt, ahogy a vagonok kissé zörögve átkeltek a tenger alatt.
Mikor átértünk Angliába, már a baloldalon közlekedtünk. Zöld lege-

lők üdvözöltek, miközben haladtunk Rye felé. Tipikus, macskaköves 
utcákkal tarkított angol kisváros - téglaépületek szorosan egymás 
mellett sorakozva - életét bolygattuk meg egy kicsit érkezésünkkel. 
Itt meglátogattuk a helyi templomot, amelynek az itteni épületekre 
jellemző díszes ólomüveg ablakai voltak, és megnéztük az Ypress 
Tower-t és a benne található múzeumot, majd folytattuk az utunkat 
egy kitérővel nyugat felé, Hastings-be.
A város hasonló volt Rye-hoz; persze sokkal nagyobb, de még mindig 

uralkodtak az angol téglaházak. A város a tenger partján fekszik, így 
meg is látogattuk a köves partot, sok kagylót begyűjtve.
Innentől az utunk északra vezetett Allhallows falujába, ami otthont 

adott a szálláshelyünknek. A település a Temze torkolatánál fekszik, 
a lakópark pedig rögtön a parton, ami ugyanolyan köves volt, mint 
Hastings-ben.
A csapatot felosztották öt-hat fős csoportokra, és ezek a csoportok 

aludtak egy lakókocsihoz hasonló alkalmatosságban. A nyaralópark 
hatalmas volt, az én csoportom egy jó félóráig kereste a saját mobile 
home-ját, melyek jól felszereltek voltak, és szépen voltak berendezve, 
habár ha az összes ajtót kinyitottuk, barikádot lehetett velük alkotni 
a folyosón. A lakóparkban legalább két magyar családdal is találkoz-
tunk, amin meglepődtem.
Másnap London felé indultunk. A busz a Westminster híd végén állt 

meg, így a hídon átsétálva értünk el a Westminster Palotához, és az 
Óratoronyhoz. A tér és a körülötte lévő utcák tömve voltak turisták-
kal, így Gábor, az idegenvezetőnk egy esernyő feltartásával vezetett 
minket át a Westminsteri apátsághoz, melyet csak kívülről tudtunk 
megcsodálni. A Whitehall úton végigsétálva eljutottunk a Downing 
Street 10-hez, a miniszterelnök házához, melyet vaskapu és fegyveres 
őrök zártak el a turistáktól. Továbbhaladva a Whitehall úton emlék-
művek mellett elhaladva, át a Horse Guards Parade-n eljutottunk a St 
James’s parkba, ahol Gábor megetette a helyi városlakó mókusokat. 
A hatalmas parkon áthaladva, melyben madarakban sem volt hiány, 
elértünk a Buckingham Palotához, ahol pár fotó után megnéztük 
az épp elvonuló katonákat. Ezek után megnéztük a Trafalgar teret 
Nelson admirális szobrával. Ezután a Piccadilly körút következett, 
ahol kaptunk egy kis szabadidőt a boltok bejárására, majd átsiettünk 
a Covent Garden piacán, ahol különböző utcai előadókat is láttunk. 
Majd felültünk a London Eye-ra, az óriáskerékre, ami a tériszonyosok 
rémálmainak egy szebb változata. A város nagy részét láthattuk a 
nevezetességekkel együtt, melyek nagyon közel helyezkednek el 
egymáshoz a városban.
A következő napon a Brithis Museum-ban kezdtünk. Csoportokra 

XXX. Izsáki Sárfehér Napok • VIII. Egyesfogathajtó Világbajnokság
2014. szeptember 24-25-26-27-28.

Szeptember 24. szerda
16 óra Fogathajtó pálya: Ünnepélyes megnyitó – a versenyző nemzetek bemutatása. Műsor: 
a magyar egyesfogathajtás hagyományainak bemutatása, hagyományőrző, valamint egyes és 
ötös fogatok, lovas rendőrök felvonulása, műsora, a Biczó Csárda csikós bemutatója

Szeptember 25. csütörtök
9 óra Fogathajtó pálya: VIII. Egyesfogathajtó Világbajnokság – Díjhajtás
9 óra Vino étterem: Hagyományos és Új nemesítésű Magyar Szőlőfajtákból 
Készült Borok és Pezsgők Országos Versenye

Szeptember 26. péntek
9 óra Fogathajtó pálya: VIII. Egyesfogathajtó Világbajnokság - Díjhajtás
10 óra Városháza, Művelődési Ház: Kiállítások megnyitása (termény, kézműves, képzőművész)
12 óra Vino Étterem: Jó ebédhez szól a nóta - Látó Imre és zenekara
14 óra Városháza: Borászfórum - utána Szélesi József vincellér emléktáblájának avatása
15 óra Sportpálya: Sárfehér Kupa labdarúgó torna
18 óra Művelődési Ház: A XIII. Nyári Izsáki Alkotótábor festményeiből rendezett kiállítás és a 
madarak atyja, Herman Ottó természettudós centenáriumi emlékkiállításának megnyitója
19 óra Katolikus templom: A Városi Vegyeskar és a Zeneiskola zenetanárainak hangversenye
19 óra Szabadtéri színpad: Amatőr könnyűzenei fesztivál - Mad Gun, Zacc 
21 óra Vino sátor: Forró Rágógumi koncert
22 óra Fogathajtó pálya: Adrenalin Party - Sztárvendég: Majka & Curtis, FeelharmonX, Dj 
L-Gee (belépő: 500 Ft.)
22:30 Vino sátor: Retroparty

Szeptember 27. szombat
9 óra Fogathajtó pálya: VIII. Egyesfogathajtó Világbajnokság - Maratonhajtás
9 óra Vasútállomás: Országos motoros találkozó
10 óra Katolikus templomkert: Családi nap gyermekprogramokkal 
11 óra Vino Étterem: Elszármazott izsákiak találkozója – Emlékezés Mátyási József izsáki 
születésű költőre
12 óra Vino Étterem: Jó ebédhez szól a nóta - Látó Imre és zenekara
14:30 Kossuth-Rákóczi út: Országos motoros felvonulás
15:30 Városháza előtt: Hagyományőrző játékos szüret
16.00 Sportpálya: Soltszentimrei öregfiúk – Izsáki öregfiúk labdarúgó mérkőzés

16:30 Szabadtéri színpad: A 140 tagú Szentegyházi (Erdély) Gyermek Filharmónia Zenekar 
és Kórus műsora
17:30 Szabadtéri színpad: Ünnepköszöntő, városi kitüntető címek átadása, a fogathajtó 
vb. első két napi számainak eredményhirdetése, a Hagyományos és Új nemesítésű Magyar 
Szőlőfajtákból készült Borok és Pezsgők Országos Versenyének díjátadója
19:30 Szabadtéri színpad: Sztárparádé - Kállay Saunders András, Tolvai Renáta, Király Viktor
20:30: Fogathajtó pálya: Lovas show - a Biczó Csárda csikósainak bemutatója
21 óra Vino sátor: Nihil Chips koncert
22 óra Fogathajtó pálya: Adrenalin Party – Sztárvendég: Giovi és zenekara, Irigy Hónaljmi-
rigy, Erox Martini, Galambos Lajos és zenekara
22:30 Vino sátor: Dj Roger - Slágerparty

Szeptember 28. vasárnap
9 óra Fogathajtó pálya: VIII. Egyesfogathajtó Világbajnokság - Akadályhajtás
10 óra Katolikus templom: Búcsúi terményhálaadó szentmise
10 óra Református templom: Ünnepi istentisztelet
10 óra Sportpálya: Izsáki Sárfehér SE – Csengőd labdarúgó mérkőzés
14:30 Szabadtéri színpad: Varga Misi – mulatós nóták
15 óra Szabadtéri színpad: A Golddance Tánciskola műsora, az iskola modern táncosainak 
bemutatója, Flash Tánccsoport műsora
15 óra Fogathajtó pálya: A VIII. Egyesfogathajtó Világbajnokság ünnepélyes eredményhir-
detése - közreműködik a Szentegyházi Gyermek Filharmónia Zenekar és Kórus
16 óra Kossuth út: Az Egyesfogathajtó Világbajnokság résztvevő fogatainak felvonulása
16:30 Szabadtéri színpad: A Sárfehér Néptáncegyüttes és a Suttyomba Zenekar műsora 
- közreműködik a Karádi Néptáncegyüttes
17:30 Szabadtéri színpad: Szól a nóta – a Kecskeméti Nótakör műsora
18:30 Szabadtéri színpad: Sztárparádé – Kökény Attila, Vastag Csaba, Ádám-Éva Neoton
20:30 Kossuth tér: Tűzijáték

Péntektől vasárnapig várja az érdeklődőket a borutca, ahol pénteken 19 órá-
tól, szombaton és vasárnap 12 órától a Suttyomba zenekar zenél és táncház a 

Sárfehér Néptánc Egyesülettel.
Szeptember 28.-án vasárnap 9 és15 óra között a városközpontban véradóbusz.



IZSÁKI Hírek  2014. szeptember 23.8. oldal

Október 1. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: ITV-klipek 
            a matkópusztai 
            UL Repülő Vb-ről 
            (ism.)

Október 2. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: ITV-20 – válogatás 
           20 év műsoraiból

Október 8. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Megyei Krónika
20:35: Sárfehér Napok 
            2014. I. rész

Október 9. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Megyei Krónika (ism.)
20:35: Sárfehér Napok 
           2014. I. rész (ism.)

Október 15. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Beszámoló a 2014. évi 
önkormányzati választás he-
lyi eredményéről
20:30: Sárfehér Napok 
           2014. II. rész

Október 16. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Beszámoló a 2014. 
           évi önkormányzati 
           választás helyi 
           eredményéről (ism.)
20:30: Sárfehér Napok 
           2014. II. rész (ism.)
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Meghívó
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt 

október 10-én 18 órára, 
a IV. Őszi Izsáki Festőtábor zárókiállítására.

 A kiállításra kerülő közel 40 munka méltó ízelítőt ad 
attól a 10-12 alkotótól, akik az ország különböző részeiből 

érkeznek hozzánk. A Vinóban vendégeskedő és alkotó 
művészek október 5. és 12. között dolgoznak majd nálunk!
A kiállítást megnyitja: Dr. Kriskó János főiskolai docens

A tárlat megtekinthető: 2014. október 10. és 31. között 
(Németh Ferenc szervező)

Tisztelt Gyászolók!
Az Izsáki Katolikus Temetőkben

továbbra is a Jóindulat Kft. Temetkezés 
végzi a szállítást ás a temetkezést, 

kizárólagos joggal!
Ügyintézéshez hívja Molnár Lászlót!
Tel.: 06-20/3113-572, 06-30/9639-222

Köszönjük!

SZEPTEMBERI AKCIÓ
SZEPTEMBER 01.- SZEPTEMBER 31.-IG

Ízelítő akciós termékeinkből
1”/32-es KPE cső 10 Bar vastag fallal

220Ft /m-től
Zártszelvény 40x40-es  3400 Ft/6 m  (566/m)

Szögvas  25x25  2160 Ft/6 m (360/m)
Szövött drót  1,20 m magas  340 Ft/m

Szövött drót    1,50 m magas  400 Ft/m
Lamellás csiszoló korong  380 Ft-tól

Vágókorong  115x1   150 Ft-tól 
40-es portálzár ELZETT  1670 Ft

Műanyag lombseprő nyéllel 1320 Ft-tól        

Vágó és tisztító korongok és sok minden más!     
Várjuk kedves vásárlóinkat, 
jó parkolási lehetőséggel!            

Hétköznap  7-18 ig, szombat  7-12-ig 
Tel.: 360-308

 

KISS-KováCS IPARCIKK
Izsák, Gábor á. utca 1.

Kecskeméti út és piactér sarok                        Albérlet kiadó, ill. az ingat-
lan eladó.  Érd: 76/374-648

Tisztelt 
gyászoló 

hozzátartozók! 
Az izsáki Katolikus 

Temetőket üzemeltető
 „ Jóindulat” Kft.
MEGNyITOTTA 
TEMETKEZÉSI

 IRODÁJÁT 
 Izsák, Kecskeméti u. 3. 

sz. alatt, 
a katolikus 

templom melletti 
épületben.

21 évi tapasztalattal, 
teljes körű ügyintézéssel 

továbbra is állunk rendel-
kezésükre, új irodánkkal 

kibővülve.
Éjjel-nappali ügyelet: 

06-20-3-113-572
06-30-9-639-222       


