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HOGYAN TOVÁBB?

Beszélgetés körzetünk
országgyûlési képviselõjével

Esperesi beiktatás

Egy éves a Kölyök TV

Font Sándor, a 6-os választó-
kerület parlamenti képviselõje, a
két utóbbi választáson országosan
is a legtöbb szavazatot kapott je-
lölt volt. A parlament, s az MDF
frakció egyik legaktívabb szerep-
lõjeként ismertté vált politikus
most mégis függetlenként ül az or-
szággyûlésben. Mintegy féléve,
(többedmagával) elõbb a frakció-
ból (melynek frakcióvezetõ he-
lyettese volt), majd az MDF-bõl
is kizárták. Font Sándor és társai
eltávolítása egy, a párton belül
zajló hosszabb válságfolyamat
érdekes állomása, hiszen a kizár-
tak között van Lezsák Sándor, a
párt alapítója is.

- Korábban is érzékelhetõ
volt, hogy az MDF-en belül van-
nak bizonyos hangsúlyeltolódá-
sok a követendõ politika irányát,
módszereit illetõen, ám igazán
markánsan az Európai Parlamen-
ti választások kampányában je-
lent meg mindez. Talán érdemes
felidézni, hogy pontosan milyen
különbségekrõl van szó, hiszen
sokak elõtt a “milyen viszonyt
ápoljon az MDF a Fidesszel” kér-
désre egyszerûsödik a probléma.
Ezt a fajta közvélekedést erõsíti a
pártvezetés részérõl többször
megfogalmazott kritika is, mely
szerint a belsõ ellenzék -melynek
te is tagja vagy- a Fideszbe kíván-
ja olvasztani az MDF-et.

- A párt és ezen belül a frakció
által követendõ irányvonalban
valóban, hosszabb ideje volt né-
zeteltérés, vagy úgy is mondhat-
nám, útkeresés. Elõször azt gondol-
tuk, hogy csak stílusbeli vita van
Dávid Ibolya, és közöttünk, majd
egyre inkább bebizonyosodott,
hogy ez már nemcsak stílusbeli,
hanem értékrendbeli különbözõ-
ség is. Mi azt állítottuk, hogy a Fi-
desztõl úgymond jobbra van lehe-
tõsége az MDF-nek egy markáns
nemzeti, keresztény arculat felmu-
tatására, gondolva az FKGP és a
MIÉP szétesésére, valamint az
MDF eredeti népnemzeti, keresz-
tény, nemzeti-liberális gyökereire.
Dávid Ibolya viszont nem érték-
politizálásba, hanem sikerorientált
politizálásba kezdett. Ez azt jelen-
ti, hogy a szavazókat nem egy fi-
lozófiai értékrend vállalásával
akarja megnyerni, hanem vala-
hogy úgy, hogy teljesen mindegy
honnan jön a szavazat, csak jöj-
jön! Erre a jelenlegi liberális hold-
udvarhoz tartozó tanácsadói köre
vette rá. Ennek, és az Orbán Vik-
torral való személyes ellentétének
egyenes következménye volt

mindaz, amit az EU-választás alatt
tett. Gyakorlatilag szembefordult
a Fidesszel, s azt az MSZP-vel
összemosva, egy korrupt pártnak
állította be. Mindezt ráadásul még
vezetõ kampánytémájává is tette.
Közben azt hangoztatta, hogy õ
egyenlõ távolságra van az MSZP-
tõl és a Fidesztõl. Vagyis középen,
a nagy semmiben. Nem arról van
szó, hogy olykor ne lenne mit ki-
fogásolni a Fidesz egy-egy lépé-
sében, hanem arról, hogy akivel
már kétszer kötöttünk sikeres vá-
lasztási szövetséget, s egy ciklus-
ban együtt is kormányoztunk, az-
zal szemben nem lehet így visel-
kedni. Egy ilyen lépéstõl csakis a
baloldal erõsödik. Dávid Ibolya
összekeverte, hogy ki a politikai
ellenfele és ki a szövetségese. Ta-
lán a fentiek tükrében érezhetõ, s
érthetõ, hogy a Fideszhez való vi-
szonyunkat mi másképp képzel-
tük el. A beolvadás azonban szó-
ba sem került, ám mindig is állí-
tottuk, (jelenleg a Nemzeti Szö-
vetség keretein belül is), hogy a
nemzeti oldal 2006-os gyõzelme
érdekében a Fidesszel szoros stra-
tégiai szövetséget kell alkotni,
partneri alapon.

- Az Európa Parlamenti vá-
lasztások után, Dávid Ibolya sa-
ját irányvonalának helyességét,
megerõsödését látta igazolva a
megszerzett mandátumban. Ti vi-
szont létrehoztátok a Lakitelek
Munkacsoportot, mely egyértel-
mûen vitatta a Dávidi politikát. E
különvélemény “eredményeként”
elõbb a parlamenti frakcióból,
majd a pártból is kizártak benne-
teket annak ellenére, hogy a frak-
cióban ti voltatok többségben.
Dávid Ibolya ezt követõen úgy
nyilatkozott, hogy megtisztították
a pártot egy állandóan a többsé-
gi véleménnyel szembe menõ ki-
sebbségtõl, s végre nyugodt poli-
tizálás következhet az MDF-ben.
Külön pikantériája a dolognak,
hogy az alapító atya, Lezsák Sán-
dor is a kizártak között van.

- Azért nem árt azt tisztázni,
hogy ha a 19 egyéni országgyû-
lési képviselõ nem ér el kimagas-
ló eredményt az EU-választáskor
körzetében, akkor az MDF soha
nem lépi át az 5 százalékot. Ez
matematikai tény. Ugyanis ezek-
ben a körzetekben toronymaga-
san az országos átlag fölötti ered-
ményeket produkáltunk. A
Lakitelek Munkacsoportot gya-
korlatilag Dávid Ibolya hozta
össze azzal, hogy közvetlenül az
EU-választás után törvénytelenül

feloszlatott két patinás MDF-szer-
vezetet, (a törvénytelenséget már
a bíróság is jogerõsen kimondta!),
valamint törvénytelenül elõre-
hozta a teljes tisztújító folyama-
tot, amelynek az volt a célja, hogy
mindenkit eltakarítson az útból,
aki vele nem ért egyet. A kérdés
az volt, hogy szótlanul nézzük
ezt, vagy kifejtjük nézeteinket a
Fideszhez való viszonyról, az
MSZP-hez való viszonyról, s az
alapítói értékrendünkhöz való
viszonyról. Az utóbbit választot-
tuk még úgy is, hogy tudtuk,
esélytelenek vagyunk, de leg-
alább becsületesek maradunk. A
velünk elkezdõdött, majd Lezsák
Sándorékkal véget ért kizárási
sorozat törvénytelen volt. A pe-
rek jelenleg is folynak, az Ítélõ-
tábla elõtt van az ügy. Perünk lé-
nyege az, hogy Herényi Károly,
frakcióülés megtartása nélkül,
egyszemélyi döntéssel zárt ki
bennünket a frakcióból, mely lé-
pést mi természetesen vitatunk.
Ha keveset éltünk is még demok-
ráciában, azt azért mindenki tud-
hatja, hogy bármely csoportból,
egy személy, nem zárhat ki sen-
kit, csakis a csoport többsége te-
heti meg ezt. Nálunk azonban ez
az abszurd helyzet elõfordult. Azt
meg mindenki maga döntse el,
hogy hosszútávon van-e esélye
egy olyan pártnak, amely az ala-
pítóját is kizárta soraiból. A
balliberális média valószínûleg
mindaddig fenntartja Dávid Ibo-
lyát és pártját, amíg Orbán Vik-
tort, és a Fideszt szidja, hiszen
ezzel az õ ügyüket szolgálja.

- Sokan féltik a megszûnéstõl
az MDF-et, mint meghatározó
rendszerváltó pártot, s a
lakitelekiek felelõsségét is felve-
tik ez ügyben mondván; különál-
lásotokkal ti indítottatok el egy
erõs szétesési folyamatot. Hogyan
vélekedtek a felvetésrõl, annak
tükrében, hogy a közvélemény
kutatások eredményei szerint ma
biztosan nem kerülne be az MDF
a parlamentbe. Éreztek-e ebben
saját felelõsséget?

- A Dávid Ibolya vezette, ér-
tékrendjét vesztett társaság talán
jobb is, ha nem kerül be a parla-
mentbe, mert könnyen lehet, hogy
az MSZP-vel kötnének koalíciót.
A kötõdés irányukban igen nagy.
Most fogadják vissza soraikba azt
az MDNP-csoportot, akik a Cent-
rum Párt színeiben, 2002-ben az
MSZP-t támogatták a választások
második fordulójában.

Folytatás a 2. oldalon.

Mint arról már hírt adtunk, dr. Bá-
bel Balázs Kalocsa-Kecskeméti érsek,
január 9-ei hatállyal kerületi esperessé
nevezte ki Podmaniczki Imre izsáki plé-
bánost. Az ünnepélyes beiktatásra ja-
nuár 30-án, vasárnap a 9 órai szentmi-

sében került sor. Kinevezésével
Podmaniczki Imre, a solti esperesi ke-
rület élére került, s - izsáki lelkipásztori
munkája mellett- az ahhoz tartozó ti-
zenhárom település hitéleti munkáját
segíti, irányítja a jövõben.

Lelkes kis csapat szorgoskodik napról
napra a Táncsics Mihály Általános Iskola
udvarának hátsó traktusában lévõ mini stúdi-
óban, hogy a város apraja-nagyja mindig nap-
rakész információt kapjon a diákokat érintõ
helyi vagy azon túli történésekrõl. A stáb egyet-
len felnõtt tagja, s egyben irányítója, Némedi

János fedi fel a Kölyök TV múltját, jelenét,
jövõjét.

- Hogyan indult a Kölyök TV?
- Katonatiszt lévén az alakulatomnál

csapatrádiót építettünk ki, majd megpróbál-
koztunk egy házi videorendszer mûködteté-
sével, ami nagy sikert aratott. Nyugdíjazá-
som után sem szerettem volna abbahagyni ez
irányú hobbimat, így felvettem a kapcsolatot
az Izsáki Televízióval, hogy felelevenítsük,
egy valamikor már mûködõ, majd abbama-
radt diák-tv tevékenységét. Néhány hónapos
szervezés után 2004. január elején sugározta
az ITV elsõ adásunkat, elõször heti egy, majd
márciustól heti két alkalommal.

- Kik alkotják a stábot?
- Sokan jelentkeztek a gyerekek közül

riporternek, technikusnak. Természetesen al-
kalmassági rostán kellet átesniük, ami fõként
beszédgyakorlatból állt. Mára körvonalazó-
dott a stabil mag: Fekete Rebeka, Geiger Csa-

ba, Apró Bernadett, Felföldi Zsófia, Molnár
Eszter, Szalai István, Geiger Zoltán, Kovács
Bettina, Kondász Szabina, Szénási Nikolett,
Tóth Anett, Geiszt Regina, Szénási Anett,
Szijjártó Anita, valamint négy középiskolás:
Felföldi Anna, Tarjányi Anita, Rezner Réka
és Nagy Orsolya személyében. 2004. szep-

temberétõl már média
szakkörként mûkö-
dünk.

- Honnan a felsze-
relés?

- Az általános is-
kola vásárolt számunk-
ra technikai felszerelést,
az ITV jóvoltából pedig
egy kamera, díszlet és
bútorok kerültek hoz-
zánk, valamint egy helyi
vállalkozótól kaptunk

ajándékba egy televízió készüléket.
- Milyen mûsorok fûzõdnek a stáb ne-

véhez?
- Van egy magazinmûsorunk, “Sziasz-

tok” címmel. Ezen belül láthatnak a kedves
nézõk vetélkedõket, pályaválasztást segítõ út-
mutató filmeket. “Bekopogtunk” címmel fut
egy sorozatunk, amelyben közéleti szemé-
lyeket, érdekes embereket interjúvolunk meg.
Ezen felül fõként a diákokat érintõ kiemelt
rendezvényekrõl, sporteseményekrõl tudó-
sítunk.

- A Kölyök TV tervei, vágyai?
- Egy sorozatot készülünk indítani,

amelyben bemutatjuk Izsák nevezetes épüle-
teit. Tervünk egy internetes portál beindítása,
ahol a tv-mûsorainkból kimaradt riportok ol-
vashatók, láthatók, valamint nagyon szeret-
nénk egy digitális fényképezõgépet, ami se-
gítené a munkánkat.

Novák Tünde
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Kapzsi földesúr a mezõgazdaságban

Listák ideje

Folytatás az 1. oldalról.
Az igazán nagy baj viszont

az lenne, ha a valamikor MDF-re
szavazók köre is elbizonytala-
nodna, és nem menne el szavaz-
ni. Tudjuk, hasonló dolog történt
a Kisgazda Párt esetében, s azt is
láthattuk, mennyire hiányzott a
szavazatuk 2002-ben. Az általunk
létrehozott Nemzeti Fórum egye-
sülettel éppen az a célunk, hogy
ezeket a szavazókat megtartsuk a
nemzeti oldal érdekében, és sem-
miképpen se kallódjon el a sza-
vazatuk.

- Dávid Ibolya, saját megfo-
galmazása szerint, a többpárt-
rendszert féltve politizál, ezért
nem ért egyet azzal, hogy a jobb-
oldal egy, a Fidesz körül kiala-
kuló tömbbé váljon. Parlamenti
esélyeiket az egykor az MDF-bõl
kiváltak pártjával, az általad is
említett MDNP-vel való egyesü-
lésben látja. Egyik nyilatkozata
szerint ettõl kb. 8 százalékos vá-
lasztási eredményt remél. Hason-
lóan nyilatkozott Szabó József, az
MDNP elnöke is, tehát valószínû-
en megtörténik ez az egyesülés. A
ti csoportotok is egy új pártfor-
máció, a Nemzeti Fórum létreho-
zásról gondolkodik, melyben a
KDNP-vel kíván együttmûködni.

- Dávid Ibolya nem a több-
pártrendszert félti, hanem saját
személyes politikai karrierjét.
Ennek rendel alá mindent, és min-
denkit. Pontosan látja, hogy vég-
veszélyben van, mert ha 2006-ban
nem kerül be a parlamentbe, arra
a sorsra jut, mint Giczy György,
Torgyán József, Csurka István és
a többi nagy vezér. Bennük az a
közös, hogy csak kizárással tud-
tak leszámolni párttársaikkal, s az
így szétzilált pártjukkal minimá-
lis esélyük sem maradt a parla-
mentbe jutásra. Parlamenten kívül
viszont -példájuk jól mutatja-,
nem lehet a közéletben megma-
radni. Az MDNP-vel való együtt-
mûködési kísérlet eredménye úgy
nulla körüli lehet. Ha mégis be-
kerülnek a parlamentbe, az épp,
hogy csak 5 százalék fölötti le-
het. Több biztosan nem. Gondol-
junk csak bele, a MIÉP, és az
SZDSZ 5,5 százalékkal 14 (!) lis-
tás képviselõt tudott csak össze-
szedni. Ez vár az MDF-re is. Ak-
kor viszont meg kell kérdezni;
valóban jobb külön indulni a Fi-
desztõl, amikor is 2002-ben ez a
szövetség 24 mandátumot hozott
az MDF-nek, az önálló indulás
pedig maximum 14-15-öt hoz-

hat? Ez nem visszafejlõdés lenne
inkább? A KDNP-vel való együtt-
mûködésünkrõl pedig annyit,
hogy értékrendben talán õk áll-
nak a legközelebb az általunk al-
kotott Nemzeti Fórumhoz. Az
együttmûködés konkrét formájá-
ról egyelõre még nincs szó.

- Szimpatikus törekvés Dávid
Ibolya többszínû politikai palet-
ta iránti igénye, de a magyar po-
litika formálódási iránya sajnos
már régen nem ez. Jól látható a
baloldalon is, hogy Gyurcsány
Ferenc hatalomra kerülésével a
másik kis parlamenti párt, az
SZDSZ helyzete is megpecsételõd-
ni látszik. A jelenlegi felmérések
szerint újra 5 százalék alá estek
õk is. Valószínûleg már régen
megbánták a Medgyessy-puccs-
ban vállalt vezetõ szerepüket, hi-
szen Medgyessy Péter mellett erõs-
nek tûnhettek. Most viszont egyre
arctalanabbá válnak, hiszen a
Gyurcsány-Hiller vezetésû MSZP
minden kezdeményezésüket -némi-
leg még meg is toldva- a sajátja-
ként kommunikál.

- Valóban, az MSZP átvette
az SZDSZ-tõl az ügynöklista, és
az adócsökkentés témakörének fõ
kommunikálását. Ám azt látni kell,
hogy az SZDSZ, mint kis párt, ab-
ban azért különbözik az MDF-tõl,
hogy igen kemény belsõ szavazó-
bázisa van, így esélye is nagyobb
a parlamentbe jutásra. Dávid Ibo-
lya éppen az MDF belsõ szavazó-
bázisát bombázta szét a liberális
baloldal felé kacsintgató üzenete-
ivel, s most egy centrista, illékony
szavazóbázist próbál meg lekötni.
Az SZDSZ viszont kitartóan és kö-
vetkezetesen üzen az urbánus nagy-
városi lakóknak. A vidéket pedig ej-
tette, mitöbb olyan ellenségként ál-
lítja be, amely képtelen hatékonyan
termelni (a mezõgazdaságban), ál-
landóan támogatásért könyörög, s
csak lóg az ország nyakán.

- Véleményed szerint miért lett
egyszeriben ennyire fontos az ügy-
nökmúlt feltárása az MSZP számá-
ra? Ez is annak a témasornak
egyik eleme, amelyek -az MSZP
kritikusai szerint- arról kívánják
elterelni a figyelmet, hogy válság-
ban az ország, s a kormány nem
kormányoz, hanem csak beszél?

- Igen, figyelemelterelés az or-
szág katasztrofális helyzetérõl, és
figyelemelterelés a december 5-i
népszavazásról. Mert nem hiszem,
hogy létezik másik olyan ország a
világon, ahol a miniszterelnök
nyíltan kampányolhatna egy nem-

zet lélekbeni újraegyesítése ellen.
Ráadásul úgy, hogy annak sem-
milyen következménye ne legyen.
(Bár remélem, hogy mégiscsak lesz
majd a következõ választásoknál.)
De lehet egy olyan olvasata is a
dolognak, hogy az MSZP-n belüli
új generáció az ügynöküggyel,
végérvényesen le tud számolni a
párton belüli ortodox kommunis-
tákkal, s ha kell a szociáldemok-
ratákkal is, és így nyugodtan hir-
dethet -MSZP színekben- olyan
programot, amely a multinacioná-
lis érdekeket szolgálja, s nem a kis-
emberekét. Egyben alkalmas lehet
a lépés arra is, hogy amennyiben a
hálózati elvtársak 1990 legelején
megsemmisítették a számukra fon-
tos emberek 6-os kartonjait, a meg-
maradtak között nyugodtan lehet
majd szemezgetni, s találgatni,
hogy a listán szereplõk közül va-
jon nem kapcsolódnak-e néhá-
nyan a jelenlegi jobboldalhoz va-
lahogyan. Mert ha igen, akkor le-
sújtunk rájuk, és bebizonyítjuk,
hogy nektek is vannak ügynökei-
tek, úgyhogy ilyen ügynökös vá-
daskodásba ne is kezdjetek bele a
baloldallal szemben.

- Személy szerint te voltál az
egyik legtöbbet felszólaló képvi-
selõ a parlamentben. A kizárással
viszont nagyban csökkentek a
megszólalási, s érdekérvényesítõ
lehetõségeid, hiszen a jelenlegi
parlamenti szabályok szerint a füg-
getlenek hátrányban vannak e te-
kintetben. Az MDF soraiba való
visszakerülésre a jelenlegi állás
szerint nem sok esélyed van. Ho-
gyan tervezed a jövõt?

- Valóban sokat szólaltam fel,
és olyan sok ebbõl a tartalékom,
hogy a mostani kevesebb felszó-
lalásom esetében is az élbolyban
vagyok. A korlátozások inkább a
politikai jellegû megszólalásokra
terjednek ki, (mint pl. a napirend
elõttiek, interpellációk, vagy a
miniszterelnökire adható válaszok,
stb.) a törvényalkotói munkában
nincs korlát. Talán ennek is kö-
szönhetem, hogy tavaly a máso-
dik félévben három törvényterve-
zetemet fogadta el a parlament.
Nem tudom, hogy milyen formá-
cióban (független, Nemzeti Fóru-
mos, esetleg Fideszes) találom meg
a helyemet, de egyet biztosan tu-
dok; olyan formát fogok választa-
ni, amelyben úgy érzem, a legtöb-
bet tehetek majd a nemzeti oldal
2006-os választási gyõzelméért.

Tetézi Lajos

Beszélgetés körzetünk országgyûlési képviselõjével

1952-ben az Izsák, Gedeon dû-
lõi általános iskolában, a tananyag-
ban szerepelt a kapzsi földesúrról
szóló tanmese, amelynek tanúlságai
a mai mezõgazdaság helyzetére, irá-
nyítóira is jellemzést adhatnak. A
kapzsi földesúr egyik este kiment az
istállóba és meghallotta, hogy a te-
henek beszélgetnek arról, hogy mi-
lyen finom most a búzaszalma (ak-
kor még úgy tartották, hogy a jó bú-
zaszalma a gyenge minõségû réti szé-
nával egyenértékû) mert sok búza-
szem maradt benne. Meghallva a be-
szélgetést a földesúr nagy haragra
gerjedt, végigverette a cséplõmunká-

sokat és megparancsolta, hogy a bú-
zaszalmát újra csépeljék ki. Így is
történt, a tehenek az újracsépelt bú-
zaszalmán lesoványodtak, a tej el-
apadt és végül elpusztultak. Tanul-
ság: A kapzsi földesúr fillért nyert
és forintot vesztett! Végigtekintve a
magyar mezõgazdaságon, a szõlõ és
gyümölcstermelõk helyzetén úgy tû-
nik, él még a kapzsi földesúr, ha nem
is a régi formájában, hanem a kor-
mányban. Az elvonások, a támoga-
tások elmaradása, a piac hiánya felér
egy újracsépléssel, végigveretéssel.
A gazdák tejelése úgy tûnik, apad. A
lesoványodás tünetei is látszanak

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
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Mint ismeretes, a politikai
közbeszédet egy ideje az úgy-
nevezett  ügynöklista témája
uralja, pedig a kérdés eddig is
napirenden volt, csak éppen ke-
vesebb szó esett róla. Az úgy-
nevezett “Egyes fontos, vala-
mint közbizalmi és közvéle-
mény-formáló tisztségeket be-
töltõ személyeket ellenõrzõ I.
sz. Bizottság”, közel évtizede
végzi munkáját. A kissé hosszú
nevû, a hétköznapi nyelvben
csak átvilágító bizottságnak
nevezett  szervezet  -nevének
megfelelõen- a közéletben sze-
replõ személyek múltját vizs-
gálja abból a szempontból,
hogy -röviden fogalmazva-
ügynök volt-e az illetõ, írt-e je-
lentéseket valakikrõl, illetve
tagja volt-e olyan szervezetnek,
amely e jelentéseket megren-
delte, avagy sem. E bizottság
hivatalból, tehát külön kérés
nélkül, elvégezte a médiában
szereplõ vezetõ munkatársak,
valamint a különbözõ pártok
vezetõ tisztségviselõinek átvi-
lágítását, s az eredményrõl írás-
ban tájékoztatta az érintette-

ket. Mint lapunk fõszerkesztõ-
je, természetesen én is átvilágí-
tásra kerültem, s 2001. október
11-ei keltezéssel megkaptam a
határozatot, mely szerint nem
vagyok érintet t  ügynökügy-
ben, amit természetesen e nél-
kül is tudtam. A szabályoknak
megfelelõen a politikusok is
vizsgálat alá estek, egészen a
pártok megyei szervezeteiben
tisztséget betöltõkig terjedõen.
Izsáki vonatkozásban Frankó
János például az MSZP megyei
elnökségének tagjaként került
átvilágításra, s megállapítot-
ták, hogy nem érintett ügynök-
ügyben. Az errõl szóló határo-
zatot a napokban mutatta ne-
kem azzal, hogy talán érdemes
volna felhívni a figyelmet arra,
hogy az ügynöktéma nem
annyira újkeletû, mint amilyen-
nek most tûnik.

Ez így is van, de a mostani
állás szerint valószínûsíthetõ,
hogy a különbözõ kartonokkal
operáló politikai játszmák még
sokáig felszínen tartják a témát.

-tetézi-

már, azt még nem lehet tudni, bele-
pusztulnak-e, vagy tovább élnek.

Dr. Nagy László, izsáki
elszármazott

Önkormányzati hírek
A Képviselõ-testület 2005-

ben elsõ ülését január 25-én tar-
totta, melyen elõzetesen tárgyal-
ta a 2005. évi költségvetést. Ha-
tározott a testület a régi postaépü-
let értékesítésérõl, versenytárgya-
lás tartásával 14 millió Ft + ÁFA
kezdõáron, a mozi épületének ér-
tékesítésérõl versenytárgyalás tar-
tásával 3 millió Ft + ÁFA kezdõ-
áron.

A Képviselõ-testület megha-
tározta a Polgármesteri Hivatal
dolgozói teljesítménykövetelmé-
nyek éves kiemelt céljait. Pályá-
zatot írt ki a Képviselõ-testület
aljegyzõi állásra. A Képviselõ-
testület a polgármester illetmé-
nyét, havi 472.500.-Ft bruttó
összegben állapította meg a jog-
szabályi elõírásoknak megfelelõ-
en. A testület az alpolgármester
tiszteletdíját bruttó havi
160.000.-Ft-ban állapította meg.
A Képviselõ-testület a jegyzõ
alapilletményt 20 %-kal emelte.

A Képviselõ-testület felajánl-
ja a német testvérváros,
Strullendorf részére a 10 éves test-
vérvárosi kapcsolat tiszteletére a
rendõrség épületét.

A Képviselõ-testület január
31-én tartott ülésén módosította
a Kiskõrösi Többcélú Társulás
létrehozásáról szóló megállapo-
dást.

Legutóbbi ülését a Képvise-
lõ-testület február 15-én tartotta,
az ülés keretében döntött arról,
hogy az újonnan felépített Idõsek
Ápolási Otthona üzemeltetési jo-
gát átadja a Meding Kht. részére.
A testület úgy döntött, hogy
2006. évtõl az üzemeltetõ havi
200.000.-Ft bérleti díjat fizet az
önkormányzat részére, amely
évente 10 %-kal növekedik.
Meghatározta a testület a bentla-
kásos intézménybe történõ belé-

pési díjat, amely 2.500.000.-Ft
személyenként, a havi térítési díj
átlagos összege pedig 45.000.-Ft.
A szerzõdés értelmében az elké-
szült intézményt a Meding Kht
üzemelteti, amely a beutalás le-
hetõségeirõl, az intézmény mûkö-
désének általános feltételeirõl a
lakosságot külön tájékoztatja.

A Képviselõ-testület rendele-
tet alkotott a 2005. évi költség-
vetésrõl, a 9/2001. (XII. 29.) sz.
rendelet módosításáról Izsák vá-
ros Polgármesteri Hivatal köz-
tisztviselõit megilletõ juttatások-
ról és támogatásokról, az egyes
szociális ellátási formák szabá-
lyozásáról szóló 4/2004. (III. 31.)
rendelet módosításáról, az Önkor-
mányzat 2004. évi költségvetésé-
rõl szóló 1/2004. (02. 10.) rende-
let módosításáról. Ezen, rendele-
teket lapunkban közzé tesszük.

A Képviselõ-testület döntött
arról, hogy a versenytárgyalás-
okon elért áraknak megfelelõen a
volt állatfelvásárló telepet 1.2
millió forintért, a Cegerétsor ele-
jén lévõ illegális hulladéklerakó-
vá vált telkét 200.000.-Ft-ért ér-
tékesíti. Döntött arról a testület,
hogy a Mátyási J. u. 7. szám alatti
önkormányzati lakást 6.6 millió
forintért értékesíti. Pályázatot
nyújtott be az önkormányzat 15
fõ idénymunkás foglalkoztatásá-
ra 2005. április 1. és október 30.
közötti idõszakra.

Döntést hozott a testület a
2005. évi üléstervére vonatkozó-
an.

A képviselõ-testület megtár-
gyalta a város egészségügyi hely-
zetére vonatkozó jelentést, me-
lyet Dr. Pap Gyula ügyvezetõ fõ-
orvos terjesztett elõ. A testület a
jelentést elfogadta.

Dr. Hauzmann János
címzetes fõjegyzõ
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...sokan emlékeznek iskolai tanulmánya-
ikból, a reformkor hazafiai által létrehozott
Védegyletre, amely az 1800-as évek közepén,
társadalmi összefogással kívánt piacot terem-
teni a magyar ipar termékeinek. Reformer elõ-

deink azért folyamodtak ehhez a civil megoldáshoz, mert a bécsi
udvar ellenállása miatt megbukott az 1843-44-es országgyûlésben
beterjesztett védõvámokról szóló törvényjavaslatuk. Nem vélet-
len, hogy az iparosítás és a vámkérdés szerepelt a nemzet jövõjét
felelõsséggel formálni kívánok programjában, hiszen ahogyan Kos-
suth megfogalmazta; “A politikai függetlenség industriális (va-
gyis ipari) függetlenség nélkül nem egyéb, mint ábránd.” A hazai
ipar megerõsödéshez, viszont egyenlõ versenyfeltételek kellettek
volna, vagyis a sokkal tõkeerõsebb külföldi konkurencia behoza-
talait megfelelõ szintû vámokkal kellett volna szabályozni. Kos-
suth így fogalmazott a védõvámok ügyében; “Hagyjátok a gyer-
meket (vagyis iparunkat) férfiúvá növelnünk, aztán nyissátok fel
viadalra a sorompókat.” Mint tudjuk, Bécs ellenállásán elbukott a
törvényi kezdeményezés, s létrejött a Védegylet, melynek tagjai
azt mondták; ha nem lehet sorompót állítani az ország határán,
állítson ki-ki a saját háza küszöbén! A Védegylet tagjai becsület-
szóra megfogadták, hogy csak magyar iparcikket vásárolnak még
akkor is, ha az drágább, s esetleg nem is olyan jó minõségû, mint a
külföldi.

Gondolom, az Európai Uniós tagságunk kapcsán beállt új hely-
zet, sokakban fogalmaz meg XIX. századi elõdeinkéhez hasonló
gondolatokat, hiszen törvényi akadályok immár ma sem állíthatók
a külföldrõl behozott, tej, hús, ruházat, s egyéb mezõgazdasági,
valamint ipari termék legtöbbjének útjába. Gazdálkodók, vállal-
kozók sora kerül egyre lehetetlenebb helyzetbe, mind többen ad-
ják fel a reménytelen harcot, a sokkal erõsebb külföldi konkuren-
ciával szemben. Láthatjuk, a politikától ma sem várhatunk sokat,
így talán nem tûnik erõltetett párhuzamnak, ha azt mondjuk, a
XXI. század elején újra az egykori Védegylethez hasonló civil
összefogásra lenne szükség a magyar gazdaság fennmaradásához.

Gondolom, sokan látják, a fenti gondolatok szûkebb pátriánk
mindennapjaira is igazak. A lehetetlen felvásárlási árak a gazdál-
kodást nálunk is fokozatosan ellehetetlenítik, az ipari üzemek zöme
megszûnt, a helyi kereskedelem is mind visszább szorul, az isko-
lákból kikerülõ fiatalok egyre kevesebb munkalehetõséget talál-
nak Izsákon. Vajon van-e felelõsségünk nekünk, izsáki emberek-
nek ebben a folyamatban, vagy csupán az országos és a helyi poli-
tika csinálóit kárhoztathatjuk a kialakult helyzetért? Mielõtt gyor-
san kimondanánk a sejthetõ választ, kicsit tekintsünk magunkba, s
idézzük fel az egykori Védegylet alapgondolatát; a helyi erõk tá-
mogatását. Vajon mi, végiggondoljuk-e azt (csak néhány példát
említve), ha nem izsáki kenyeret veszünk, akkor elõbb-utóbb be-
zár a sütöde, ha nem izsáki üzletekben vásárolunk élelmiszert, ipar-
cikket, egyebet, akkor elõbb-utóbb bezárnak az üzletek s, ha nem
izsáki mesterekkel dolgoztatunk, õk is tönkremennek. S persze
folytathatnám még a sort, amely sajnos nem is annyira hipotetikus,
hiszen az ÁFÉSZ csak tavaly három üzletet zárt be, s a sütöde jövõ-
jérõl is aggasztó híreket hallhatunk. A megszûnõ munkahelyek, meg-
szûnõ jövedelmeket jelentenek, tovább csökkentve az amúgy is szû-
kös helyi fizetõképes keresletet. Könnyen belátható, hogy a folya-
mat végül hová vezethet. E veszélyes spirál megállításhoz magunk
is hozzájárulhatnánk azzal, hogy csak helyben, s ha van csak helyi
terméket vásárolunk, csak helyi szolgáltatásokat veszünk igénybe,
csak helyi mestereket alkalmazunk. E szolidaritással jó néhány mun-
kahely megmenthetõ lenne, egyben elindulhatna egy olyan folya-
mat is, amely egyrészt jó hatással lenne az árakra, hiszen a több
vásárló, a több megrendelõ, a több munka, törvényszerûen kedve-
zõbb árakat eredményezne, másrészt a növekvõ kereslettel új mun-
kahelyek is születhetnének. Könnyû belátni, hogy mindenkinek az
a jó, ha nemcsak neki, hanem a többieknek is van munkája, hiszen
egymásból élünk.

Gondolom, a fentieket olvasva felvetik néhányan; jó-jó, de a
kevéske jövedelembõl inkább a nagy bevásárló központokban szer-
zik be, mondjuk az élelmiszereket, mert ott olcsóbbak, mint itthon.
De biztos, hogy így van ez? Nem feltétlenül. Az izsáki ÁFÉSZ-üzle-
tekben például lisztet 2-3, de akár 12 forinttal, joghurtot 3 forinttal
olcsóbban, míg más termékeket közel azonos árakon kínálnak, mint
a nagy bevásárló központokban, s még utazni sem kell a vásárlás-
hoz, ami további megtakarítást jelent. Kis tájékozódással bizonyára
más helyi üzletek, áruféleségek és szolgáltatások esetében is tapasz-
talhatnánk hasonlókat. Persze némi fáradsággal jár a keresés, tájéko-
zódás, de talán megérné. Hosszútávon mindenképpen.

Gondolom, közös jövõnk érdekében, érdemes volna az egykori
Védegylet alapgondolatát -helyben és országosan is- újra magunké-
vá tenni. Az Unió régebbi tagországaiban már régen így gondolkod-
nak, pedig náluk nem is volt Védegylet...

Gondolom...Gondolom...Gondolom...Gondolom...Gondolom...
TETÉZI LAJOS Izsáki dragbike siker

Verseny-
tárgyalási

hirdetmény
Izsák Város Önkormányzata

versenytárgyalást hirdet a volt vá-
rosi mozi épületére. A képviselõ-
testület az ingatlan értékesítésének
induló árát 3 millió forint + ÁFA
összegben állapította meg.

A versenytárgyalás idõpontja
2005. február 25. (péntek) 8 óra.

A versenytárgyalás helye:
Izsák város Polgármesteri Hivata-
la jegyzõi irodája.

A versenytárgyalás nyertesé-
nek a szerzõdés megkötésével
egyidejûleg a versenytárgyaláson
elért összeget a Polgármesteri Hi-
vatal pénztárában meg kell fizetni.

A legjobb ajánlatot tevõt az
önkormányzat képviselõ-testület
vevõnek kijelöli és a döntést kö-
vetõ 10 napon belül a vételár
összegét egy összegben a Polgár-
mesteri Hivatal részére meg kell
fizetni.

Köszönet
A karitász csoport megkö-
szöni mindazok segítségét,
akik a karitász bálon tom-
bola ajándékokkal vagy
más módon segítettek. Kö-
szönjük a Vino Étterem tu-
lajdonosának és dolgozói-
nak, hogy helyet adott és
felszolgáltak a bálon.

Tombola ajándékot adtak:
Heti-Böngészde

Miklovics József

Konkoly Rózsa

Ildi ABC

Háztartási Bolt

7. sz. Önkiszolgáló

Szivárvány

Laguna ABC

Molnár Zoltán

Hajma Tamás (zöldségbolt)

Kovács Butik

Csabanyi Istvánné Jolika

HOLSZA Ajándék-Trafik
Nagy Ferencné

Hosszú bizonytalankodás után végül mégis
megjött a tél. Vastag hótakaró borítja a vidéket,
ami igen szép látvány - nekünk. Az állatoknak
viszont nagyban megnehezíti a táplálékszerzést.
Sokat segíthetünk kis barátainknak ilyenkor, ha
etetõt helyezünk ki a kertbe, s persze élelmet is
rakunk bele, rendszeresen. Gondoskodásunk szép
jutalmaként aztán gyönyörködhetünk a madarak
sürgölõdésében.

A kissé furcsának tûnõ cím
magyarul, gyorsulási motorver-
senyre, illetve versenyzõre utal.
Mint minden motoros sportban,
itt is köbcentikre bontják az osz-
tályokat. Kullai Tibor izsáki fia-
talember, aki 2002-ben kezdte a
gyorsasági motorversenyzést,
1300 köbcentis géppel indul a
versenyeken. Ezen belül is
“modifour” osztályban. Talán ér-
demes azt is tisztázni, mit jelent
ez az újabb furcsa kifejezés. Nos,
a motorozás ezen ágban a teljes
motor-tuning engedélyezett vala-
mint a nitro speciális gyorsító
üzemanyag használata is.

- Hol és mikor szoktál edze-
ni?

- Õszintén szólva, mivel dol-
gozom, kevés idõm van edzésre,

így aztán a versenyek az edzése-
im is egyben.

- Milyen eredményeket értél
el eddig?

- Megnyertem a KIA verseny-
sorozatát, a MOTUL Kupát, a
Magyar Köztársaság Országos
Dragbike Bajnokságát. Valamint
200 és 400 méteren országos
csúcstartó vagyok. 2004-ben az
Európa Bajnokság egyik futamát
itt rendezték Magyarországon,
ott második helyezést értem el.

- Milyen terveid vannak a jö-
võben, esetleg külföldi versenye-
ken való közremûködést tervezel-
e?

- Elõször szeretném a motort
felszerelni nitroval. Szeretnék
külföldön is versenyezni, de mint
említettem dolgozom, így kevés

az idõm, valamint szponzort is
szerezni kellene a további szerep-
lésekhez.                       Tetézi Attila

Fotó: Bálint Vilmos

Kérés az Izsákért Közala-
pítvány támogatására

Tisztelt Izsáki Lakosok!
Izsák Város Önkormányzata

1997-ben létrehozta az Izsákért Köz-
alapítványt. A közalapítvány lakos-
sági támogatással olyan városi célok
megvalósítását segíti, amelyekhez a
feszített városfejlesztési feladatok
miatt az önkormányzatnak szûkösek
az anyagi lehetõségi. Céljai között
szerepel a közbiztonság, egészség-
ügy, városszépítés sport, mazsorett
csoport, néptánc csoport, nyugdíjas
klub, Sárfehér Napok, iskolai tanul-
mányút, városi énekkar stb. támo-
gatása. Lehetõség van arra, hogy aki
a közalapítvány céljaival egyetért,
azok megvalósítását támogatni akar-
ja, személyi jövedelemadója egy szá-
zalékát a közalapítvány részére fel-
ajánlja. Ezt mindenki megteheti, aki
személyi jövedelemadó bevallást
készít. Ennek egyszerû módja a sze-
mélyi jövedelemadó bevalláshoz
kapott nyomtatványcsomagban ta-
lálható rendelkezõ nyilatkozaton a
Közalapítványt megjelölni kedvez-
ményezettként.

A közalapítvány adószáma:
18351851-1-03.

Izsák Város Önkormányzata és
a Közalapítvány Kuratóriuma kéri a
Választópolgárokat, hogy felajánlá-
sukkal támogassák közös céljaink
megvalósítását. Nemes adakozásukat
ezúton is köszönjük.

Izsák Város Önkormányzata
Izsákért Közalapítvány

Kuratóriuma

Izsák Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 3/2005. (II. 16.) rendelete az egyes
szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 4/2004. (III. 31.) rendelet

módosításáról.
Izsák Város Képviselõ-testülete a

Szociális igazgatásról és a szociális el-
látásokról szóló 1993. évi III. tv-ben
kapott felhatalmazás alapján az egyes
szociális ellátásokról szóló 5/1997. (IV.
23.) sz. rendeletét az alábbiak szerint
módosítja:

1.§
A rendelet 30. § (3) bekezdés he-

lyébe a következõ rendelkezés lép:
(3)Az étkeztetés intézményi térí-

tési díjának alapja az élelmezés nyers-
anyagköltségének, valamint az étkez-
tetéssel kapcsolatosan felmerült költsé-
gek egy ellátottra jutó napi összege,
amely 320.-Ft.

2.§
A rendelet 31. § (1) bekezdés he-

lyébe a következõ rendelkezés lép:
(1)A házi segítségnyújtás kereté-

ben biztosított ellátás intézményi téríté-
si díja az ellátásra fordított költségek
alapján megállapított óradíj. Az óradíj
a 2004. évben teljesített költségvetési
adatok figyelembe vételével 846.-Ft/
óra.

A rendelet 31. § (4) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezezés lép.

(2)A házi segítségnyújtás kereté-
ben történõ étkeztetés biztosításáért az
intézményi térítési díj 320.-Ft.

3.§
A rendelet 34.§-a helyébe a kö-

vetkezõ rendelkezés lép:
(1)Az Idõsek Klubjában az ön-

kormányzat a szociális és mentális tá-

mogatásra szoruló; önmaguk ellátására
részben képes idõskorúak napközi gon-
dozását biztosítja.

(2)Az Idõsek Klubjába felvehetõ
az a 18. életévét betöltött személy is,
aki az  egészségügyi állapotára figye-
lemmel erre a támogatásra szorul.

(3)Az Idõsek Klubjában az intéz-
ményi térítési díj 352.-Ft/nap

4.§
Ezen rendelet 2005. március 1.

napjával lép hatályba.
Izsák, 2005. február 15.

Mondok József
polgármester

Dr. Hauzmann János
címzetes fõjegyzõ

Dr. Hauzmann János
címzetes fõjegyzõ
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Az Arany sárfehér Szõlõ és Bortermelõk
Szövetkezetének tájékoztatója

A könyvek sorsa

LABDARÚGÁS

Csarnok Kupa

Január végén - február elején be-
köszöntött az igazi tél. Esett a hó, az
éjszakai - hajnali hõmérséklet elérte,
sõt, idõnként meg is haladta a -20 oC-
t, és a nappali csúcshõmérséklet sem
volt több -7-8 oC-nál. A fagy komoly
veszélyt jelent(ett) a kevésbé ellenálló,
takaratlan, magasmûvelésû szõlõültet-
vényekre. Minden tagunknak ajánljuk,
hogy metszés elõtt végezzenek próba-
hajtatást, hogy meggyõzõdjenek arról,
hogyan vészelték át az ültetvények a
kellemetlen hideg idõjárást.

Lassan letisztul a borpiaci hely-
zetkép. Egyre tisztábban láthatjuk a
kialakult piaci viszonyokat. Immár hi-
vatalosan is elhangzott az, amirõl ed-
dig csak egymás között beszéltünk:
már a szüret elõtt 3,5 millió hektoliter
átmenõ borkészlet volt a pincékben (két
fagyos év után!?). Erre jött rá a 2004-
es újbor, ami 4,8 millió hektolitert tett
ki. Annakidején sok termelõ azt mond-
ta, le sem szüreteli, hanem a tõkén
hagyja megrohadni a termést. Végül
ez nem valósult meg. Viszont ennek
az volt az ára, hogy gyakorlatilag sok
esetben a termelõk a saját maguk pénz-
tárcájából hitelezték meg a feldolgozás
költségeit. Természetesen ezzel a gon-
dok nem oldódtak meg, hiszen ezt a ter-
mést nem elég betárolni, hanem el is
kell adni. Manapság a borpiacon a leg-
nagyobb gond az értékesítés. A keres-
let nagyon alacsony, ehhez mérten a fel-
vásárlási árak is nyomottak. Tagjaink
magán-tárolótereiben a betárolt, még el-
adatlan borkészlet közel 15000 hektoli-
ter. Ezen kívül a termelõi csoport tagjai
által betárolt és az izsáki pincénél fel-
dolgozott bor mennyisége mintegy 5400
hektoliter. Érdeklõdés van, de elfogad-
ható árajánlat még nem érkezett a betá-
rolt borra.

Az alacsony kereslet az alábbi ki-
mutatással is magyarázható, melyet Dr
Kerényi Zoltán a Szõlõ-Bor Termelõi
Csoportok Országos Szövetségének
brüsszeli képviselõje jutatott el hozzánk.
E szerint EU-s szinten mintegy 33 mil-
lió hektoliter borfelesleg van. A legna-
gyobb bortermelõ Franciaország 58
millió hektoliterrel, és a tavalyinál 23%-

al nagyobb terméssel. Õt követi Olasz-
ország 55 millió hektóliterrel (+18%)
és Spanyolország 48 millió hektóliter-
rel (+2%). A 4. helyezett Németország
termelése 10 millió hektoliter (+28%).
Õt követi Portugália 7,55 millió hekto-
literrel (+4%) és Magyarország 4,8
millió hektoliterrel (+23%). Az Euró-
pai Unió teljes 2004-es bortermése 194
millió hektoliter, ami 14,4 %-kal több
mint a 2003-as évjáratban.

Az Uniós feleslegek piacról való
kivonására hirdette meg az Európai Unió
a szeszesital célú lepárlást. Egyes or-
szágok nagyon jól ki tudták használni
ezt a lehetõséget: Spanyolország 8 mil-
lió hektoliter bort párolt le. Magyaror-
szág lepárlási kvótája 250 ezer hektoli-
ter volt, ám, feldolgozó kapacitás hiá-
nyában, ennek a mennyiségnek csak
mintegy 20-25 %-át tudta lepárolni.
Nagyobb mennyiségû lepárlásra egye-
dül a kunfehértói Arany Kapu Rt. adott
be pályázatot, ám a feldolgozás itt sem a
terv szerint történik, hiszen a beszállí-
tott törköly egy része még feldolgozat-
lan, a seprû beszállítását pedig még el
sem kezdték.

  A közelmúltban megjelent hírek
szerint a Henkell & Söhnlein Hungaria-
csoport megvásárolta a Walton pezs-
gõmárka tulajdonjogát a Walton Pezs-
gõgyár Rt.-tõl. A termékek forgalma-
zása február 15-étõl, a gyártás pedig
szeptember 1-jétõl kerül át a csoport-
hoz tartozó Törley Pezsgõpincészet Kft-
hez. A híradások kitértek arra is, hogy
az ügylet után nevet váltó Walton Rt.
továbbra is a pezsgõ- és borpiac sze-
replõje marad, ám a jövõben fõleg a ke-
reskedelmi láncoknak szállít majd. Ho-
gyan érinti ez a lépés a térség szõlõter-
melõit? Várhatóan a korábbinál kisebb
alapanyagigény fog jelentkezni, hiszen
ha meg is marad Izsákon a pezsgõ- il-
letve borgyártás, egy új márkát kell be-
vezetnie a piacra. Az új termékek egy
középsõ-felsõ árkategóriát céloznak
meg. Ennél a kategóriánál azonban el-
engedhetetlen a megfelelõ minõség biz-
tosítása. A minõséget pedig már az alap-
anyagnál biztosítani kell, így a jobb mi-
nõséget elõállító termelõk lesznek ked-

vezõbb pozícióban. Reméljük, hogy a
felvásárló a felvásárlási árait is hozzá-
igazítja az elvárt minõségi követelmé-
nyekhez, és 2005-ben jobban megéri
kevesebb, de jobb minõségû szõlõt ter-
melni.

Sokan érdeklõdtek a korábban el-
indított Arany sárfehér eredetvédelmi
programról. Az eredetvédelmi bizottság
elnökétõl származó értesülések szerint
a bizottság február végi ülésén kerül
napirendre az Arany sárfehér kérdése.
Mivel egyszer már véleményezték a ter-
vezetet, megtették észrevételeiket, vár-
ható, hogy a soronkövetkezõ összejö-
vetelen el is fogadják az eredetvédelmi
rendelettervezetet. Az elfogadás után
már csak a földmûvelésügyi és vidék-
fejlesztési miniszter döntésétõl függ,
mikortól tudunk eredetvédett Arany
sárfehér szõlõt termelni. Az eredetvé-
delmi rendelettervezet megtalálható az
Iszáki Hírek 2004 májusi számában.

Idén, immár negyedik alkalommal
kerül megrendezésre az Arany sárfehér
Borverseny. A versenyre 2005 április
15-én kerül sor. Nevezni Arany sárfe-
hér, vagy egyéb szõlõfajtából elõállított
borral vagy pezsgõvel lehet. A tételen-
kénti 3-3 palackot a Hegyközségi-szö-
vetkezeti irodán kell leadni, legkésõbb
április 14-ig.

A borverseny célja: Méltó rangra
emelni a borvidéken termelt
Hungarikum és egyéb szõlõfajták bo-
rait és fokozni a termelõi kedvet, és el-
ismerésben részesíteni a versenyre be-
nevezõ termelõket. Segíteni a piaci fel-
tárást és a termõhely borainak széle-
sebb körû megismertetését.

Borversenyünk sikeres megren-
dezése érdekében kérjük a termelõket,
az érdekelt intézményeket, szövetke-
zeteket, borforgalmazókat és vállalko-
zókat, hogy lehetõségeik szerint segít-
sék kezdeményezésünket a borverseny
céljainak megvalósítását.

Elérhetõségünk változatlan, 6070.
Izsák, Dózsa tér 3, T/Fax: 76/374-036,
Mobil: 20/569-3783, 20/236-2558, E-
mail: aranysarfeher@sv-net.hu,
Internet: www.aranysarfeher.hu

   Rábaközi Zoltán

A „monográfia-ügy” folytatódik?

Õszintén remélem, végre lezárul ez a tragikomikus ügy, s Izsák P. György
további levelezés helyett inkább arra fordítja energiáit, hogy megválaszol magá-
nak néhány kérdést. Például; miért kellett írásának kiadására 30 évet várnia?
Miért azokat támadja, akik végül -lehetetlen feltételei ellenére is- kiadták munká-
ját? S legfõképpen, mi lehet írása látványos sikertelenségének az oka? Ez utóbbi
kérdésre -egyik levele szerint- abban véli megtalálni a választ, hogy túl szerény a
kiadvány formátuma. Sajnos, tévúton jár! Egy írásmû valós értékét nem a formá-
ja, hanem a tartalma adja!                                                                  Tetézi Lajos

Izsák P. György ismét leveleket terjeszt a városban “monográfiájának” úgy-
nevezett “ügyében”. Nem igazán világos, hogy mi gondja van Izsák P. György-
nek, hiszen írása több mint egy éve megjelent -kívánsága szerint- minden változ-
tatás nélkül. Szóban és írásban többször kifejtette, hogy dolgozatán javítanivaló
nincs, az úgy tökéletes, ahogy van, semmiféle változtatásra nem hajlandó. Mi ezt
vitattuk, de a békesség kedvéért -meg a józanésszel és jobb meggyõzõdésünkkel
szembemenve- belementünk a változtatás nélküli közlésbe. Ennek köszönhetõen
ma már ki-ki eldöntheti, hogy az anyag valóban olyan tökéletes, vagy ráfért volna
némi igazítás. Az, hogy több mint egy év alatt csupán 70 példány talált gazdára,
azért jelezhet egyfajta olvasói értékítéletet, amely nem kimondottan a tökéletesség
képzetét erõsíti.

A munka kiadása, s az írás színvonalát minõsítõ szerény érdeklõdés ellenére
Izsák P. György -mintha mi sem történt volna- továbbfolytatja hadjáratát. Ennek
lényege változatlanul az, hogy mi (a ’90-es évek elején, amikor szóban és írásban
többször is felajánlotta munkáját az önkormányzatnak megvásárlásra és kiadás-
ra), azért kértük elolvasásra írását, hogy majd ily módon ellopjuk tõle. E tévesz-
métõl vezérelve aztán makacsul ragaszkodott a látatlanban való megvételhez. Mi
viszont -ahogy korábban mások sem- erre nem voltunk hajlandók. Szerencsét-
lenségemre engem keresett meg akkoriban ajánlataival, így amikor nem jött létre
a képtelen üzlet, engem kezdett okolni, sõt rágalmazni a kudarcért. Támadásait
azzal a valótlan állítással próbálja “hitelesíteni”, hogy nem õ bombázott bennün-
ket (konkrétan engem) eladási szándékával, hanem mi akartuk mindenáron ki-
szedni belõle az írást. Lapunk 2003 októberi számában már részletesen foglal-
koztunk a témával, ezért most bõvebben nem taglaljuk azt, csupán egy levélrész-
letet közlünk az alábbiakban, melybõl világosan kiolvasható, hogy ki bombázott
kit “szirénhangú” (ahogy egy helyen Izsák P. György fogalmaz) levelekkel.

Egy régi mondás szerint a köny-
veknek megvan a maguk sorsa. Nagy
igazságot takar ez a tapasztalatokra
épült gondolat. Az ókori világ mûvelt-
ségét õrzõ könyvtár Alexandriában le-
égett. Ennek ellenére több emléke fenn-
maradt ennek a kornak. A színházak
mûsorán szintén megtalálhatók az óko-
ri színmûvek feldolgozásai. A XVIII.
századi nagy építkezések idején is szí-
vesen nyúltak vissza építészeink az
ókori építészeti hagyományokhoz. Te-
leki József gróf sziráki kastélya máig
õrzi stílusában Ovídiusz világát. (Köl-
tõnk, Mátyási József, Teleki grófnál
volt magántitkár.)

Õstörténetünk iránt elkötelezett
kutatók, tudósok az ékírás és rovás-
írás töredékes emlékei között kalauzol-
nak bennünket. A Nimród, a Csoda-
szarvas, a Szent Korona, a Képes Kró-
nika, stb. történetei mellett Torma Zsó-
fia régészeti leletei, illetve a 23 dara-
bos nagyszentmiklósi aranykincs,
mind-mind adatok történelmünk kor-
szerû, hamisítás nélküli megismerésé-
hez.

Kötelességünk, múltunk megis-
merése, nemzetünk történelmi felada-
tának megértése. Mindez a hagyo-
mányápoláson keresztül lehetséges,

melyhez olvasnunk kell. A könyvek
könyvétõl a Bibliától kezdve sok-sok
könyvet kell kézbe vennünk.

Izsákon ezer fõ iratkozott be a
Szily Kálmán Könyvtárba. A könyv-
állomány kielégítõ. Nagy segítséget
jelent az Internet s a tapasztalatok sze-
rint sokan élnek is az általa nyújtott
lehetõséggel. Kecskeméten nagy for-
galma van a Katona József Könyvtár-
nak. Elõadótermeiben könyvbemuta-
tókat, konferenciákat, évfordulós meg-
emlékezéseket rendeznek. Budapesten
az Országos Széchenyi Könyvtár ál-
lományával, technikai felszereltségével
és rendezvényeivel nyújt pótolhatatlan
szolgálatot olvasóknak, kutatóknak.
Könyvesboltjukban jelenleg kapható
egy Monok István fõigazgató gondo-
zásban megjelent kötet, mely gróf
Benyovszky Móric “Madagaszkári
napló”-ját tartalmazza. A könyvritka-
ság ára, 9000 Ft.

Mátyási József kiadatlan mûvei-
bõl jelent meg 2003-ban egy kötet, az
Irodalomtörténeti Társaság gondozá-
sában. Ára 720 Ft, s a helyi könyvtár-
ban megvásárolható. A kötet bemuta-
tása a tavalyi Sárfehér Napok kereté-
ben volt.

A könyvek sorsáról írva meg kell

jegyezni, hogy az izsáki társadalom bi-
zonyos rétege mindig is szerette a jó
könyveket, s tagjai szívesen olvastak,
olvasnak, egyebek mellett Ady Endre
és Mikes Kelemen írásait

A technikai eszközök fejlõdésé-
vel újabb könyvtárak jelennek meg. Az
Interneten ma már szintén sok minden
megtalálható. Mégis jó érzés egy ha-
gyományos könyvtárban nézelõdni, a
régi és új kiadványok között. Egy fris-
sen megjelent könyv lapozgatása jó
dolog.

Mátyási József eddig ismeretlen,
Széchenyi Istvánhoz írt levele került
elõ Sepsiszentgyörgyön, a Székely
Nemzeti Múzeumban. A négyoldalas
levél szinte összefoglalja a költõ mun-
kásságát. Az 1822-es dátumozás alap-
ján látható, hogy Mátyási Izsákon élt
akkoriban. Az Irodalomtörténeti Tár-
saság és a Ráday Múzeum közös ren-
dezésében Kecskeméten Mátyási Jó-
zsef emlékülést szerveznek születésé-
nek 240. évfordulója tiszteletére, már-
cius 5-én, szombaton 16 órakor. A ren-
dezvényre tisztelettel hívnak és várnak
minden érdeklõdõt a szervezõk (Rá-
day Múzeum, Kecskemét, Kálvin tér
1.)

Mesznéder Klára

December elején kezdõdött, és ja-
nuár utolsó hétvégéjén fejezõdött be a
hagyományos Csarnok Kupa terem-
labdarúgó bajnokság az izsáki Sport-
csarnokban. Két olyan csapat is jelent-
kezett, amely még sohasem szerepelt Izsá-
kon. Néhány régebben itt játszó csapat,
viszont nem kívánt indulni. Mindent
összevetve ismét nyolc csapattal indult a
bajnokság. Ebben az évben elõször pró-
báltuk ki a rájátszást. Az alapszakaszban
minden csapat játszott minden csapattal,
és az így kialakult eredmények után két
részre bontottuk a csapatokat. Az elsõ
négy helyen végzett csapat a felsõház-
ban, a második négy csapat, pedig az
alsóházban folytatta a küzdelmeket. Ha-
tározottan állíthatom, hogy bevált a ráját-
szás rendszere. Noha igaz, hogy az alap-
szakasz során is voltak igazán élvezetes
és izgalmas mérkõzések, de a rájátszás
során szinte az összes meccsen nagy küz-
delmek után alakult ki az eredmény. A

mérkõzések többségén egyetlen gól dön-
tött valamelyik csapat javára. Akadt né-
hány meglepetés is, de azért az idén is a
Heibl Team csapata nyerte a tornát, csak-
úgy, mint az elõzõ években. A legna-
gyobb probléma továbbra is az, hogy
nagyon kevesen kíváncsiak a küzdel-
mekre, pedig igazán nagyszerû kikap-
csolódás lehetne a szürke téli hétvégé-
ken. Ezek után nézzük a végeredményt:

1. Heibl Team, 2. Díszkert, 3. Inter
Waker, 4. Vino, 5. Tüzes Kandúr, 6. S-
Team SE, 7. Merkúr, 8. Szabadszállás

A szabadtéri bajnokság tavaszi
szezonja, ha az idõjárás is megengedi,
március 6-án kezdõdik. A Sárfehér SE
hazai pályán Kunszállás csapatával
kezd. A következõ vasárnap Akasztó-
ra látogatnak, majd Kalocsát fogadjuk.
Remélem, ezeken a mérkõzéseken han-
gosan szól majd, hogy

HAJRÁ IZSÁK!
Izsák László
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Nem csak hanem is... A Második Helvét Hitvallás tanítása:   XVII.fejezet

Az Isten közönséges és szent egyháza és
annak egyetlen feje

49. Zsoltár: “Halljad én népem: hadd tegyek bizonyságot ellened: én
a te Istened vagyok! Értsétek meg ti, akik megfeledkeztetek Istenrõl, nehogy
védtelenek legyetek, mikor elragadlak titeket!”

Prófécia
A tengerek sós vize már a szádig nõ,
hosszú volt, ma lejár a türelmi idõ!
Lásd meg ember: elközelgett a te napod,
mondom én, az Úr, ki az Istened vagyok!
Nagy az irgalmam, de növekszik haragom,
nekem, - ki hagytalak futni utadon.
Te megvetsz fegyelmet, az én szavaimat,
szívedben süket, látásban vak szolga vagy.
Nálad kisebb szolgákon tiprol szerteszét,
de majd leütöm a kevélységed fejét!
Fölmagasodsz, s szembehelyezkedel velem,
azért enyém a bosszú, és a gyõzelem.
Vonagló táncod ritmusa lesz borzadály,
hajad hamisított szála égfele áll!
Csapda lesz a vége kélyutazásaidnak,
fényes sztrádáid fekete lyukba futnak.
Tenger zúdul rád, homályosítok Napot,
mert bosszúálló, féltékeny Isten vagyok!
Ahogy én szeretek, nem szeret úgy ember,
tüzes szívemmel, lélekkel, értelemmel!
Türelmem vékonyul, haragom egyre nõ,
lehet: holnap lejár a kegyelmi idõ,
de tüzes szívembõl egy csóvát még dobok,
s megbocsátok azoknak, akiket meghagyok!

Magyar Gyuláné 2005. február 9.

Hálás  köszönettel fordulunk
mindazon Izsákiak felé, akik

Édesanyánk,

SZENTIRMAI GYULÁNÉ

elhunyta alkalmából részvétüket
kifejezték és fájdalmunkat enyhíteni

igyekeztek.
A gyászoló család

Egyházközségi hírek

Csodálom az Úr Jézus elnézõ jóságát,
hiszen Õ igazán ismerte a lélek hatalmas
értékét, a test eszköz voltát és ideiglenes szük-
ségességét, mégsem azt mondja, hogy ne
törõdjetek a test szükségleteivel, egyedül a
lélek épségén járjon az eszetek, hanem meg-
adja a testnek a tiszteletet, s helyreállítja a
lélek felsõbbrendûségét is. Harmónia, stabil
igazság tükrözõdik szavaiban.

Biztosan sokkal ritkább az a kísér-
tés, amikor a lélek uralmával szemben a
test védelmére kellene kelnünk, mert
annyira háttérbe szorítja a természetfölötti
gondolkodás és életmód; inkább az a baj,
hogy a lélek érzi úgy magát testi életünk-
ben, mint a rab a börtönben vagy madár a
kalitkában. A kísértések legtöbbje testünk
túlzott igényeibõl nõ ki. Én vagyok a fon-
tos, nekem kell, szükségem van rá, meg-
érdemlem, -és még egy sereg, önzést rej-
tõ szlogen akad, amelyek mind rólunk
szólnak, de nélkülünk: testünkrõl szól-
nak a lelkünk kihagyásával. Lelki, szelle-
mi igényeinkrõl csak úgy beszélünk, mint
lakodalmi levesnél a borsról, erõs papri-
káról: szó sincs valós táplálékról, isteni
fényrõl, melegrõl, okosodásról és bölcseb-
bé válásról! Ez néhány eszement idealista
kenyere csupán, akik sose mennek sem-
mire, s inkább múzeumba valók, mint a
valós életbe. Bármily kicsi baja van a tes-
tünknek, szaladunk az orvoshoz, de éve-
kig betegszik a lelkünk a bûneikben, s
talán még egy sóhajtással se törekszünk a
gyógyításra. Éhezik, szomjazik, didereg

bennünk a lélek, mert csak a kenyér, a
testi igényeink foglalkoztatnak.

Te nem láttad ezt, Úr Jézus, vagy
mélyebben látod az emberi élet rejtelmeit?
Látod, hogy a test a lélek gyermeke, s
otthon is elsõ a gyermek kiszolgálása,
ápolása és oltalmazása, mert a nagyobb
van a kisebb segítségére? Látod, hogy a
kenyér nélküli ínség embertelen állapot, s
az éhségtõl szédelgõ test nem képes a lel-
ket sem tartani? Látod, hogy a nyomor-
ban élõ vagy haldokló ember képtelen lel-
ki, szellemi teljesítményre, képtelen Hoz-
zád folyamodni, mert nyomorúsága az ál-
lati szint felé vonszolja, s nem tud lelki
életet élni? Bizonyára így látod. Azért adsz
elsõbbséget a test szolid szükségleteinek,
a kenyérnek, a födélnek, az alapvetõ em-
beri méltóságnak, hogy a lélek is otthon
érezze magát és kivirulhasson a test biz-
tonságának termõföldjébõl.

Kenyérrel él az ember: ez az elemi
követelmény. De nem fölöslegbõl, nem
képtelen halmozásból él, mert akkor már
a sírját ássák. Kenyérrel él, a lélek pedig
lelki kenyérbõl él: igéidbõl, jóságos sze-
retetedbõl, és az innen támadt emberi jó-
szívûségbõl. Akinek kenyere van, kész
megosztani is - és a lelkünk is úgy tud
adni, ha van neki gazdagsága, túlcsordu-
ló szeretet mások iránt. Nem csak a ke-
nyér kell hát, hanem a lélek kenyere is.

Ezt kérjük Tõled, s azt, hogy Hoz-
zád hasonlóan megosztani is tudjuk.

Podmaniczki Imre plébános

- Minden szombaton du. 5 órára várjuk azokat a testvéreinket, akik még
nem bérmálkoztak. A bérmálási megbeszélésekre a most 8-os tanulókat is
hívjuk. A bérmálás jövõ évben lesz.

- Szeretettel várom a plébániára az elsõ félévben házasodni készülõ fiata-
lokat jegyes-beszélgetésekre.

- Minden pénteken du. fél hatkor Keresztúti ájtatosságot végzünk. Utána
a szentmisében nagyböjti szentbeszédek vannak.

- Nagyböjti lelkigyakorlatunkat március 9-11-ig tartjuk. Este fél hattól
gyóntatunk. Utána szentmise van, nagyböjti szentbeszédekkel.

- Február 27-én, vasárnap a katolikus iskolák segítésére gyûjtünk adomá-
nyokat. Nagyböjt idején a böjtölésünkkel megtakarított pénzünket a dévai
árvaházak számlájára küldjük el. Adományainkat a templomban erre kitett
perselyben helyezzük el.

- Jövõ hónapban megkezdjük templomunk teljes külsõ és belsõ felújítá-
sát. Testvéreink adományait, segítségét várjuk. A Takarék Szövetkezetben a
Szent Mihály Alapítvány számlájára fizethetik be adományaikat, vagy a szo-
kásos módon a Plébánia Hivatalban.

Gyülekezeti hírek
- istentisztelet Kisizsákon: február 27-én és március 27-én
13.30-tól
- zenés passió Nagypénteken (március 25-én)
- a missziói év utolsó bibliaiskolai alkalma: március 11.,
18.00
- június 15-ig várjuk a jelentkezéseket a nyári hittan táborba

Minthogy Isten eleitõl fogva azt akar-
ta, hogy üdvözüljenek az emberek és jus-
sanak el az igazság ismeretére, szükség,
hogy mindig, a múltban, a jelenben és a
jövõben egész a világ végezetéig legyen
Anyaszentegyház. Azaz a híveknek a vi-
lágból elhívott vagy egybegyûjtött sere-
ge, minden szentek egyessége, azoké tud-
niillik, akik az igaz Istent az Ige és a Szent
Lélek által a Megváltó Krisztusban iga-
zán megismerik és helyesen tisztelik, és a
Krisztus által ingyen felajánlott minden
áldásban hit által részesülnek. Ezek mind
egy ország polgárai, ugyanazon Úr és
ugyanazon törvények alatt élnek és min-
den áldásban egyaránt részesülnek. Ezért
nevezte ezeket az apostol a szentek pol-
gártársainak és az Isten szolgáinak
(Ef.2:19), szenteknek nevezve a földön
élõ híveket, akiket Isten Fiának vére meg-
szentelt (1Kor.6:11).

És minthogy mindig csak egy
Isten van, egy közbenjáró Isten és ember
között, a Jézus Krisztus, aki az egész nyáj-
nak egy pásztora, e testnek egy feje, végül
pedig egy Lélek, egy üdvösség, egy hit,
egy testamentum vagy szövetség, ebbõl
szükségképpen következik, hogy csak egy
Anyaszentegyház van. Ezt azért hívjuk
katolikusnak, azaz egyetemesnek, mert
kiterjed a világ minden részére és minden
idõre, és sem helyhez, sem idõhöz nincs
kötve. (...)

Szétválik ugyan az egyház külön-
féle részekre vagy megjelenési formákra,
nem azért, mintha önmagában megoszlott
vagy meghasonlott volna, hanem inkább
azért, mert a benne lévõ tagok különbözõ
állapota miatt mutat ilyen különbséget.
Egyik ugyanis a hadakozó, másik pedig a
diadalmaskodó egyház. Amaz még e föl-
dön hadakozik és küzd a testtel, a világgal
és e világ fejedelmével, az ördöggel, a bûn-
nel és a halállal, ez pedig a hadi szolgálatból
már elbocsátva a mennyben ül diadalt elõbb
említett és most már legyõzött ellenségein,
és ujjongva örvendez az Úr színe elõtt. De
azért ez a kettõ közösségben vagy kapcso-
latban van egymással.

A földön hadakozó egyház sok-
sok részegyházból áll, ezek azonban va-
lamennyien a közönséges anyaszentegy-

ház egységébe tartoznak. Ez az egyház
másképpen alakult a törvény elõtt a patri-
archáknál, másképpen Mózes alatt a tör-
vény szerint és megint másképpen Krisz-
tus által az evangélium szerint. Általában
két néprõl van szó: egyfelõl az izraeliták-
ról, másfelõl a pogányokról, illetve azok-
ról, akik a zsidók és a pogányok közül
gyûjtettek egybe az egyházba. Testamen-
tum (szövetség) szerint kettõ van: ó és új.
Mégis mindezek a népek egy társaságot
alkottak és alkotnak, egy üdvösségük van
egy Messiásban, akiben, mint egy test-
nek a tagjai a fõ alatt kapcsolódnak össze,
mindnyájan egyazon hitben, és ugyanab-
ban a lelki eledelben és italban részesül-
nek. Jól tudjuk azonban, hogy különbö-
zõk voltak az idõk, különbözõk a meg-
ígért és a megadott Messiásra vonatkozó
sakarmentumok és hogy a szertartások
eltöröltetése után nekünk tisztább világos-
ság fénylik, bõségesebb ajándékokat ka-
punk és teljesebb a szabadságunk. (...)

A fõ az, ami a test fölé kiemelke-
dik, és ahonnan a testbe élet árad; annak
szelleme kormányozza a testet minden-
ben, és belõle fakad a test növekedése és
gyarapodása. Éppen ezért a testnek egyet-
len feje van, és az hozzáillik a testhez.
Tehát az anyaszentegyháznak nem lehet
semmiféle más feje, mint a Krisztus. Mert
valamint az egyház lelki test, úgy szük-
ség, hogy magához illõ lelki feje is legyen
és más lélek nem kormányozhatja, mint a
Krisztusé. Pál is azt mondja: Õ a feje a
testnek, az egyháznak: aki a kezdet, elsõ-
szülött a halottak közül, hogy mindenek-
ben Õ legyen az elsõ (Kol.1:18). Ugyanõ
másutt így szól: A Krisztus feje az egy-
háznak, és ugyanõ megtartója a testnek
(Ef.5:23). Másutt ismét ezt mondja: Õ a
feje az anyaszentegyháznak, mely az Õ
teste, teljessége Õnéki, aki mindeneket
betölt mindenekkel.(Ef.1:22sk). Továb-
bá: Mindenestõl fogva növekedjünk Ab-
ban, aki a fej, a Krisztusban, akibõl az
egész test, szép renddel egyberakatván és
egybeszerkesztetvén növekedést vesz
(Ef.4:15 sk). (...)

Egyébként, ahogy nem ismerünk el
az Anyaszentegyházban más fõt, mint a
Krisztust, éppenúgy nem ismerjük el,

hogy akármelyik egyház, amelyik magát
igaz egyháznak adja ki, csakugyan igaz
egyház. Ellenben azt tanítjuk, hogy az az
igaz egyház, amelyben az igaz egyház je-
gyei, vagyis ismertetõ jelei megtalálhatók,
elsõsorban az Isten igéjének helyes vagy
tiszta hirdetése, amint a ránk maradt pró-
féták és apostolok könyveiben, akik min-
denkit Krisztushoz vezetnek, aki az evan-
géliumban így szólt: Az én juhaim hallják
az én szómat, és én ismerem õket, és kö-
vetnek engem, és én örök életet adok neki.
Idegent pedig nem követnek, hanem el-
futnak attól: mert nem ismerik az idege-
nek hangját Ján.10:27kk). És akik ilye-
nek az egyházban, azokban egy hit van és
egy lélek, és ezért csak az egy Istent imád-
ják, egyedül õt tisztelik lélekben és igaz-
ságban, egyedül õt szeretik teljes szívük-
bõl és minden erejükbõl, egyedül õt hív-
ják segítségül az egyetlen közbenjáró és
szószóló által, a Krisztus által, Krisztu-
son és a benne való hiten kívül semmiféle
igazságot és életet nem keresnek. Mivel
Krisztust ismerik el az anyaszentegyház
egyedüli fejének és fundamentomának és
erre a fundamentomra (alapra) helyezked-
ve naponta bûnbánatban megújulnak, tü-
relemmel hordozzák a rájuk rakott keresz-
tet, sõt színlelés nélküli szeretet által Krisz-
tus minden tagjával összekapcsolódva
bebizonyítják, hogy õk Krisztus tanítvá-
nyai, megmaradván a békesség és a szent
egység kötelékében. Egyszersmind része-
sülnek a Krisztustól rendelt és az aposto-
loktól továbbadott sákramentumokban,
mégpedig úgy élnek velük, ahogy az Úr-
tól vették. (...)

A Krisztus igaz egyházával való
közösséget pedig annyira becsüljük, hogy
azt valljuk, nem élhetnek az Isten színe
elõtt azok, akik az Isten igaz egyházával
nem vállalnak közösséget, hanem elsza-
kadnak tõle. Mert mint ahogy Noé bárká-
ján kívül nem volt más menekvés, amikor
a világ elpusztult az özönvízben, hisszük,
hogy éppen úgy nincs bizonyos üdvös-
ség Krisztuson kívül, aki magát az egy-
házban adja a választottaknak. És ezért azt
tanítjuk, hogy akik élni akarnak, azoknak
nem szabad elszakadniuk a Krisztus igaz
egyházától. (Filippi 3: 15)
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IKEM hírek
- március 5-én Petrás Mária énekes, keramikus bemu-
tatkozására kerül sor,
    “Csángó élet, csángó ének” címmel, 15 órától a refor-
mátus gyülekezeti házban.
     Az érdeklõdõk a mûvésznõ kerámiáit is megtekint-
hetik.  Mindenkit szeretettel várunk !

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik szerettünket,

NAGY ISTVÁNNÉ
MÓZES JULIANNA-t

utolsó útjára elkísérték sírjára
koszorút, virágot helyeztek, vagy

gondolatban velünk voltak.
A gyászoló család
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III. Lánchíd-Sárfehér Kupa
országos meghívásos

fiú tornaverseny

K É K    H Í R E K

Megkérdeztük dr. Bábel Balázs érsek urat

Bekopogtunk Podmaniczki Imre esperes úrhoz

TORNA
A tanév során már több meg-

hívásos és kiírt versenyen vettek
részt tornászaink. Az alábbiakban
idõrendben sorolom fel a verse-
nyeket és az eredményeinket.

- 2004. nov 27-28. Nagykõ-
rös, Medve László országos em-
lékverseny: alsósok IV, felsõsök
VI. hely

- 2004. dec.11. Budapest,
Rákoskerti Kupa országos meg-
hívásos verseny: az alsósok és a
felsõsök egyaránt VI. helyezést
értek el.

- 2004. dec. 17. Kalocsa,
Öcsi-Bácsi Kupa megyei ver-
seny: alsósok A. csapata I. hely /
Szabó G., Vida M./, B. csapata /
Lestár K., Cséplõ D., Németh T./
II. hely. A felsõsöknél az A. és a
B. csapat holtversenyben I. he-
lyezett lett. Egyéni összetett ver-
senyben az alsósoknál I. Szabó
G, II. Vida M, felsõsöknél I. Sár-
ga Á, II. Bárdi I, III. Marton A.
lett. A verseny legeredménye-
sebb fiú versenyzõje címet Sza-
bó Gábor kapta.

- 2005. jan. 15. Debrecen,
Bocskai-Vénkert Kupa országos
verseny: alsó IV, Felsõ VI. helye-
zés.

- 2005. febr. 1. Kecskemét,
Alapfokú diákversenyek megyei

döntõje: alsósok I. hely, egyéni-
ben Vida M. I, Szabó G. II, Lestár
K. III. hely. Felsõsök I. hely, egyé-
niben Bárdi I. I, Csernák T. II,
Marozsi Á. III. hely.

- 2005. febr. 1. Kecskemét,
Diákolimpia városi döntõ: alsó-
felsõ I. hely, egyéniben I. Szabó
G, II. Vida M, III. Lestár K, felsõ-
söknél I. Bárdi I, II. Csernák T,
III. Marozsi Á.

- 2005. febr. 6. Izsák, Sárfe-
hér Kupa országos verseny: al-
sósok-felsõsök IV. hely, egyéni-
ben Szabó G. holtversenyben III.
helyezést ért el.

- 2005. febr. 9. Kecskemét,
Diákolimpia megyei döntõ: al-
sósok II. hely, egyéniben Szabó
G. II. lett, felsõsök I. hely, egyé-
niben I. Csernák T, II. Bárdi I, III.
Marozsi Á. Ezzel az eredménnyel
mindkét csapat képviseli majd
Bács-Kiskun megyét március 5-
én az országos elõdöntõben!

Csapattagok: alsósok- Csép-
lõ Dávid, Lestár Krisztián, Né-
meth Tibor, Szabó Gábor, Vida
Máté, (januártól) Csendõr József,
(februártól) Bíró János. Felsõsök:
Bárdi Imre, Csernák László,
Csernák Tibor, Hörcsög Barna-
bás,  Marozsi Ádám, Marton
Alex, Sárga Ádám.              -szabó-

28 csapat részvételével került
megrendezésre a tornaverseny 2005.
február 6-án Izsákon, a Sportcsarnok-
ban.

A verseny célja a torna népszerû-
sítése mellett, a tornászok felkészülé-
sének segítése a Diákolimpia forduló-
ira.

Eredmények: B kategória, I-II.
korcsoport

1. Vénkerti Ált. Iskola, Debrecen
2. Kossuth Lajos Ált. Iskola, Nagy-
kõrös
3. Fazekas Gábor Ált. Iskola, Kiskun-
halas
4. /holtverseny/ Illyés Gyula Ált. Is-
kola, Pécs és Táncsics Mihály Általá-
nos Iskola, Izsák
6.  Ált. és  Alapfokú Mûv. Iskola, Vil-
lány
7.  Kossuth Lajos Ált. Iskola, Buda-
pest
8.  Rákóczi Úti Ált. Iskola, Bácsalmás
9.  Kondor Béla Ált. Iskola, Budapest
10.Tóth László Ált. Iskola, Kecske-
mét
11.Weöres Sándor Ált. Iskola, Szeged
Sérülés miatt versenyen kívül:
Öregcsertõi Ált. Iskola
Egyéni összetett versenyben 1. holt-
versenyben Gyéresi László és Földesi
László/Debrecen/, 3. holtversenyben
Papp Kornél / Kiskunhalas/ és Szabó
Gábor /Izsák/

III-IV. korcsoport:
1. Általános és Alapfokú Mûvészeti
Iskola, Villány
2. Vénkerti Ált. Iskola, Debrecen
3. Kossuth Lajos Ált. Iskola, Nagy-
kõrös
4. Táncsics Mihály Ált. Iskola, Izsák
5. Általános Iskola, Óvoda és Alapfo-
kú Mûv.okt. Intézmény, Kõröshegy
6. Kossuth Lajos Ált. Iskola, Budapesr
7. Rákóczi Úti Ált. Iskola, Bácsalmás
8. Tóth László Ált. Iskola, Kecskemét
9. /holtverseny/ Vörösmarty Ált. Is-
kola, Bácsalmás és Öregcsertõi Ált.

Iskola
11. Bácsbokod
Minimális csapatlétszám hiánya miatt
versenyen kívül a Kondor Béla Ált.
Iskola Budapestrõl.
Egyéni összetett versenyben: 1. Rá-
kóczi Zoltán /Villány/, 2. Nagy Gom-
bai Krisztián /Nagykõrös/, 3. Zákány
Dániel /Debrecen/

A kategória: I-II. korcsoport
1. Fazekas Gábor Ált. Iskola, Kiskun-
halas
2. Arany János Ált. Iskola, Szeged
III-IV. korcsoport:
1. Fazekas Gábor Ált. Iskola, Kiskun-
halas
2. Eperföldi Ált. Iskola, Kalocsa

A verseny támogatói:
- Adrenalin Energia Ital Kft   -

Bajusz és Fiai Üzletház - Beke és Beke
2000. Kft - Birkás Menyhért/ Duna-
Völgye Borászati Kft / - Fazekas Já-
nos - Frankó Barnabás - Izsák Kenyér
Kft - Juhász Sándorné /Izsáki Tészta/
- Kecskemét városi DSE - ifj. Kovács
László / vállalkozó / - Laguna ABC
Kft - Losonczi Mihály / Plastizs / -
Mini Ital Kft - Mondok Kft  - Páli
Sándor / Páli Trans Kft / - Prikkel Lász-
ló /Vino étterem/ - Walton Pezsgõgyár
Rt.

Köszönjük önzetlen segítségü-
ket!!

A pontozóbírók között Keszthe-
lyi Rudolf olimpikont, a Magyar Di-
áksport Szövetség Torna Szakágának
vezetõjét, Kiss Tóth Sándor olimpi-
kont, országos bírót, valamint Keleti
József nemzetközi bírót is köszönthet-
tük, akik aktívan kivették a részüket az
érmek és a különdíjak kiosztásában is.

Köszönöm a szülõk, kollegák,
önkormányzati dolgozók, gyerekek se-
gítségét a verseny elõkészületeiben és
zavartalan lebonyolításában!

Szabó József

2005 január hónap vége és febru-
ár eleje bûnügyi szempontból átlagos-
nak értékelhetõ, az ismertté vált bûn-
cselekmények száma nyolc.

Az év elején derült fény, több még
2004 évben elkövetett bûncselekmény-
re, néhány izsáki háztartásban úgy pró-
bálták lecsökkenteni a havi kiadáso-
kat, hogy a vízfogyasztást mérõ órát
leszerelték és fordítva kötötték be, így
nem a valós értéket mérte, leolvasások
során ezekre fény derült és az Izsák
KHT, mint sértett, feljelentéssel élt.
Nem tanácsos pár ezer forint spórolá-
sa miatt a büntetett elõélet vállalása.

Garázdaság és testi sértés miatt
folytat hatóságunk eljárást egy izsáki
férfi ellen, aki a múlt hónapban a Bocs-
kai utcán bántalmazott egy szintén
izsáki nõt. A férfi tette felháborító, in-
dítéka gyerekes.

Januárban továbbra sem csök-

kentek a kerékpárlopások, ezen bûn-
cselekmények megelõzése érdekében
szervezett akciókat fogunk tartani.

Szintén januárban ismeretlen tet-
tes városunk egyik utcáján egy lezárt
állapotban parkoló gépkocsit feltört és
az utastérbõl értékeket tulajdonított el.
Tanulságként említem, ne hagyjunk a
gépkocsi utasterében látható helyen
értékeket.

Továbbra is a legjellemzõbb és leg-
gyakoribb bûncselekményforma lakó-
helyünkön, a besurranásos lopás, az
elkövetõ, vagy elkövetõk szinte észre-
vétlenül jutnak be a lakások udvarába
és onnan a lakásokba. Több hasonló
eset is történt, de az elkövetõ, illetve el-
követõk a legnagyobb kárt a Bajcsy Zs.
utca egyik lakásában okozták, annak
ellenére, hogy a tulajdonos otthon volt.

Sajnos egy betöréses lopásról is
beszámolhatok, február 9-re virradóra

ismeretlen tettes ajtóbetörés módsze-
rével behatolt az alsóvárosi élelmiszer-
boltba, a kár jelentõs.

Városunkban történt nagy figyel-
met kiváltó bûncselekmény ügyében,
melynek gyermekkorú sértettei van-
nak, a Kecskeméti Rendõrkapitányság
folytat a vizsgálatot, errõl az ügyrõl
részletesen nem kívánok beszámolni.

Balesetek megelõzése érdekében
a koraesti és éjszakai órákban rend-
szeres ellenõrzés alá esnek a kivilágí-
tatlan kerékpárosok, elõször figyel-
meztetésben, amennyiben ez nem fog
célt érni helyszíni bírságban részesül-
nek a felelõtlen közlekedõk.

Amennyiben valaki információ-
val tud szolgálni a fenti, illetve más
bûncselekményekkel  kapcsolatban
kérem, jelezze személyesen vagy a 06
20 539-5549 hívószánon.

Bóbis Attila csoportvezetõ

Január 30-án, ünnepélyes keretek között iktatta be es-
peresi hivatalába Podmaniczki Imre atyát, dr. Bábel Balázs,
a Kalocsa-Kecskemét Fõegyházmegye érseke, aki a szent-
mise után fogadta a Kölyök TV riporterét.

- Érsek úr! Nemrégen emlékeztek meg Szalézi Szent
Ferencrõl, a katolikus sajtó és újságirók védõszentjérõl és
Szalézi Szent Ferenc díjat adományozott többek között Te-
tézi Lajos úrnak, az  Izsáki Hírek és a helyi televízió fõszer-
kesztõjének. Mikor alapították a díjat és milyen szempontok
alapján ítélték oda?

-Négy évvel ezelõtt alapítottuk a díjat, s azokat az új-

ságírókat és televíziósokat tüntetjük ki vele -még lehet hogy
majd Ti is köztük lesztek- akik igazat, jót, szépet tudnak
írni, mert a mai média tele van mindenféle brutalitással,
agresszióval, pornográfiával. A díjat tehát azoknak adomá-
nyozzuk, akik meg tudják mutatni a szépet és a jót.

- Kiemelkedõ eseménynek voltunk szemtanúi.
Podmaniczki Imre atyát esperessé nevezte ki. Hogy törté-
nik az ilyen kinevezés, és miben lesz más az õ eddigi mun-
kája?

-A kinevezéshez el kell telnie egy bizonyos szolgálati
idõnek, s jól kell végeznie az illetõnek a munkáját. Azokat
szoktuk kiemelni, akik össze tudják fogni a többi plébániák
munkáját és az ott szolgáló papok vezetõi tudnak lenni, s
még van sok egyéb szempont is, amire most nem térek ki.
Az esperes tulajdonképpen olyan, mint valamikor a tanítók
között a  tanfelügyelõ volt.

- Ebben az évben milyen fõbb feladatok állnak az egy-
házmegye elõtt?

- Nagyon sok a feladat! Elõször is a lelkipásztori munka,
aztán  vannak építkezéseink, s az  iskoláink rendben tartása,
amikkel komoly gondok vannak, aztán idén lesz a kölni vi-
lágtalálkozó ahová az ifjúságot várjuk és elõttünk áll az
eukharisztikus év, vagyis az oltáriszentségnek a külön ün-
neplése amibe minél több embert szeretnénk bekapcsolni.

Molnár Eszter a Kölyök TV riportere

A Kölyök TV kis forgatócsoportjá-
val meglátogattuk Podmaniczki Imre es-
peres urat. Bekopogtattunk, meleg fogad-
tatásban részesültünk.

- Esperes úr! Hogyan kezdõdött?
Mikor döntötte el, hogy a papi hivatást
választja?

- Hatodikos koromban, egy nagyon
szép élményem volt. Egy gyönyörû febru-
ári napon, nagy volt a hó, hideg volt és
ragyogóan sütött a nap. Egy tanyasi isko-
lába jártam, ahová  Balázs plébános úr,
három kilométert gyalogolva, nap mint nap
kijárt hittant tanítani. A hittanóráról hazafe-
lé menet az atya ment elõl csizmában, én
meg utána botorkáltam a hóban és akkor
egyszer csak eltöltött valami nagy-nagy
öröm, meg szeretet, olyan mintha az a szép
külsõ ragyogó világ az mind rajtam belül
lenne és nem kívül. Nem tudtam, hogy mit
csináljak? Belehemperegjek a hóba, vagy
a nyakába ugorjak Balázs atyának s ekkor
azt mondtam neki, hogy atya, én pap le-
szek! Õ nem szólt semmit, mert tudta, hogy
veszedelmesen rossz gyerek voltam, meg-
várta, hogy mi lesz az eredmény. Aztán
látta, hogy kitartok, hogy megjavulok, hogy
nem kell büntetnie, hanem inkább dicsér-
nie, észrevette, hogy valami tényleg történt
velem. Hát ez azóta is kitart.

- Röviden bemutatná eddigi pályá-
ját?

- A nyolcadik osztály után a piarista
atyák gimnáziumába mentem, ott érettsé-
giztem 1965-ben. Utána felvételiztem Vá-
con a püspökatyánál, mert az egyházme-
gyében a püspöknél kell jelentkezni annak,
aki úgy érzi, hogy hivatása van, hogy az
Úristen elhívta papnak. Felvettek, a püs-
pökatya Budapestre küldött az akadémiá-
ra, a központi szemináriumba. 1970-ben
szenteltek pappá, azután káplán lettem
Peregen (Kiskunlacháza mellett), majd Vác
közelében Rádon, Pencen, késõbb Kis-

kunhalason, s egy rövid ideig Kispesten,
majd Vácon. 1981-ben a püspökatya
Csanytelekre helyezett plébánosnak és
1987-ben Marosi püspökatya Izsákra he-
lyezett, azóta itt szolgálok.

- Január 30-án, a vasár-
napi szentmisében dr. Bábel Ba-
lázs Kalocsa-Kecskeméti érsek
beiktatta a Solti kerületi esperesi
tisztébe. Gratulálunk a kineve-
zéshez! Mennyiben lesz más a
szolgálata esperesként? Mely te-
lepülések tartoznak Önhöz és mit
tart a legfontosabb feladatának?

- Az egyházmegye régiókra, nagyobb
kerületekre van osztva. A mi egyházme-
gyénknek négy régiója van. Egy-egy régi-
óban jó néhány, egymáshoz közel lévõ plé-
bánia alkot egy esperesi kerületet, s ennek
a kerületnek az élén áll az esperes, aki az
összes többi papra felügyel, illetve segíti
õket, s a plébániák munkáját koordinálja,
látogatja õket, felügyeli a hitoktatást, s a
hívõk körében esetleg felmerülõ problé-
mákat próbálja békésen rendezni. Az es-
peres tulajdonképpen a püspök kiküldötte
egy-egy kisebb egyházmegyei részben,
ahol õ a felelõs és õ az, aki beszámol annak
a kerületnek az életérõl. A solti kerülethez
tizenhárom település tartozik: Páhi,
Orgovány, Izsák, Fülöpszállás, Szabadszál-
lás, Solt, Dunavecse, Szalkszentmárton,
Tass, Kunszentmiklós, Kunadacs,
Kunpeszér és Apostag. Ebben a kerület-
ben hét pap, néhány diakónus és lelkipász-
tori kisegítõ, és elég sok hitoktató dolgo-
zik. Az õ munkájukat próbálom összefog-
ni és segíteni.

- Ebben az évben milyen feladatok
állnak a katolikus közösség elõtt?

- A legnagyobb feladat, a templom
teljes felújítása. Ehhez pályázaton nyertünk
pénzt, a többit pedig az érsekatya adta hoz-
zá. Azért újítjuk fel a templomunkat kívül

belül, mert már nagyon megért erre. 2007-
ben  ünnepeljük a templom felszentelésé-
nek 200-dik  évfordulóját. Örülnénk, ha
addigra befejezõdnének a munkálatok.

Kérdezted még az elõbb, hogy mit
tartok a legfontosabbnak? A legfontosabb-
nak a barátságot tartom, mert ahol van
összefogás, ott van élet.

- Nekünk fontos, hogy a suli után egy
kicsit lazítsunk. Ön hogyan és mivel tölti a
szabadidejét?

- Azt nem tudom, mert nekem olyan
nincs. Van lazább idõm, amikor nincs kü-
lönösebb tennivaló, de mindig készen kell
állni a szolgálatra, éjjel és nappal. Ahhoz
hasonlatosan, mint nektek, nekem nincs
szabadidõm, hogy mondjuk suliba járok
péntekig, aztán bedobom a táskámat a sa-
rokba, a pókokat szétriasztom, meg az ege-
reket, és szaladok ki focizni. Nekem folya-
matosan feladatom van. Sõt, amikor Te,
Pityukám a hétvégén alszol délelõtt, vagy
“hajnali” 11 órakor felkelsz, nekem akkor
van a legtöbb “munkám” a vasárnap sok-
kal inkább munkanap, mint másnak.

- Esperes úr! Köszönjük, hogy foga-
dott bennünket, további munkájához sok
sikert kívánunk.

- Köszönöm szépen! Nektek meg
igen jó bizonyítványokat, meg lelkes ri-
porteri életet kívánok, Jani bátyátokkal
együtt.

Szijjártó  Anita és Szalai  István
 a Kölyök TV riporterei



2005. február 18. 7. oldalIZSÁKI Hírek

Én csak szólok Bekopogtunk Tetézi Lajos Úrhoz

A fotó a kitüntetési ünnepségen készült. Balról jobbra:
Tetézi Lajos, Pulai Sára kitüntetettek, dr. Szécsi

Gábor Kecskemét polgármestere, dr. Bábel Balázs
érsek, Frigyesy Ágnes, Szerdahelyi Csongor kitünte-

tettek, Bárkányi Ernõ a Porta Alapítvány elnöke

Mint a Kölyök Tv két riportere, nemrégiben
meglátogattuk Tetézi Lajos urat, az Izsáki Hírek és a
helyi televízió fõszerkesztõjét, aki kedvesen foga-
dott bennünket a televízió stúdiójában, ahol min-
dennapjairól faggattuk.

 - Lajos bácsi! Korábban a Mûvelõdési Házat
igazgatta, valamint a Sárfehér Napok újra szervezé-
sében is kiemelkedõ szerepe volt, dolgozott a kecske-
méti Róna és a kiskõrösi Fresh Rádióban, ezek mel-
lett a városi újság, valamint a helyi televízió fõszer-
kesztõje. Mondhatjuk, hogy Izsák kulturális életének
egyik meghatározója. A sokféle munka közül, melyik
az, amelyik a legközelebb áll Önhöz?

-Ha rangsorolnom kell, akkor elsõ helyen az
újságot, majd a televíziót, s végül a rádiót említem.
Miután ti televíziósok vagytok, gondolom fõleg ez
a mûfaj  érdekel benneteket. Mi a helyi televíziót
immár 12-dik éve mûködtetjük, természetesen min-
dig a lehetõségeink szerinti legjobb mûsorok készí-
tésére törekedve.

- A munkája során sok híres, és érdekes ember-
rel ismerkedett meg. Megemlítene egy pár érdekes
találkozást?

- Így hirtelen nehéz felidézni mindegyik ilyen
találkozást, de megpróbálkozom. A ‘ 90-es évek
második felében, amikor a kecskeméti rádióban
dolgoztam, az akkori idõk legtöbb ismert televíziós
és rádiós mûsorvezetõjével beszélgettem a mikro-
fon elõtt, közülük Pálffy Istvánt említem. Aztán a
népszerû ,,Família Kft.” címû televíziós sorozat fõ-
szereplõivel is több anyagot készítettem, köz-
tük a Hajnikát játszó Dzsupin Ibolyával és a
nagypapát alakító Baranyi Lászlóval. Említ-
hetek énekeseket, humoristákat is, például
Aradszky Lászlót, az Omegás Benkõ Lászlót,
a Bikinis D. Nagy Lajost, Solymos Antalt,
Balázs Fecót,  Ajalát, Éles Istvánt.  A politiku-
sok közül Orbán Viktor miniszterelnök, Ko-
vács László, Csurka István, Torgyány József,
a szakszervezetis Cser Ágnes jut hirtelen
eszembe. Ezek a beszélgetések a Róna Rádió
Tere-Fere címû szombat délelõtti, élõ beszél-
getõ mûsorában voltak hallhatók 45 percben,
zenékkel megszakítva. Persze a kiskõrösi rá-
dióhoz, valamint az izsáki újsághoz és televí-
zióhoz is sok érdekes találkozás kapcsolódik.

- Szalézi Szent Ferencet ünnepelte janu-
ár 24-én a katolikus egyház. Szalézi Szent
Ferenc (élt 1567. augusztus 21-tõl, 1622. de-
cember 28-ig) francia püspök, egyházi szónok, író
volt, a katolikus sajtó és újságírók védõszentje. Ja-
nuár 23-án, vasárnap a Kalocsa-Kecskeméti Fõ-
egyházmegye és a Porta Egyesület kitüntetését, a
Szalézi Szent Ferenc díjat négy újságírónak adta át
dr. Bábel Balázs érsek úr. Az egyik díjazott Ön volt.
Mit érzett a díj átvételekor, milyen munkáját ismerték
el ezzel a díjjal?

- Természetesen örültem a díjnak, de meg is

lepett. Ti is meglátjátok majd, sõt biztosan látjátok
most is, hogy amikor az ember a munkáját végzi,
akkor nem feltétlen azon gondolkodik, hogy majd
egyszer ezért valaki kitünteti, hanem a lelkiismerete,
és a legjobb tudása szerint igyekszik tenni a dolgát.
Ha ezt a törekvést mások is észreveszik, jónak érté-
kelik, s valamilyen kitüntetésre méltónak találják, az
jól esik az embernek. Így voltam ezzel én is. A díjjal
egyébként az írott sajtóban végzett munkámat is-
merték el. Mint a beszélgetés elején említettem, az
írott sajtó áll hozzám a legközelebb, mert úgy gon-
dolom, hogy ez a forma az információ átadás legha-
tékonyabb eszköze. Az írott anyagot többször is el
lehet olvasni, sõt vissza lehet keresni késõbb is. A
rádióban és a televízióban elhangzó anyagok is jók,
hatékonyak, de valójában nehéz azokat az újsághoz
hasonlóan visszaidézni. A visszaidézhetõségrõl jut
eszembe. Akkor tûnhet úgy, hogy valaki hitelesen
dolgozik, s írja például az újságot, ha egy-egy írását
mondjuk három-négy év távlatában újraolvasva is
úgy találja, hogy az még mindig megállja a helyét.
Ez esetben talán elmondhatja, vagy hiheti, esetleg
mások is elhiszik, hogy következetesen halad egy
vállalt értékrend mentén, s nem cikázik hol ide, hol
oda. Az írott sajtóban végzett munkámról még annyit,
hogy öt évig voltam munkatársa a Petõfi Népének,
írtam az Alföldi Lapoknak és a Kecskeméti Lapok-
nak, valamint a Szabad Földnek.

- Gratulálunk a Szalézi Szent Ferenc díjhoz és
további munkájához sok sikert kívánunk.

-Nagyon szépen köszönöm, s azt kívánom nek-
tek, mint kollégáknak, hogy legyetek sikeresek a
Kölyök Tv-vel. Egyébként nézem a mûsorokat, s
látom, hogy egyre ügyesebbek vagytok. Azt is kí-
vánom még Nektek, hogy ha évek múltán visszané-
zitek egy-egy ifjúkori munkátokat, örömötök le-
gyen benne.

Kondász Szabina és Szénási Nikolett
a Kölyök Tv riporterei

KERESEM BRIGIT!KERESEM BRIGIT!KERESEM BRIGIT!KERESEM BRIGIT!KERESEM BRIGIT!

Valami nem stimmel! Most sem valami rendkí-
vüli dologról lesz szó, a témát igen sokan ismerik,
mondhatnám: lerágott csont. A bajom csupán az, hogy
mennél inkább korosodom, annál inkább nehezemre
esik átlépni a lerágott csontokat, és így borongós téli
napokon, a komor hangulat megtelepszik olykor egy-
egy csonthalmon, amiket összedobálok a lábam alól,
a sietõsebb nyári napokon. A Nyár szót már mindjárt
ki is hangsúlyoznám, mivel egyre gyakrabban fordul
elõ, hogy összemosódik a négy évszak, s egyik hétrõl
a másikra télbõl forró nyárba lépünk. Valahol köz-
vetlen rokontéma ez is, de alapjába véve nem ezzel a
dologgal kívánok foglalkozni, elvégre elég messze
van a Mont Everest ide, mit nekem, ha évente tíz
centivel alacsonyabb lesz a hó, meg se látszik rajta,
hadd olvadjon... Az, azonban ami az orrom elõtt van,
szúrja a szememet. Ilyen az 1-es számú övcsatorna is,
amely az ablakom elõtt folyik (néha). 1986. novem-
berében vettük a házat a csatorna partján és a követ-
kezõ év Mátyás napján a 11 éves fiam olyan szép
csukát akasztott a partján, hogy csoda. Nyáron iskolai
szünetben megesett, hogy négy-öt család apraja-nagyja
töltötte nálunk a hétvégéjét, s ha nem is fürödtek az
apróságok, de vidáman csónakázhattak a víznél. Nem
egy esetben megtörtént, hogy az izsáki iskola egy-
egy osztálya a csatorna mellett tartotta környezetis-
mereti vagy biológia óráit. Terjedelmes felsorolásba
kezdhetnék, ha az összes, akkor itt honos hal, hüllõ és
madárféleségeket felsorolnám, nem beszélve a csa-
torna melletti lapos kaszálók ezer féle növényérõl.
Tizennyolc év telt el. Ebbõl, mintegy tíz év során
aktív mezõgazdasági tevékenység folyt a térségben, s
függetlenül a folyamatos növényvédelmi és tápanyag
utánpótlási munkák veszélyességétõl, összefért az em-
ber és a természet. Többször elõfordult, hogy az élet
pezsgõ áramlata oly mértékben magával ragadott,
hogy nem állhattam meg, hogy magnóra ne rögzít-
sem akár a nádi rigók perlekedését vagy a tavaszi
békakoncerteket langyos estéken. Azt, hogy ezek a
kedves jelenségek milyen ütemben és milyen minõ-
ségben tûntek el környezetünkbõl néhány év alatt -
nem részletezem. Számos feljegyzésem, panaszos le-
velem, a vízügyi hatósághoz írt leveleim, s egyéb
írásaim dokumentálják a pusztulás folyamatát. Mára
már halott minden. Nemhogy halat, de még békát
sem látni a vízben egész nyáron. Ugyan minek jönne
erre kócsag vagy gém, ha nincs mit enni? Ma már
meg sem állnak a gyerekek a hídon, hogy kavicsok-
kal ugrasszanak széjjel egy-egy keszegrajt. Mondom,
meg sem állnak, nincs miért.

Félre ne értsen bárki, hangsúlyozom: elsõk kö-
zött voltam, aki kifogásolta és kifogásolja ma is a
szemetelést, a környezet szennyezését. Ha tudok, te-
szek is ellene. Ebbõl következõen szükségesnek, sõt
elkerülhetetlennek tartom a központi szeméttelep és
szennyvíztisztító telepek létesítését, de a közvetlen kör-
nyezeti hatásukat élõben megtapasztalva azt kell mon-
danom: valami nem stimmel!

- Eddig szóljon a történet eredeti formájában,

melyet 2005. január elsõ napjaiban írtam az Izsáki
Hírek 2004. év utolsó számában megjelent Óév bú-
csúztató - Újév köszöntõ íráshoz, amelyben a polgár-
mester úr vázolta az elmúlt év fontosabb eredménye-
it. Az újesztendõ elsõ lapszámában megjelent “Mitõl
szennyes a szennyvíz?” címû riport viszont olyan
dolgokra világított rá, amely egyrészt megerõsít a
bizonyosságomban, másrészt viszont módosítja a cím-
zetteket. Bár nincsenek nevesítve, de a riportból kö-
vetkeztethetünk arra, hogy olyan körökhöz tartoz-
nak a legfõbb problémákat okozók, akiket nem az
anyagi szükség kényszerít meggondolatlan cseleke-
detekre. Pedig elpusztítani azt, aminek szerves részei
vagyunk egyenlõ az önpusztítással. -És innen folytat-
nám tovább a januári írásommal. Valami nem stim-
mel, mert harminc-negyven évvel ezelõtt még be le-
hetett fogni egy csecsemõ száját egy kis édes forralt
tejjel, vagy ha nagyobbacska volt, a szilvalekváros
kenyérrel, tíz órától ebédig el is tûrt. Délután meg
mehetett eprészni egy darab kenyérrel a kezében, vagy
tojás sárgáját kevert neki az anyja cukorral, ha éppen
édességet kívánt. Így volt? Ma viszont ott tartunk,
hogy egy újszülött táplálkozását szigorú orvosi elõ-
írások alapján szabad tervezni, mert ellenkezõ eset-
ben az orvos nem tudja kezelni, kézben tartani esetle-
ges bajait. Ma sok csecsemõ nem ehet tejet, tejtermé-
ket, liszttel készült ételeket, tojást tartalmazó enniva-
lókat, kizárólag gyárilag elõállított minõségben. Mind-
ezt azért, mert egyébként allergiás, érzékeny lehet
egy életen keresztül ezekre az ételekre. Sajnos az or-
vosnak igaza van! Velük született szervezetük gyen-
ge ellenálló képessége, s elképzelni sem tudom, mi
lesz húsz év múlva, ha nekik születnek gyermekeik.
De miért lettünk ilyen érzékenyek: azért mert az em-
ber önhitt-tudása, a papíron bizonyítható hozzáérté-
se, az uniós normák alapján készült szabályok... na itt
már teljesen elkeverednék.

Száz szónak is egy a vége, tisztelt honfitársaim: a
93-94 százalékos hatásfokon üzemelõ szennyvíztisz-
tító vizét az 1-es övcsatorna és az odacsatlakozó tisz-
títói ág lakói nem szeretik. Elköltöztek, elmenekül-
tek, elpusztultak. Mára már holt víz. Ne gondolja
senki, hogy azért mert nem méltattam a tisztító üzem
dolgozóinak igyekezetét, bármiben is hibáztatom õket.
Személyes jó ismerõseim és bizonyos vagyok abban,
hogy adottságaikhoz képest teszik a dolgukat. Én csu-
pán a tényt közlöm, a magam tapasztalatait. Az ön-
hitt-tudás az anyagi világ deformálódásához vezet. A
globalizációval járó gyors változásokat az evolúciós
folyamatok képtelenek követni. Érdemes arra gon-
dolni, hogy a fogyasztói lánc csúcsán mi emberek
vagyunk. Mi, akik mindent felemésztünk sülve, fõve,
vagy nyersen. Környezetünk állapota nagyon is hoz-
zájárul ahhoz, hogy mikor érünk a fogyasztói lánc
végére, amit úgy is szabad fogalmazni: porból let-
tünk, porrá leszünk - de, hogy mikor, talán nem mind-
egy.

Tisztelettel:
Békési Sándor

Ha valaki ismer egy Brigi nevû 26 éves fekete,
hullámos hajú, barna szemû izsáki lányt, aki
Pestre jár(t) dolgozni, az  kérem adja át neki,
hogy hívjon fel, vagy ha nem tud szólni neki

keressen meg engem!

Forrócsokis Peti,             30-475-2797
aki a plüssoroszlánt adta 30-538-9107
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Izsák Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete 2/2005. (II.16.)

rendelete a 9/2001. (XII.29.)
számú rendelet módosításáról

Izsák
Város Polgármesteri Hivatala

köztisztviselõit megilletõ juttatá-
sokról

és támogatásokról
Izsák Város Képviselõ-testülete

az a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII.tv. 4.§-ában foglalt
felhatalmazás alapján Izsák Város Pol-
gármesteri Hivatala köztisztviselõit
megilletõ juttatásokról és támogatások-
ról szóló rendeletét az alábbiak szerint
módosítja:

1.§
A rendelet kiegészül a következõ

3/A §-sal:
Izsák Város Képviselõ-testülete

az 1992. évi XXIII.tv. 45.§ (10) be-
kezdés   c) pontja alapján a Polgármes-
teri Hivatalnál osztályvezetõi szintnek
megfelelõ vezetõi megbízatást ad:

- Ügyfélszolgálati Iroda vezetõ-
nek,

- Pénzügyi Csoport vezetõnek,
- Okmányiroda vezetõjének.

2.§
Ezen rendelet kihirdetése napján

lép hatályba, rendelkezéseit azonban
2005. január 1-tõl kell alkalmazni.

I z s á k , 2005. február 15.

Mondok József polgármester
Dr. Hauzmann János címzetes

fõjegyzõ

Izsák Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete 4/2005.

(II. 16.) rendelete
az Önkormányzat 2004. évi

költségvetésérõl szóló
1/2004. (02. 11.)  rendelet módosí-

tásáról.

Izsák Város Önkormányzat Kép-
viselõ-testülete az Államháztartásról
szóló - többször módosított - 1992. évi
XXXVIII. tv. 65. §-a alapján - figye-
lembe véve ezen jogszabály, valamint
a költségvetési szervek tervezésének,
gazdálkodásának, beszámolásának
rendszerérõl szóló 217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendeletben meghatározottak
alapján az önkormányzat 2004. évi
költségvetésérõl szóló  1/2004. sz. ren-
deletét az alábbiak szerint módosítja.

A rendelet hatálya
1. § A rendelet 3. §-a helyébe a

következõ rendelkezés lép:
A képviselõ-testület  az önkor-

mányzat 2004. évi költségvetésének
a.) kiadási fõösszegét  1.077.963

ezer forintban,
b.) bevételi fõösszegét

1.077.963   ezer forintban állapítja
meg.

I. Költségvetési bevételek
2. § A rendelet 4. § (1-2) bekez-

désében feltüntetett mellékletek helyé-
be jelen rendelet 1. sz. és 2. sz. mellék-
letei kerülnek.

II. Költségvetési kiadások
3. § (1) A rendelet 5. § (1) helyé-

be a következõ rendelkezés lép: - Mû-
ködési kiadások módosított elõirány-
zata összesen:    743.949   e.Ft.

Ebbõl: - személyi jellegû kiadá-
sok 292.959  e.Ft

- munkaadókat terhelõ járulékok
99.397  e.Ft

 - dologi jellegû kiadások
144.846  e.Ft

- speciális célú támogatások
 94.461  e.Ft

 - mûködési célra átadott pénzesz-

közök 112.286   e.Ft
(2) A rendelet 4. sz. mellékleté-

nek helyébe jelen rendelet 3. sz. mel-
léklete lép.

(3) A rendelet 5. sz. mellékleté-
nek helyébe jelen rendelet 4. sz. mel-
léklete lép.

4. §
(1) A rendelet 6. § (1) bekezdése

helyébe az alábbi szöveg kerül:
Az önkormányzat felújítási és fel-

halmozási kiadása összesen  334.014
ezer forint.

A felújítási és felhalmozási kiadá-
sokból:

- a beruházások elõirányzata
290.625    e.Ft

- a felújítások elõirányzata 12.024
e.Ft

(2) A rendelet (2) bekezdésében
jelölt 6. sz. melléklet helyébe jelen ren-
delet 5. sz. melléklete kerül.

5. §
A rendelet 7. §-ban szereplõ 7.

sz. melléklet helyébe jelen rendelet 6.
sz. melléklete lép.

6. §
A rendelet 8. §-ban jelölt 8. sz.

melléklet helyébe jelen rendelet 7. sz.
melléklete lép.

III. Költségvetési kiadások és be-
vételek

7.  §
A rendelet 9. § (1)-ben meghatá-

rozott összeg (tartalék) felhasználásra
kerül.

8. §
A rendelet 11. §-nak 12. sz. mel-

léklete helyébe jelen rendelet 8. sz. mel-
léklete lép, mely tartalmazza a módosí-
tott elõirányzat-felhasználási ütemter-
vet.

9. §
A  rendelet 12. §-nak 11. sz. mel-

léklete helyébe jelen rendelet 9. sz. mel-
léklete lép.

Záró rendelkezések
10. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetés nap-
ján lép hatályba.

Izsák, 2005. február 15.

Mondok József polgármester
Dr. Hauzmann János címzetes

fõjegyzõ

Izsák Város Önkormányzat
Képviselõ-testületének 1/2005. (

02. 16.) számú rendelete az
Önkormányzat 2005. évi költség-

vetésérõl.

Izsák Város Önkormányzat Kép-
viselõ-testülete az Államháztartásról
szóló - többször módosított - 1992. évi
XXXVIII. törvény 65. §-a alapján -
figyelembe véve ezen jogszabály, va-
lamint az Államháztartás mûködési
rendjérõl szóló - módosított - 217/1998.
(XII. 30.) Kormányrendeletben meg-
határozottakat - a 2005. évi költségve-
tésérõl az alábbi rendeletet alkotja.

A  rendelet hatálya
1.§

A rendelet hatálya kiterjed az ön-
kormányzatra, valamint az önkormány-
zat költségvetési szerveire.

2.§
(1) Az önkormányzat költségve-

tési szerve az önállóan gazdálkodó Pol-
gármesteri Hivatal, mely az Államház-
tartásról szóló - többször módosított -
1992. évi XXXVIII. törvény 67. §-a
alapján címet alkot.

(2) Az önkormányzat képviselõ-
testülete az (1) bekezdésben meghatá-
rozott címen felül az 1. számú mellék-
let szerinti címeket és alcímeket hatá-
rozza meg, melyek részben önállóan
gazdálkodó költségvetési szervek.

3.§
A képviselõ-testület az önkor-

mányzat 2005. évi költségvetésének

a) kiadási fõösszegét      840.737
ezer forintban,

b) bevételi fõösszegét    840.737
ezer forintban állapítja meg.

A rendelet szerkezete
4.§

Az önkormányzat költségvetési
rendelettervezete az alábbi szerkezet-
ben készül:

a.) Az önkormányzat önállóan és
részben önállóan gazdálkodó költség-
vetési szerveinek bevételeit forráson-
ként és fõbb jogcím-csoportonkénti
részletességben határozza meg.

b.) A mûködési, fenntartási elõi-
rányzatok meghatározása címenként és

alcímenként kiemelt elõirányzatonkénti
részletezéssel kerülnek meghatározás-
ra.

c.) A felújítási elõirányzatok cí-
menként és célonként.

d.) A felhalmozási kiadások cí-
menként és feladatonként.

e.) Az önkormányzati hivatal költ-
ségvetését kiemelt elõirányzatonként
tartalmazza a tervezet.

1. Meghatározásra kerül a céltar-
talék összege.

f.) Az éves létszámkeret önállóan
és részben önállóan gazdálkodó költ-
ségvetési szervenként.

g.) A többéves kihatással járó fel-
adatok éves bontásban.

h.) A mûködési és felhalmozási
célú bevételi és kiadási elõirányzatok
tájékoztató jelleggel mérlegszerûen.

i.) Az év várható bevételi és ki-
adási elõirányzatainak teljesítésérõl elõ-
irányzat-felhasználási ütemterv.

j.) A költségvetési évet követõ két
év várható elõirányzatai a gazdasági
elõrejelzések alapján.

I.  Költségvetési bevételek
5.§

(1) Az önkormányzat 2005. évi
költségvetési bevételeinek forráson-
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kénti, illetve mûködési és felhalmozá-
si cél szerinti részletezését a 2. számú
melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségve-
tési szerveinek a 2005. évi költségve-
tési bevételeinek forrásonkénti, illetve
mûködési és felhalmozási cél szerinti
részletezését cím és alcímek szerint a
3. számú melléklet tartalmazza.

II. Költségvetési kiadások
6.§

(1) Az önkormányzat mûködési,
fenntartási kiadásinak elõirányzatait a
képviselõ-testület a következõk szerint
határozza meg:

Megnevezés
- Mûködési kiadások elõirányzata
összesen: 662.612  e.Ft

Ebbõl:
- személyi jellegû kiadások:

324.110  e.Ft
- munkaadókat terhelõ járulékok:

103.351  e.Ft
- dologi jellegû kiadások: 137.068

e.Ft
- speciális célú támogatások. (se-

gélyek) 25.000  e.Ft
- mûködési célra átadott pénzesz-

közök 73.333  e. Ft.
(2) A képviselõ-testület az önkor-

mányzat kiadásait kiemelt elõirányza-
tonként kiadási jogcím szerint  a 4. szá-
mú melléklet szerint állapítja meg.

(3) A képviselõ-testület az önkor-
mányzat költségvetési szervei, valamint
az alcímek mûködési kiadásait kiemelt
elõirányzatonként az 5. sz. melléklet
szerint állapítja meg.

7.§ (1) Az önkormányzat felújí-
tási és felhalmozási kiadásai összesen:
114.414 ezer forint.

A felújítási és felhalmozási kiadá-
sokból:

- felhalmozási  elõirányzata:
66.955  e.Ft,

- a felújítások elõirányzata:
45.259  e.Ft,

(2) Az önkormányzat költségve-
tési szervei, valamint az alcímek felújí-
tási és felhalmozási kiadásait a 6. szá-
mú melléklet tartalmazza.

8.§ Az önkormányzat és költség-
vetési szervei (alcímek szerinti) felújí-
tási elõirányzatait célonként a 7. szá-
mú melléklet rögzíti.

9.§ Az önkormányzat és költség-
vetési szervei (alcímek szerinti) felhal-
mozási kiadásait feladatonként a 8. szá-
mú melléklet tartalmazza.

10.§ Az önkormányzati hivatal
költségvetését a 9. sz. melléklet tartal-
mazza az igazgatási és egyéb, nem in-
tézményi formában folytatott tevékeny-
ségek kiadásaival.

III. Költségvetési kiadások és
bevételek

11. § (1) Az önkormányzati hiva-
tal általános tartalékot nem tervezett.

(2) Céltartalék, elkülönítetten a
költségvetési törvényben elõírt állam-
háztartási tartalék képzésére szóló elõ-
irányzat.

(3) Az önkormányzatnak terve-
zett pénzmaradványa nincs.

12.§ A mûködési és felhalmozási
célú bevételi és kiadási elõirányzato-
kat, mérlegszerûen a 10. számú mel-
léklet mutatja be, valamint a 11. sz.
melléklet szerinti elõzetes adatok alap-
ján készült önkormányzati mérleg.

13.§ Az önkormányzat 2005. évi
elõirányzat-felhasználási ütemtervét a
12. számú melléklet tartalmazza.

14.§ A költségvetési évet követõ
két év várható mûködési és falhalmo-
zási célú bevételi és kiadási elõirány-
zatait a 13. sz. melléklet tartalmazza
mérlegszerûen.

15.§ A többéves kihatással járó

döntéseket a 14. sz. melléklet mutatja
be évenkénti bontásban.

16.§ (1) Az önkormányzat rövid-
lejáratú kötelezettségeit a 15. sz. mel-
lékletben mutatjuk be.

(2) A közvetett támogatások (adó-
elengedés) összegét szintén a 15. sz.
melléklet tartalmazza.

17.§ A gazdálkodás zavartalan
biztosításához hitel felvételét tervezzük,
melynek számítását a 16. sz. melléklet
mutatja be.

IV. Költségvetési létszámkeret
18.§  (1) A képviselõ-testület az

önkormányzat létszám-elõirányzatát:
147 fõ átlagos statisztikai állományi lét-
számban (átlaglétszámban) állapítja
meg.

 (2) Az önkormányzat költségve-
tési szervei, valamint az alcímek lét-
szám-elõirányzatát a képviselõ-testü-
let az 5. számú, valamint költségvetési
szervenként a 17. sz. melléklet tartal-
mazza. A költségvetés végrehajtására
vonatkozó szabályok

19.§ Az önkormányzat és a költ-
ségvetési szervei bevételi és kiadási
elõirányzatai év közben megváltoztat-
hatóak.

20.§ (1) A képviselõ-testület ki-
zárólagos hatáskörébe tartozik a költ-
ségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyû-
lés, a Kormány, illetve valamely költ-
ségvetési fejezet vagy elkülönített álla-
mi pénzalap az önkormányzat számára
pótelõirányzatot biztosít, arról a pol-
gármester a képviselõ-testületet tájé-
koztatni köteles.

A pótelõirányzatról a polgármes-
ter a képviselõ-testületet negyedéven-
ként köteles tájékoztatni. A képviselõ-
testület legalább félévenként - adott év
június 30.-i, illetve december 31.-i idõ-
ponttal - dönt a költségvetési rendele-

tében pótelõirányzatok szerinti módo-
sításáról.

(3) Az önkormányzat képviselõ-
testülete a jóváhagyott kiemelt elõi-
rányzatokon belül a részelõirányzatok-
tól - az államháztartás mûködési rend-
jérõl szóló (módosított) 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendeletben foglal-
tak figyelembevételével - elõirányzat-
módosítás nélkül is eltérhet.

21.§ (1) Az önkormányzati gaz-
dálkodás során az év közben létrejött
hiány finanszírozási módja a hitelfel-
vétel a számlavezetõ pénzintézettõl.

(2) A likviditási hitelfelvétellel
kapcsolatos szerzõdés megkötésének
a jogát a képviselõ-testület a polgár-
mesterre ruházza át. A polgármester a
hitelszerzõdésrõl annak aláírását köve-
tõ, következõ képviselõ-testületi ülé-
sen köteles tájékoztatást adni. A hitel
összege maximum az állami támoga-
tás egy havi összege lehet.

22.§ (1) Az önkormányzati gaz-
dálkodás során az év közben létrejött
költségvetési többletet értékpapír vá-
sárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés
útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasz-
nosítással kapcsolatos szerzõdések, il-
letve pénzügyi mûveletek lebonyolítá-
sát a képviselõ-testület a polgármester
hatáskörébe utalja.

A polgármester a megtett intéz-
kedésérõl a következõ képviselõ-tes-
tületi ülésen tájékoztatást ad.

Záró rendelkezések
23.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetés

napján lép hatályba, rendelkezéseit
azonban 2005. január 1. napjától kell
alkalmazni.

Izsák, 2005. február 15.

Mondok József polgármester
Dr. Hauzmann János címzetes

fõjegyzõ
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Önkormányzati lap
Kiadja: Izsák Város Önkormányzata Felelõs kiadó: Mondok József

Szerkesztõség: Tetézi Lajos fõszerkesztõ,
Bálint Vilmos, Dr. Hauzmann János, Tetézi Attila

Cím: 6070 Izsák, Szabadság tér 1.
Telefon/fax: 76/375-900

Hirdetésfelvétel: Izsák Kht. Tel.: 76/568-076
Készítette: Kópia Kft. Kiskunhalas. Felelõs vezetõ: Lichtenberger Tibor

ISSN 1587-7418

Kábeltévé hírek

Kábeltévé ügyelet
Február 14-20: Farkas Zsolt, Garai tér 7. tel: 06-20/436-7400
Február 21-27: Izsák László József A. u. 8. tel: 06-20/475-7966

Február 28-március 6: Farkas Zsolt
Március 7-13: Izsák László

Március 14-20: Farkas Zsolt

Orvosi ügyelet
Február 21-27: Dr. Nagy Imre, T: 374-024

Február 28-március 6: Dr. Rigó József Zsolt, T: 374-190
Március 7-13: Dr. Pap Gyula, T: 374-844

Március 14-20: Dr. Nagy Imre
A mindenkori ügyeletes orvos a 06-20-962-4594-es

számon hívható!

Gyógyszertári ügyelet
Február 14-20: Szabadszállás, T: 558-028

Február 21-27: Izsák, T: 569-208
Február 28-március 6: Szabadszállás

Március 7-13: Izsák
Március 14-20: Szabadszállás

Rendõrségi ügyelet
06-30-546-7196

Február 23. szerda
18.00: Kölyök TV (ism.)
19.03: Az energiafû termelésé-
rõl (Gazdasági elõadás Izsákon)
19.30: Boldogok, akik sírnak
 (riportfilm állami gondozottakról)

Február 24. csütörtök
18.00: Kölyök TV
19.03: Kútásó

(dokumentumfilm)
19.30: Sinka István költészeté-

2 hold Pannónia szõlõ a Beck-tanya
dûlõben eladó.
Érd: Hajma Tibor,  tel: 374-842

***

0,8 ha igen jó állapotú Idared almás
a Páhi útban eladó. Érd: Zsoldos Ist-
ván, Izsák Gödör u. 13.  Tel: 374-
198

***
Elektromos kerekes szék, újszerû ál-
lapotban eladó. Tel: 06-30-231-6879
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Ügyeletek

Születtek:  Ungor Edit, Ungor Eliz an: Szaniszló Edit Anita,
Feró Jázmin an: Gyarmati Éva, Lázár Lilla an: Szabó Erzsébet,
Bimbó Dóra an: Vajda Márta, Cserna Álmos Ákos an: Tóth Julian-
na, Csernák Barbara an: Dancsó Erna, Rigó Roland Barnabás an:
Harangozó Zsuzsanna, Horváth Róbert an: Patai Zsanett.

Házasságkötés: Horváth Róbert és Csajbók Zsuzsanna.

Meghaltak: Fekete Kálmán 90 éves, Batthyány u.56, Sárközi
Józsefné Laki Erzsébet 83 éves, Ady E. u. 27, Nagy Istvánné Mó-
zes Julianna 84 éves, Csokonai u.11, Szabó Károlyné Izsák Kata-
lin 79 éves, Kossuth L.u.58, Mikus Béla 57 éves, Madách I. u. 32,
Almási Zsanett Éva 2 éves  Szajor dûlõ 184, Polyák Mihályné
Bárány Jusztina Mária 96 éves, Kinizsi u.29,  Molnár Antalné
Szokol Erzsébet 78 éves, Bihari u.18, Kormos Gézáné Bárdi Mária
82 éves, Kossuth L.u.34.

Felhívom mindenki figyel-
mét, hogy ingatlana eladása ese-
tén célszerû a kábeltévé (már ha
van) helyzetét írásban rendezni az
eladó és a vevõ között. Ezzel el-
kerülhetõ az utólagos vita, félreér-
tés. A Kht. ügyfélszolgálati irodá-
jában felvilágosítás kérhetõ arról,
hogy a megvásárolni kívánt ingat-
lan tulajdonosának van-e díjhát-
raléka, mert azt utólagosan nehéz
a két fél között rendezni. Termé-
szetesen az elõbbiek nem kötele-
zettségek, csak jótanácsok, a ké-
sõbbi viták elkerülése érdekében.
Sajnos, már többször is találkoz-
tunk ilyen gondokkal. Bárki, aki
aláír egy “Nyilatkozat”-ot (jogát-
vitel, lemondás, stb), annak követ-
kezménye van, amely kötelezõ ér-
vényû. A Kht. ügyfélszolgálati iro-

dája elfogadja az Adásvételi szer-
zõdés fénymásolatát, illetve a
mindkét fél által aláírt “Nyilatko-
zat”-ot is. Átvinni a jogot csak úgy
lehet, ha az eladó a kábeltévé nél-
kül adja el az ingatlant, illetve a
vevõ nem tart rá igényt, valamint
az eladó új ingatlanában mûsza-
kilag megoldható a bekötés, és az
ezzel járó költségeket a tulajdo-
nos vállalja. Erre vonatkozó felvi-
lágosítás (díjtalan) kérhetõ a ká-
beltévé fejállomáson. A kábelté-
vé fejállomáson kiírt ügyfélszol-
gálati idõ (7-9 óráig) csak tájékoz-
tató jellegû, mivel a kiírt idõben
biztosan van ott valaki. Tehát, sen-
kit sem küldünk el, mert 9 óra után
jött. Bármilyen kérdésben szíve-
sen állunk az érdeklõdõk rendel-
kezésére.                   Szekér István

ÁFÉSZ HÍREK
- AKCIÓ az ÁFÉSZ élelmiszerboltjaiban -

Coccolinó koncentrátum 1/1 469.- Ft/l
Punta házt.törlõ 2.r.2 tek.      119.- Ft=/csg
Finomliszt 2/1 Halasi        105.- Ft/csg
Eduscho Dupla kávé 2x250 gr        499.- Ft/csg
Sir Morton Earl Grey tea 20 x l.5           119.- Ft/csg
Tchibo Family õrölt 3x250gr+bögre       899.- Ft/csg
Sláger üditõ 2/1 79.- Ft/db

Az áruház ajánlata
160 l. Zanussi hûtõ 44.990.- Ft
410 l. Z fagy.láda 74.990.- Ft
303 Mosógép 20.990.- Ft
407 Centrifuga 20.990.- Ft
120 l Villanybojler 37.590.- Ft
Fikhoterm kályha 4 kW 23.490.- Ft
Tilex kályha 5 kW 41.990.- Ft
ESSEN kandalló 5 kW 42.000.- Ft
Plútó kandalló 5 kW 42.990.- Ft
4-es gáztûzhely 37.990.- Ft

2005. 02. 18 – 2005. 03. 03-ig
Vízszerelési anyagok

KPE csövek
KPE idomok kedvezõ áron kaphatók.

A háztartási bolt ajánlata
Szegett és futószõnyegek 998.- Ft-tól 10.600.- Ft-ig
Lábtörlõk    211-618.-Ft-ig
Rongyszõnyeg 90x200 cm 6.720.- Ft
-Mûtrágyák
Kálisó         5.770.- Ft/q
Szuperfoszfát         3.470.- Ft/q
Ammóniumnitrát         4.950.- Ft/q
Kevert mûtrágya         4.690.- Ft/q
Szivacsok rendelésre, igény szerint méretre vágva.
Vetõmagok érkeztek kedvezõ áron.
Akciók, kéthetente megújuló választékkal.

rõl. (Dr. Medvigy Endre elõadása
Izsákon)

Március 2. szerda
18.00: Kölyök TV (ism.)
19.03: ITV Híradó
19.30: Stella (amerikai film, ism.)

Március 3. csütörtök
18.00: Kölyök TV
19.03: Biztonsági Zóna
19.30: Evangéliumot minden ott-
honba (dokumentumfilm)

Március 9. szerda
18.00: Kölyök TV (ism.)
19.03: ITV Híradó (ism.)
19.30: A reformációról

(Nagy Árpád elõadása)

Március 10. csütörtök
Kölyök TV

19.03: Esti vendég
(stúdióbeszélgetés Izsák Anikó
okmányiroda-vezetõvel)
19.30: Szivárvány Magazin

Március 16. szerda
18.00: Kölyök TV (ism.)
19.03: Esti vendég (ism.)
19.30: Mezõgazdasági Maga-
zin
20.00: Egy sorozatgyilkos nap-
lója (amerikai film felnõttek-
nek)

Március 17. csütörtök
18.00: Kölyök TV
19.03: Biztonsági Zóna
19.30: Esti vendég

(stúdióbeszélgetés)
20.00: Egy null a halálnak

(amerikai film felnõttek-
nek)

OFF-ROAD BÁZIS KFT
a terepmotor specialista ...

6070 Izsák, Kossuth Lajos út 6.6070 Izsák, Kossuth Lajos út 6.6070 Izsák, Kossuth Lajos út 6.6070 Izsák, Kossuth Lajos út 6.6070 Izsák, Kossuth Lajos út 6.
+36 76 374 018+36 76 374 018+36 76 374 018+36 76 374 018+36 76 374 018

KÍNÁLATUNKBÓL:KÍNÁLATUNKBÓL:KÍNÁLATUNKBÓL:KÍNÁLATUNKBÓL:KÍNÁLATUNKBÓL:

- Motocross és enduro felszerelések, alkatrészek- Motocross és enduro felszerelések, alkatrészek- Motocross és enduro felszerelések, alkatrészek- Motocross és enduro felszerelések, alkatrészek- Motocross és enduro felszerelések, alkatrészek
- SHOX motoros kesztyûk 2.990 Ft - tól!- SHOX motoros kesztyûk 2.990 Ft - tól!- SHOX motoros kesztyûk 2.990 Ft - tól!- SHOX motoros kesztyûk 2.990 Ft - tól!- SHOX motoros kesztyûk 2.990 Ft - tól!
- MITAS külsõ gumik már 8.900 Ft - tól!- MITAS külsõ gumik már 8.900 Ft - tól!- MITAS külsõ gumik már 8.900 Ft - tól!- MITAS külsõ gumik már 8.900 Ft - tól!- MITAS külsõ gumik már 8.900 Ft - tól!
- PRO GRIP, SCOTT motoros szemüvegek- PRO GRIP, SCOTT motoros szemüvegek- PRO GRIP, SCOTT motoros szemüvegek- PRO GRIP, SCOTT motoros szemüvegek- PRO GRIP, SCOTT motoros szemüvegek

- ALPINESTARS cross nadrágok- ALPINESTARS cross nadrágok- ALPINESTARS cross nadrágok- ALPINESTARS cross nadrágok- ALPINESTARS cross nadrágok
- LAZER, CMS bukósisakok- LAZER, CMS bukósisakok- LAZER, CMS bukósisakok- LAZER, CMS bukósisakok- LAZER, CMS bukósisakok

- MOTOREX és PUTOLINE olajok nagy választékban- MOTOREX és PUTOLINE olajok nagy választékban- MOTOREX és PUTOLINE olajok nagy választékban- MOTOREX és PUTOLINE olajok nagy választékban- MOTOREX és PUTOLINE olajok nagy választékban

Apróhirdetés

Továbbra is várunk
régi fotókat

Mint korábban is jeleztük, szeret-
nénk minél több olyan régi fényképet
összegyûjteni melyek Izsák távolabbi,
vagy közelebbi múltjának egy-egy ese-
ményét rögzítik. Minden téma érdekel
bennünket; pl. szüretek, vagonba ra-
kodás a vasúton, vonat érkezés-indu-
lás, szõlõleadás, ünnepségek, tanácsi,
egyházi események, utcai forgalom
korabeli autókkal, motorokkal, stb, stb.
Bármi, ami a régi Izsák életét, város-
képét mutatja. Több fotót kaptunk már
eddig, ezeket köszönjük tulajdonosa-
iknak. Aki rendelkezik tehát az említett
témájú fényképekkel kérjük, jelezze.
Másolás után minden fényképet vissza-
adunk tulajdonosának. Segítségüket
köszönettel várjuk!  Szerkesztõség


