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Interjú Németh Imre
agrárminiszterrel

Európa-napok Izsákon

Mint ismeretes, Gyurcsány
Ferenc miniszterelnök április 30-
ával menesztette az agrárminisz-
tert, aki utolsó miniszteri munka-
napjának délutánját -a kunsági
borvidék borversenyének dísz-
vendégeként- Izsákon töltötte.
Németh Imrét távozásának okáról
és az agrárium helyzetérõl kérdez-
tük, miniszterként adott utolsó
interjújában.

- A mór megtette kötelességét,
a mór mehet. Önkéntelenül is e
klasszikus sorok jutnak az ember
eszébe, amikor az ön távozásáról
hall, hiszen nem egyszerû idõszak-
ban állt a tárca élén, gondoljunk
csak az uniós csatlakozás adta fel-
adatokra, vagy a nemrégiben le-
zajlott gazdatüntetésre. Gyurcsány
Ferenc miniszterelnök és Lendvai
Ildikó frakcióvezetõ mindig felsõ-
fokon beszélt az ön és minisztériu-
ma munkájáról, ennek ellenére
hétfõtõl mégis másként hívják
majd az agrárminisztert.

- Azt gondolom, az ön szójá-
téka nagyon találó a helyzetet il-
letõen. A politika már csak ilyen,
amit természetesen tudtam akkor
is, amikor elvállaltam ezt a felada-
tot. Nagyon nehéz idõszakon va-
gyunk túl, benne az uniós csatla-
kozással, amely rendkívül nagy
történelmi esély a magyar
agrárium számára. Büszke vagyok
arra, amit elértünk, hiszen e mun-
kát gyakorlatilag az alapok ásá-
sánál kellett kezdeni, szemben
több más, velünk együtt csatlako-
zó országgal. Ezzel együtt -min-
den ellentétes híresztelés ellené-
re- a tíz csatlakozó ország közül
csupán egy elõzött meg bennün-
ket, a regisztrált mezõgazdasági
termelõkhöz eljutott támogatási
összegek tekintetében. Úgy gon-
dolom, ez a lényeg, hiszen biztos
vagyok benne, hogy itt a homo-
kon gazdálkodó embereken is se-
gít ez a támogatási rendszer, amit
mi választottunk, ami egy jó mód-
szer, mert nem teszünk benne kü-
lönbséget termelõ és termelõ kö-
zött, mivel fajlagosan mindenki
azonos támogatást kap úgy a rét,
legelõ, mint a gyümölcsös, vagy
a szántóföldi területére. Ezt a
pénzt aztán neki kell beosztania.
Költheti megélhetésre, vagy fej-
lesztésre. Azt is látni kell, hogy
az uniós csatlakozás igen nagy
próbatétel. Hivatalnoknak és ter-
melõnek egyaránt az, hiszen be-
kerültünk egy egységes európai
piacba, itt a szabályokat Brüsszel-
ben írják, s nekünk ezen egysé-
ges szabályok szerint kell verse-
nyezni, olyan termékeket elõállít-

va, amelyeket a térségben na-
gyobb mennyiségben is piacra
tudunk vinni. Sajnos el kell mon-
dani, hogy nem minden termé-
künk ilyen, meg azt is tudnunk
kell, hogy nincs módunk azokat
támogatni, akik ebben a verseny-
ben éppen emiatt lemaradnak. E
tekintetben egyféle lehetõségünk
van, mégpedig az, hogy a szerke-
zetváltást elõsegítsük. Ahol nem
lehet versenyképesen hagyomá-
nyos kultúrákat termelni, ott tá-
mogassuk a környezet ápolását,
segítsünk energianövényt termel-
ni, vagy a területet erdõsíteni, és
biztosítsunk minden olyan alter-
natív lehetõséget, amelyet az eu-
rópai közös agrárpolitika máso-
dik pillére, a vidékfejlesztés, le-
hetõvé tesz. Ebbe még csak
éppenhogy belekóstolhattunk,
hiszen az ide fordítható összegek
nem voltak eddig túl magasak,
bár az is igaz, hogy vidékfejlesz-
tésre soha eddig ennyit még el
nem költöttünk, mint a
SAPHARD-programból és a nem-
zeti vidékfejlesztési (AVOP)
programból. A SAPHARD-prog-
ramban három évig egy fillér nem
jutott el a termelõkhöz, most vi-
szont egy év alatt sikerült az
egész négyéves összeget lekötni,
s ma már a felhasználás is lassan
a felénél tart. Hasonló szinten tart
az AVOP-program is. Meggyõzõ-
désem, ha ezeket a forrásokat jó
helyre költjük el, ha meg tudjuk
beszélni egymással, -termelõk,
szakmai szervezetek-, hogy mik
azok a legfontosabb ügyek, ame-
lyeket elõre kell vinni, akkor föl-
fele indul el a magyar mezõgaz-
daság.

- Mindazok alapján, amit el-
mondott nincs önben némi fajd-
alom, hogy nem viheti tovább a
tárcát, hiszen akár azt is mond-
hatnánk, hogy a nehezén bizo-
nyos értelemben már túl van.

- Hát hogy a nehezén túl len-
nék, lennénk, azt nem mondanám,
hiszen a politikai csatározások
központjában voltam, s vagyok
folyamatosan, és bizony értek
jócskán olyan támadások, ame-
lyeket emberileg is nehéz volt

Kétnapos rendezvénysoro-
zattal emlékeztünk meg május 7-
8-án, hazánk Európai Uniós csat-
lakozásának elsõ évfordulójáról.
A megemlékezést különösen stí-
lusossá és aktuálissá tette a tény,
hogy az ünnepség keretében ke-
rült megnyitásra az a munkahely-
teremtõ program, melynek meg-
valósításához uniós pályázaton
nyert anyagi alapot városunk.
Nagy Mátét, a Sárfehér Polgárõr
Egyesület vezetõjét, a pályázat
készítõjét kérdeztük a sikeres kez-
deményezés részleteirõl.

- Kétéves elõkészítõ munka,
s egy sikeres pályázat eredménye-
ként lehetünk most itt- mondja
Nagy Máté a megnyitó ünnepség
után, miközben nem kevés büsz-
keséggel kalauzol végig a mun-
kahelyteremtõ programnak helyet
adó most felújított -korábban idõ-
sek klubjaként mûködõ- épület-
ben. Az izsáki Önkormányzat, a

Sárfehér Polgárõr Egyesület, a
Kecskeméti Képzõközpont és az
izsáki Vitae Számítógépes Stúdió
alkotta konzorcium vezetõjeként
nyújtottam be a pályázatot, me-
lyen végül több mint 106 millió
forintot nyertünk. 7.5 millióból
újítottuk fel az épületet, 10 milli-
ót fordíthattunk eszközbeszerzés-
re, számítógépek, projektor, erõ-
sítõ és hasonló berendezések vá-
sárlására. A megnyert összeg to-
vábbi része a 36 itt dolgozó bérét
és ösztönzõ juttatásait fedezi
majd 13 hónapon át.

- Kik dolgoznak itt, és milyen
munkát végeznek?

- Zömében Izsákról, de a kör-
nyezõ településrõl is vannak dol-
gozóink, akik számítógépes -kö-
zelebbrõl internetes kereskedel-
mi- munkát végeznek majd. Dol-
gozóink 70 százaléka 16 és 24 év
közötti, alacsony iskolai végzett-
ségû munkanélküli. Ezért tartjuk
különösen jelentõsnek a projek-

tet, hiszen olyanok kapnak általa
munkát, akik egyébként nehezen
juthatnának hasonló lehetõség-
hez. Ha szétnézünk városunkban
-de akár tágabb körben is-, a fel-
lelhetõ munkalehetõségeket ku-

tatva, és sorra vesszük a mezõgaz-
daság, az ipar, a kereskedelem kí-
nálatát, s kilátásait, nehezen ta-
lálhatnánk a pályázat célcsoport-
ja számára hasonlóan vonzó mun-
kalehetõséget. Ez a projekt kiug-
rási lehetõség ennek a 36 ember-
nek, de egy kicsit a városnak is.
Õseink a sárfehér szõlõben talál-
ták meg azt a munkalehetõséget,
amely generációk sorának adott
megélhetést. Ám változnak az
idõk, s a régi jól bevált lehetõsé-
gek egyre kevésbé váltják be a
helyiek reményeit, ezért új utakat
kell keresnünk. Ez a most elindí-
tott program ennek az útkeresé-
sének egy határozott lépése, mely
reményeink szerint az új idõk ki-
hívásaira jó választ tud adni.
Olyan választ, amely a szõlõhöz
hasonlóan hosszabb távon is
megélhetést tud majd nyújtani
sokaknak.

Bak Nándor projektvezetõ is
hasonló reményekrõl beszélt:

- Úgy gondolom, hogy a pá-
lyázat megnyerésével megtettük
az elsõ lépést Unió kínálta lehe-
tõségek kihasználásában, s remé-
nyünk van arra, hogy ezen elsõ
lépés után megtegyük a követke-
zõket is. Fontosnak tartom hang-
súlyozni, hogy ennek a 36 ember-
nek komoly lehetõség került a
kezébe, olyan, amivel ha jól él-
nek újabbakhoz is hozzájuthat-
nak.

Mondok József polgármes-
tert arról kérdeztük, hogyan érté-
keli a sikeres pályázatot?

- Csak gratulálni lehet ehhez
a nemcsak izsáki, hanem megyei,
sõt országos viszonylatban is je-
lentõs eredményhez. Ahhoz, hogy
ilyen modern, a jövõbe mutató
munkalehetõséghez juttattak a
pályázók 36 embert. Minden te-
lepülés életében igen fontos kér-
dés az, hogy hány polgárának tud
munkát adni. Mindannyian tud-
juk, egyre nehezebb a kisebb te-
lepülések helyzete e téren, hiszen
a cégek, vállalkozások zöme a
nagyobb településeket részesíti
elõnyben, ha telephelyet keres.
Ezért is tartom fontosnak ezt a
most megszerzett lehetõséget.
Természetesen figyelemmel kísé-
rem a programot, s minden tõlem
telhetõ segítséget megadok a to-
vábbi folytatáshoz is.

Az izsáki Európa-napok to-
vábbi programjában két fogathaj-
tó verseny -a Homokhátsági Kupa
I. fordulója, valamint a II. Adre-
nalin Vándorkupa- nyújtott látni
és izgulnivalót a sportág kedve-
lõinek. A Program együttes és a
Sárfehér Néptánc Együttes pedig
a színvonalas szórakoztatásról
gondoskodott. Vasárnap este 9-
kor tûzijáték zárta az Európai
Uniós csatlakozás elsõ évfordu-
lójára emlékezõ izsáki program-
sorozatot, melyet az önkormány-
zat és az Ungor és Ungor Borház
rendezett.                          -tetézi-
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Támogatói lista
Lapunk elõzõ számában is

megjelentettük az alábbi listát,
melyet a kecskeméti Porta Alapít-
vány készített. Többen jelezték,
sõt reklamálták nálunk, hogy ki-
maradtak a névsorból. Mint írtuk,
s most is írjuk, az összeállítást
nem mi készítettük, csupán kö-
zöltük, s vállaltuk a kimaradtak
összegyûjtését, ezért reklamáció-
ikkal kérjük, szíveskedjenek a
Porta Alapítványhoz fordulni. A
listát ismét közreadjuk, immár a
nálunk jelzett kiegészítésekkel
bõvítve. Ha még mindig hiány-
zik róla valaki, jelezze.   A szerk.

Kedves Izsákiak!
Az alábbi névsorban azok

neveit találják meg, akik támogat-
ták a kisizsáki kápolna építését.
Segítõ közremûködésüket szeret-
nénk az utókor számára is meg-
örökíteni, ezért hamarosan egy
emléktábla kerül elhelyezésre a
kápolna falán, melyen a támoga-
tók nevei lesznek olvashatók.
Reményeink szerint listánk teljes,
de elõfordulhat, hogy valaki
mégis lemaradt róla, ezért kérjük,
hogy ha ilyenrõl tudomásuk van,
jelezzék alapítványunknak Kecs-
keméten, vagy az Izsáki Hírek
szerkesztõségében. Közremûkö-
désüket köszönjük!

Porta Alapítvány

Gömöri Ferenc, Andrássy
Ákos, Angolkisasszonyok Leány-
gimnáziuma Kecskemét, Aranyi
János, Bakki Andrásné, Bálint
Györgyné, Bálint Zoltán, Balogh
István, Balogh János, Bánfalvi
Éva, Barotai Imre, Beke Gyula és
családja, Beke István, Békési
Sándorné, Benyovszky László,
Bérces Lajos, Bimbó Lászlóné,
Birkás Menyhért, Birkás Zoltán,
Bíró Eszter, Bíró László és neje,
Bognár Gábor, Bognár Gáborné,
Borella Bt., Bognár Béla,
Borsiczky Tibor, Borsos István,
Bozóky László, Bozsó Józsefné,
Böti Balázs, Bukovinszky Zsolt,
Buna Ferencné, Burján Béláné,
Cseh János, Csík Imre, Csontos
Ferenc, D Kovács Imréné, Deme-

ter József  és felesége, Dienes
Imréné, Dr. Ágay Zoltán, Dr.
Bozóky Imre, Dr. Farkas Gábor,
Dr. Fekete László, Dr. Ferencz Ist-
ván, Dr. Gõbölös Antal, Dr.
Homoky István és családja, Dr.
Makkos Józsefné, Dr. Szabó Jó-
zsef, Dr. Sztrapák Ferenc, Dudás
Károlyné, Dunavecsei Katolikus
Hívek, Dunavecsei Templomépí-
tõ Alapítvány, Erdélyi Tiborné és
Erdélyi Tibor, Erdei Józsefné, Er-
dei Laura, Erdélyi László és csa-
ládja, Faragó Erika, Farkas Ágnes,
Farkas Gábor, Farkas Ilona és csa-
ládja, Farkas P. József, Farkas Pál,
Farkas Péter, Farkasné Pásztor Jo-
lán, Fejszés Bálintné, Fekete
Bálintné, Fekete Gizella, Fekete
Istvánné, Fodor Fuvar Fodor Lász-
ló, Font Sándor, Fõdiné Bokai
Ági, Frankó János, Garaczi János,
Gazsó László, Gyenes Béláné,
Gyenes István, Gyenes Istvánné,
Halasi Miklós, Hámori Zoltán,
Hangya László, Hangya Rózsika,
Hegedûs Józsefné, Heibl József,
Heibl Pál, Herczeg Antal,
Hodován László és felesége, Hol-
ló Tibor, Horváth Istvánné,
Hovány Márton, Id. Csontos
Józsefné, Id. Nagy László, Ifj D
Kovács Imréné, Ifj. Csontos Jó-
zsef, Ifj. Édes Imre, Illés Józsefné,
Izsáki Katolikus Hitközség, Izsá-
ki Református Gyülekezet,
Jávorka Endre, Jávorka Józsefné,
Jávorka Lajos, Jozsa László, Ju-
hász Sándor, Juhász Sándorné,
Kálmán István és családja, Kalmár
László, Kazári Lászlóné, Kecske-
méti Baptista Gyülekezet, Kis
Csaba, Kiss Antal, Kiss Sándor,
Kiss Tibor, Kiss Zsolt és Kiss And-
rás, Klocker János, Kocsis
Jánosné, Kollár Jánosné, Kontra
Tibor, Korda Könyvkereskedés,
Koszorú András, Kovács Ferenc,
Kovács Gyuláné, Kovács István,
Kovács László, Köncöl Sándor,
Könczöl Sándor, Kutas Tibor,
Laczi György, Laki Zoltán, Las-
sú Tibor,  Lehotai Ilona, Lehotai
József és családja, Lévai Gábor,
Losonczi Mihály, Major Frigyes,
Major Norbert, Majoros Ferenc,

Manhertz Attila, Mészáros Pálné,
Molnár Péter, Mondok József,
Nagy Árpád, Nagy Ferenc, Nagy
Gabriella, Nagy Károly, Nagy
László, Nagy László, Nagy Máté,
Nagy Mihály, Nyilas Mónika,
Olajos Dezsõ, Orcsik Attila,
Orgovány És Vidéke Takarékszö-
vetkezet, Kiss József, Ottmár
László, Ökrös Gergely, Özv.
Ázsóth Tamásné, Özv. Békés
Ferencné, Özv. Farkas Pálné, Özv.
Pájer Imréné, Özv. Sárközy
Józsefné, Páhi Egyházközség,
Pankotai Zoltán, Papp Gáborné,
Papp Sándorné, Patai Krisztina,
Pelikán Lajosné, Perjési Istvánné,
Perjési Mihályné, Perjésné Ko-
vács Ibolya, Pizsár Margit,
Podmaniczky Imre, Polácska Er-
zsébet, Polyák Zoltán, PORTA
EGYESÜLET, Prikkel László,
Prikkelné Rácz Csilla, Puszáj
Margit, Rácz Géza, Romhányi
László, Rónasági Takarékszövet-
kezet, Losonczy Gáborné, Roza
Károly, Rózsa Sándorné, Sajtos
József, Sándor Pál, Simon Csaba,
Sipos József, Somogyi Tibor, Sós
Dénes, Sörös József, Sponga Fe-
renc, Stégermájer Károly, Stöchl
János, Süveges István, Szabad-
szállás és Vidéke Takarékszövet-
kezet, Biksi Imréné, Szabó Gel-
lért, Szabó József, Szabó Zoltán,
Szabóné Molnár Ilona, Szegedi
László, Szekér István, Szõke
Sándorné, Szölke György, Szûcs
István, Takács György, Tallér
Lajosné, Terenyi István, Tetézi
Lajos, Tiszavölgyi Gábor, Tóth
Jánosné, Tóth Mihály, Tõzsér
Benjáminné, Tõzsér Gáborné,
Tõzsér Judit, Tõzsér Sándorné,
Turcsánné Bíró Eszter , Ungor
Erik, Ungor Pálné, Váczi Tamás,
Varga Mónika, Varga Nándor,
Végh Tamás, Végvári Józsefné,
Võ Ferenc, Zseni Ákos, Zsótér
Antal, Dr. Juharos Imre és felesé-
ge, Kovács Imre, Németh József,
Németh Csaba, Gyenes Jánosné,
Heiblné Rácz Edit, Heibl Edit,
Heibl Anita, Szabó Sándorné,
Mózes Emma, Horváth Lajos (Tor-
ontó), Rózsa Sándor

Borbarátok figyelem!
Ha szeretnél velünk együtt megismerkedni a borok világá-

val és szeretsz érdekes és ismert elõadókkal találkozni, akkor
gyere el következõ rendezvényünkre.

 Helye:
Vino Restaurant

 Ideje:
2005.június 10. péntek 19.30-kor

 “ Újvilági borok, magyar szemmel...”

 Ha szeretnél részt venni korhatár nélküli
összejövetelünkön:

keress meg elérhetõségeinken
 e-mail:    bbklub@message.hu

 vagy mobiltelefonon

Birkás Zoltán 20-317-6059
Árvai Zoltán 70/332-1530

elviselni. Nyugodtan mondha-
tom, hogy a folyamatos stressz-
bõl bõven elég volt ez a három
év.  Az uniós átállással kapcsola-
tos teendõkbõl pedig maradt még
bõven az utódomnak is.

- Az ellenzék és az ellenzéki
sajtó meglehetõsen sokat támad-
ta, most viszont -utódát megismer-
ve- egyöntetûen fogalmaznak ab-
ban, hogy ön sokkal hitelesebb
ember, mint Gráf József.

- Úgy gondolom, hogy vár-
juk meg, milyen lesz az õ teljesít-
ménye, s ne ítéljünk elõre. Én
igyekeztem olyan normákat fel-
állítani, amelyek mindenki szá-
mára elfogadhatók. Mûködésem
során ért támadás a nagyüzemek
részérõl, s a kistermelõk részérõl
egyaránt. Idõnként mindketten
úgy látták, hogy nem az õ, hanem
a másik érdekeit képviselem. Va-
lójában mindig igyekeztem mind-
két réteg ügyét igazságosan szol-
gálni.

- Nemrégiben kellett távoznia
a kormányból Draskovics Tibor
pénzügyminiszternek, most ön van
soron. Nem gondolja, hogy mind-
ez egy folyamat része, melyben
Gyurcsány Ferenc igyekszik meg-
szabadulni a Medgyessy-kabinet
embereitõl?

- Nem hinném, hogy errõl van
szó. Most lépésváltásra van szük-
ség. Száz lépés indul elõre és a
csapatkapitánynak módjában áll
megválasztani ehhez a csapatát.
Ebbe nem lehet érzékeny az em-
ber, és nem lehet benne emiatt
tüske. Én a miniszterelnök urat
kiváló menedzsernek tartom, s
egy pillanatra sem volt bennem
keserûség amiatt, hogy nekem
most más feladatom lesz. Nagyon
remélem, hogy az utódom még
jobban tudja majd ezt a munkát
csinálni mint én. Ez lenne az
agrárium és valamennyiünk érde-
ke.

- Gondolom, a váltástól füg-
getlenül van stratégiai elképze-

lése a következõ évekre a mezõ-
gazdaság akut problémáit illetõ-
en, például a piacvédelem, vagy
a felvásárlási árak kérdésében.
Ha ön maradna a tárca élén, vagy
a jövõben a tanácsát kérnék mi-
lyen megoldások mentén gondol-
kodna?

- Én a magyar agrárium leg-
nagyobb problémájának a szerve-
zetlenséget látom. Sokkal jobban
össze kell fogni, sokkal jobban
kell integrálni a jövõben a terme-
lést. Úgy az európai piac, mint a
magyar kereskedõk egységes mi-
nõségû, megfelelõ idõben elõál-
lított árut kérnek. Ennek teljesí-
tésében óriási lemaradásunk van
Nyugat-Európához képest. Nem
az áruk minõségével van gond. A
magyar áruk beltartalma, élveze-
ti értéke kiváló, ráadásul egész-
séges termékeink vannak. Ezt az
elõnyünket kell megerõsíteni az-
zal, hogy pontosan ismerjük a
piac igényét, mert enélkül hibá-
ba van nekünk bármilyen kiváló
termékünk, nem kap tisztességes
árat a termelõ. Létre kel hozni azo-
kat a kereskedelemi szisztémákat,
melyek révén a termelõnek tény-
legesen csak azzal kell foglalkoz-
nia, hogy áruját adott idõre, és
megfelelõ minõségben megter-
melje. Higgye el, profi kereske-
dõkre van szükség ahhoz, hogy
betörjünk az úgynevezett nyuga-
ti piacokra, s az ottani árakon tud-
junk mi is értékesíteni. Termelõi
tulajdoni alapon kell ezeket a
rendszereket kiépíteni. A másik
megoldandó feladat a birtokren-
dezés, amely több évtizedes mun-
ka lesz. A mûszaki fejlesztésben,
a versenyképességben is elõre
kell lépni, mert minden ellenke-
zõ állítással szemben Európa a
versenyképesség irányába halad.
Az elkövetkezendõ idõben nyi-
tottabbá válik a piac, s -ha tetszik,
ha nem- az ebbõl következõ kihí-
vásokra ezekkel a lépésekkel ké-
szülhetünk fel.                     -tetézi-

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 rako-
dás a vasúton, vonat érkezés-indulás,
szõlõleadás, ünnepségek, tanácsi, egy-
házi események, utcai forgalom kora-
beli autókkal, motorokkal, stb, stb. Bár-
mi, ami a régi Izsák életét, városképét
mutatja.

Szerkesztõség
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Gondolom...Gondolom...Gondolom...Gondolom...Gondolom...
TETÉZI LAJOS

...sokan mondják az alábbi néhány sort ol-
vasva, hogy már megint? Már megint a temetõi
lopásokról írok? Sajnos igen, mert újra és újra
megkeresnek elkeseredett hozzátartozók pana-
szolva, hogy szeretteik sírjáról rendre ellopják a
vágott és az ültetett virágokat. Mint minden év-

ben, most is leírom; legalább ezt a kegyeleti helyet kíméljék a “tisztelt”
tolvajok. Tudom, hogy e felszólítás kb. mennyit ér, de legalább megtet-
tem, amire a kárvallottak kértek.

Gondolom, sokan olvassák lapunk rendõrségi információit. Ezek-
bõl kitûnik, hogy a “komolyabb” tolvajok nem a temetõket járják, ha-
nem a házakat, besurranásos módszerrel. Róluk nyugodtan állíthatjuk,
hogy “szakmájuk” mesterei. Az egyik helyre például nemrégiben úgy
mentek be, hogy a szomszéd, aki az udvarából látta az eseményeket azt
hitte, a család ismerõsei érkeztek meg, hiszen elsõre megtalálták a kisaj-
tókulcsot, kizárkóztak, s a legnagyobb nyugalommal ballagtak be az
épületbe. A dolog mégsem a tolvajok számára zárult szerencsésen, mivel
a háziak otthon voltak, s még éppen idõben mentek be a lakásba ahhoz,
hogy a hívatlan vendégek ettõl megriadva dolguk végezetlenül távoz-
zanak.

Gondolom, tudja a tisztelt Olvasó, hogy a legtöbb esetben azért a
tolvajok nyernek, s a háziak értékeivel távoznak. Jellemzõ, hogy a leg-
több besurranásos esetben a tulajdonosok otthon vannak, csak éppen a
kertben, az udvar hátsó részében, vagy a másik szobában tartózkodnak.
A tolvajokat ez egyáltalán nem riasztja vissza, legföljebb ha mégis meg-
zavarják õket, elinalnak a már összeszedett holmival. Lassan egy éve
történt eset, amely kapcsán talán azt is mondhatnánk, hogy egy “becsü-
letes”, de legalábbis “jószándékú” tolvajjal hozott össze a “szerencse”
egyik családot. Abszolút tipikus történet; a fiatalasszony kisgyermeké-
vel a hátsó szobában tartózkodott, miközben egy hívatlan vendég a
konyhában és a másik szobában kutatott, gyûjtögetett. A konyhába
visszatérõ háziasszony már csak egy sietõsen távozó alakot pillantott
meg az ajtóban, aki a ház elõtt álló Zsiguliba pattant és elszáguldott.
Gyorsan kiderült, hogy a “vendég” egyebek mellett elvitte a fiatalasszony
pénztárcáját, benne összes iratával. Az iratok eltûnése talán még az érté-
kek elvesztésénél is súlyosabban érinti a kárvallottakat, hiszen túl azon,
hogy elég sok pénzbe kerül a pótlásuk, nem kevés utánajárást is igényel
az újak beszerzése. Történetünk szereplõjének azonban bizonyos érte-
lemben szerencséje volt, mert a tolvaj az iratokat szatyorba rakta, s egy
fára akasztva az egyik közeli szõlõben hagyta, így a birtok gazdája
megtalálva a “küldeményt” visszajuttathatta a tulajdonosnak. A kárval-
lott õszinte örömmel nyugtázta a tolvaj gesztusát, sõt még némi hálát is
érzett iránta. Miközben hallgattam a történetet bennem is egyfajta hála-
érzés kezdett megfogalmazódni, mely kapcsán bizonyos riadalommal
tettem fel magamnak a kérdést - valóban ott tartunk, hogy már azért is
hálásak lehetünk, ha nehezen összekuporgatott értékeinknek csak egy
részét lopják, rabolják el tõlünk? A kérdésre adható õszinte válasz még
inkább megdöbbentett, hiszen nem valami ilyesmit látunk magunk kö-
rül nap mint nap - kicsiben és nagyban egyaránt..?

Izsáki játékos tévés sikere Ki érti?

Felújítás a mûvelõdési házban

Folytatódik a katolikus templom felújítása

Tovább formálódik a városközpont

Nemrégiben játszott a tv2 “Játékidõ” címû vetélkedõmûsorában Izsák
László kollégánk, aki olyan sikeresen vette az akadályokat, hogy a mûsor
végére egymillió forinttal lett gazdagabb. László már korábban is szerepelt
(az RTL-en) hasonló játékban, ám akkor kisebb “bevételt” könyvelhetett
csak el. A mostani próbálkozásról elmondta, maga sem gondolta, hogy elsõre
eljut a fõdíjig. Úgy számított most kipróbálja, hogyan mûködik a “Játékidõ”,
s egy késõbbi idõpontban újra jelentkezik abban a reményben, hogy akkor
majd sikerül komolyabb nyereményhez jutnia. Mint a mûsorból kiderült, már
az elsõ kísérlete is “bejött”, így nem élhet a szabályok adta további két játék-
lehetõséggel, mely azokat illet meg, akik játszottak, de nem nyertek fõdíjat. E
korlátozás azonban -érthetõ módon-, egyáltalán nem keseríti el Lászlót.

Írásom mellett két fotó látha-
tó. Egyik sem szívderítõ. Az el-
sõn egy hatalmas szemétkupac
éktelenkedik, benne rengeteg fo-
lyékony és por alakú permetsze-
rekkel, mérgekkel. A másikon a
nemrégiben elkészült külterületi
szilárdburkolatú utunk egy sza-
kasza látható, melynek padkáját
valaki felszántotta. Mindkét eset
igen elszomorító. Vajon hogyan
gondolkodik az, aki a város hatá-
rába önti ki szemetét, benne több
tíz kilónyi növényvédõszerrel.
Ráadásul mindezt olyan helyre,
amelytõl 15 méterre egy szabad-
kút, 50 méterre pedig két lakott
tanya van. Kíváncsi lennék, mit
szólna az illetõ, ha az õ otthona
közelébe öntene le valaki ilyes-
miket?

A másik eset is elgondolkod-
tató. Mi lehet a célja annak, aki
az útpadkát is felszántja? Az út-
építõk nem véletlenül tömörítet-
ték le gondos munkával a padkát.
Ez védi az utat az alámosástól, a
megcsúszástól. A szántással fel-
lazított talaj ezt a funkciót már
nem tudja betölteni. Sokak ké-
nyelmét, örömét szolgálja ez az
út, ám nem sokáig, ha vannak,
akik a legminimálisabb figyelem-

re, gondosságra sem hajlandók
közös értékeink megóvása érde-
kében. Fontosabb számukra,
hogy 50 centivel szélesebb föld-
jük legyen, ami egyébként sem az
övéké.

Úgy vélem mindkét eset el-
gondolkodtató és tanulságos
mindannyiunk számára. Próbá-
lom hinni, talán tanulunk is belõ-
le.

Mondok József polgármester

Mint ismeretes, a mûvelõdési
ház nagytermének parkettája több
éve felpúposodott, alkalmatlanná
téve a helyiséget komolyabb ren-
dezvények lebonyolítására. Az
önkormányzat nemrégiben felsze-
dette a tönkrement parkettát, s he-
lyére új aljzatbetont készíttetett.
A melegburkolás még hátravan.
Utóbbi költségére sajnos az önkor-
mányzat anyagi lehetõségeinek
szûkössége miatt jelenleg nem lát-
szik fedezet. A frissen betonozott
teremben azonban így is megin-
dult az élet, hiszen május 7-én jó-
tékonysági rock-koncertnek adott
otthont, (melynek  bevételét a Gyer-
mekrák Alapítvány javára ajánlot-
ták fel a közremûködõ zenekarok),
majd az Ezüstgólya Nyugdíjas
Klub tagsága tartott hangulatos
rendezvényt a részben megújult
helyiségben. Csupán hangos gon-
dolkodásként írom ide -némi kép-

zavarral élve-, hogy a melegbur-
koláshoz szükséges alig egymil-
lió forintot akár civil összefogás-
sal is elõteremthetnénk, s újra mû-

ködhetne az egykor igen jó hírû
intézmény. Lehet, hogy érdemes
lenne ezen elgondolkodni..?

-tetézi-

A betonozási munkát az Izsák Kht. dolgozói végezték

Mint elõzõ számunkban hírül
adtuk, április 4-én megkezdõdött
a katolikus templom felújítása.
Lapzártánkig elkészültek a tetõ-
szerkezet ácsmunkái, valamint
helyükre kerültek az új, hõszige-
telt üvegû ablakok. A továbbiak-
ban cserép kerül a tetõre, majd a
külsõ homlokzat rendbetétele, s a
belsõ munkálatok következnek.

Új színfoltokkal gazdagodik a város-
központ. Az Áfész meglehetõsen elörege-
dett háztartási boltjának tetejére garzonla-
kások épülnek, mely munkálatokkal pár-
huzamosan az üzlet is új külsõ pucolást és
nyílászárókat kap. A beruházást a Beke és
Beke 2000 Kft. végzi és finanszírozza.

A volt kenyérbolt helyén -mely szin-
tén felújítás alatt áll- pedig hamarosan trak-
toralkatrész üzletet nyit a Nagytraktor Kft.
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LABDARÚGÁS

Borúra derû

A fa fohásza
A fények ajándéktavaszán,
volt egy parányi bimbóm, babám!
rózsás a bõre, selyem a talpa;
ugye, felséged akarta
                                ilyennek Uram?
Nem tudhattam, hogy örökszép-e?
Mennyország volt a nevetése
egész a szívig lehatoló,
hogy kisangyalokkal kacagó,
                                           te tudtad Uram!
Zene árad az értelemben fönn,
a kacagását befödte a csönd.
Szirmok hulltak szétszórva a fénybe,
mért néma az élet teljessége?
                                           Titkok tudója?
Súlyos a szépség, néma a gyász,
nem értheted a teljeset magát.
Fonnyadt szirmokat csap földhöz a szél,
az igen: hallgat, a nem: beszél,
                                               idegen nyelven!
Bimbóbabám! Ártatlankacajos!
Szárnyatlanná válnak az angyalok!
Angyalarcod új és idegen,
pedig itt hordom még a szívemen
                                                    lábdobbanásod!
Aranyhajad szirom lett a szélben,
nem ismered meg a szívverésem;
mert a gyümölcs, nem érti a fát,
fa sem érti a gyümölcsöt magát,
                                                 mert két más világ!
Te alkotója virágos ágnak!
s a balta alá vetett fának-
Ha kiengedted nyitni bennem,
hogy teljes gyümölcsöt teremjen
                                                  add meg nevedért!

Magyar Gyuláné

A múlt havi számban megjelent
cikkem egy kissé borúsra sikeredett,
ugyanis nagyon úgy látszott, hogy
elvesztettük esélyünket az elsõ hely-
re, s játékunk is hagyott némi kíván-
nivalót maga után. Szerencsére
összekapta magát a csapat, és az elsõ
helyen álló Harta éppen az utolsó
fordulóban botlott meg, felcsillant-
va a reményt elõttünk, bár még min-
dig az õ kezükben van a döntés.

A 21. fordulóban Kiskunfélegy-
házára látogattunk. A tavaszi idény-
ben viszonylag jó eredményeket ért
el a hazai csapat, ezért egy kicsit tar-
tani kellett tõlük. Az egész mérkõ-
zés alacsony színvonalú volt, ren-
geteg hibával. Úgy látszott, hogy
mind a két csapat elfelejtette, hogyan
kell a saját csapattársához passzolni
a labdát. Az elsõ félidõ közepén
megszerezte a hazai csapat a veze-
tést, amit a félidõ végén akár ki is
egyenlíthettünk volna, de akkor
még nem sikerült. A második félidõ-
ben, aztán ez is összejött. Az elkö-
vetkezõ idõben elfáradtak a csapa-
tok, és ha lehet, akkor még rosszabb
játékot produkáltak. Úgy látszott,
hogy mindkét csapat örült, hogy
vége a mérkõzésnek. A következõ
fordulóban Tiszakécske csapatát
fogadtuk. Az elsõ félidõben azt az
izsáki csapatot láttuk a pályán, me-
lyet igazán szerettünk volna. A fél-
idõ közepén egy okos góllal meg-
szereztük a megérdemelt vezetést.
Több helyzetünk is volt, de azokat
nem sikerült kihasználni. A máso-
dik félidõ elején egy harcosabb el-
lenfél jött ki a pályára, és ennek na-
gyon hamar meg is lett az eredmé-
nye. Az izsáki csapat, mintha az öl-
tözõben maradt volna. Az alkalmi
kapusunknak többször is bravúrt
kellett bemutatnia. A hajrá kezdete-
kor szerencsére sikerült ismét meg-
szerezni a vezetést, amit aztán már
nem tékozoltunk el. A közönség
egyhangú véleménye volt, hogy az
elsõ félidõben látott játékot szeret-
nénk minél többször látni csapatunk-
tól. A 23. fordulóban Kerekegyház-
ára látogattunk. Már az elsõ félidõ
ötödik percében kapott egy ajándék
büntetõt a hazai csapat, amit Juhász
egy nagyszerû vetõdéssel kiütött. A
félidõ további perceiben kiegyenlí-
tett játék folyt a pályán, kevés hely-
zettel. A második félidõ elejét egy
kicsit jobban megnyomtuk, és en-
nek meg is lett az eredménye, ugyan-
is rövid idõn belül sikerült három-
gólos elõnyt szereznünk. A félidõ
vége felé két gólt -szó szerint- be
sikerült gyötörnie az ellenfélnek a
kapunkba. Az egyenlítést viszont
már nem tudták megszerezni. A kö-
vetkezõ hétvége nehéznek ígérke-
zett, ugyanis szombaton és pünkösd
hétfõjén is pályára kellett lépni a csa-
patoknak. Ezen az ünnepen pótol-
ták be a márciusban elhalasztott két
forduló egyikét. Szerencsére mind a
kétszer hazai pályán kellett játsza-
ni. A szombati játéknapon
Soltvadkert csapatát fogadtuk. Na-
gyon hamar megszereztük a veze-
tést, és félóra elteltével meg is tud-
tuk növelni. Közben az ellenfélnek
is voltak helyzetei, de szerencsére
õk kihagyták. A második félidõben
kellemes játszadozás folyt a pályán.
Negyedórával a meccs vége elõtt

tovább növeltük elõnyünket, és ez-
után összeroppant a vendégcsapat,
s szinte tetszés szerint értük el a gól-
jainkat. A fölényes gyõzelmünket
nem fenyegette veszély. A követke-
zõ hazai mérkõzésen Kunszállás csa-
pata látogatott el hozzánk. Az ellen-
fél idegenbeli mérlege nagyon jó
volt, ugyanis a tizenkét más pályán
vívott csatájukból hetet megnyer-
tek és csak hármat vesztettek el.
Nagy iramban kezdõdött a találko-
zó. Igazi helyzeteink nekünk vol-
tak, amibõl a félidõ közepén ki si-
került egyet használni. Tíz perc el-
teltével növeltük elõnyünket. Érde-
kesség, hogy mind a két gólunk fe-
jesbõl születtünk. A második félidõ
közepén tíz emberre fogyatkoztunk,
ugyanis Horváth Jenõ megkapta a
második sárgalapját, és ez egyenér-
tékû a piros lappal, vagyis a kiállí-
tással. A kunszállási csapat mindent
egy lapra tett fel, és nagy erõvel tá-
madott, de nagyon jól védekeztünk,
és így a kevés helyzetbõl sem sike-
rült szépíteniük. A mi ellentámadá-
saink veszélyesebbek voltak, ami-
bõl a mérkõzés vége felé kettõt si-
került kihasználni, és ezzel biztossá
tenni gyõzelmünket. A Magyar Ku-
pában is lebonyolítottak két selej-
tezõ fordulót. A nyolcaddöntõben
Tassra látogattunk. A megyei III.
osztályban szereplõ hazai csapatot
nagyfölénnyel vertük meg. A ne-
gyeddöntõre viszont egy kapitális
hiba miatt nem került sor, ugyanis
Izsákon maradtak csapatunk igazo-
lásai, ezért Kalocsa játék nélkül ke-
rült a négy közé, ami azt jelentette,
hogy a következõ idényben az or-
szágos táblán fog szerepelni. Még
azért számunkra sincs veszve min-
den, mert az ötödik helyezett is in-
dulhat a fõtáblán. Ennek érdekében
a kiskõrösi csapatot kell legyõzni
elõször. Remélhetjük, hogy ez is si-
kerül, ugyanis úgy látszik, hogy len-
dületbe jött a csapat, és ez a lendület
talán kitart az idény végéig.

Ifjúsági csapatunk ötvenszáza-
lékosan szerepelt az utóbbi fordu-
lókban. Egy kicsit csalóka ez az ered-
mény, miután Kerekegyházán tíz
emberrel tudtunk kiállni, és a mér-
kõzés folyamán még két játékosun-
kat ki is állították, ám még így is
volt esélyünk a pontszerzésre. A
Soltvadkert elleni mérkõzésen pe-
dig nagy helyzetek sokaságát hagy-
tuk ki. Reméljük, hogy a bajnokság
hajrájában még ennél is jobb ered-
ményeket fognak produkálni.

A Kolon FC-nek nem sikerült a
pontszerzés az utóbbi fordulókban,
sõt elég nagyarányú vereségeket
szenvedtek. Ezek után el kellene
gondolkodni, hogy érdemes-e így
tovább folytatni.

Eredmények
21. forduló:
Kiskunfélegyházi Honvéd TK

- Sárfehér SE 1 - 1 (1 - 0) Góllövõnk:
Parti.

Gréczi Gábor: A lelkesen játszó
kiskunfélegyházi csapat ellen a já-
ték képe alapján a döntetlen megér-
demelt eredmény. Néhány ok miatt
nem tudtam azt a csapatot a pályára
küldeni, amit szerettem volna.

Ifjúsági eredmény: 2 - 2 Góllö-
võink: Vincze, B. Tóth.

22. forduló:
Sárfehér SE - Tiszakécske 2 - 1

(1 - 0) Góllövõink: Jávorka, Horváth.
Gréczi Gábor: A kényszerû ka-

puscsere miatt Házi Imre helyett Ju-
hász György kezdett. A mérkõzésen
fölényben játszottunk, de elég volt
egy figyelmetlenség és izgalmassá
tudtuk tenni a találkozót.

Ifjúsági eredmény: 3 - 1 Góllö-
võink: Vincze (2), Bajusznács.

23. forduló:
Kerekegyháza - Sárfehér SE 2 -

3 (0 - 0) Góllövõink: Megyes,
Hugyecz, Pap.

Gréczi Gábor: Az elsõ félidõ
kiegyenlített játéka után a második-
ban már azt az izsáki csapatot lát-
tam, amit régen szerettem volna.
Elég volt néhány kihagyás, és a há-
romgólos elõnybõl csak egy maradt.

Ifjúsági eredmény: 2 - 3 Góllö-
võink: Vincze, Bajusznács.

24. forduló:
Sárfehér SE - Soltvadkerti TE 5

- 0 (2 - 0) Góllövõink: Parti (2),
Virágh, Márton, Hugyecz.

Gréczi Gábor: Hosszú idõ után
minden játékosom a rendelkezé-
semre állt, és ez az eredményen is
meglátszott.

Ifjúsági eredmény: 1 - 3 Góllö-
võnk: Vincze.

25. forduló:
Sárfehér SE - Kunszállás 4 - 0 (2

- 0) Góllövõink: Juhász, Gréczi,
Hugyecz, Parti.

Gréczi Gábor: Az idény talán
legjobb játékával sikerült nyerni. A
kiállítás után tudtuk igazán maga-
biztossá tenni a gyõzelmünket.

Ifjúsági eredmény: 5 - 0 Góllö-
võink: Vincze, Csorba, Gyurik, B
Tóth, Bajusznács.

Magyar Kupa selejtezõ:
Tass - Sárfehér SE 0 - 8 Góllö-

võink: Juhász (2), Pap (2), Hleba,
Szalai, Hugyecz, Parti.

A Kolon FC eredményei:
21. forduló: Ballószögi KSK -

Kolon FC 1 - 0.
22. és 23. fordulóban szabad-

naposak voltak.
24. forduló: Kolon FC -

Fülöpházi SE 2 - 5 Góllövõink: Tóth
R., Nagy.

25. forduló: Dunaegyháza KSE
- Kolon FC 7 - 1 Góllövõnk: Kal-
már.

A további mérkõzések:
Május 21. 17.00: Kolon FC -

Kunbaracs KSE
Május 22. 17.00: Sárfehér SE -

Jánoshalma-Mélykút
Május 25. 17.00: Kiskõrös -

Sárfehér SE (Magyar Kupa selejte-
zõ)

Május 29. 17.00: Solti FC - Sár-
fehér SE

Kunadacsi KSE - Kolon FC
Június 04. 17.00: Kolon FC -

Adrenalin Ágas SE
Június 05. 17.00: Sárfehér SE -

Szabadszállás
Június 11. 17.00: Helvéciai

Vállalkozók - Kolon FC
Június 12. 17.00: Dusnok KSE

- Sárfehér SE
Június 19. 17.00: Akasztó - Sár-

fehér SE
Hetényegyháza - Kolon FC

HAJRÁ IZSÁK!

Izsák László

Építési engedéllyel
rendelkezõk figyelmébe

Felelõs mûszaki vezetést vállalok;
új lakás és egyéb építményeknél, lakásbõvítésnél,
 egyéb építmények bõvítésénél

Építési munkák;
kõmûves munkák, speciális szaképítés
lakások utólagos hõszigetelése
nemesvakolat készítés
tervezés, költségvetés készítés

Egyéb betonmunkák:

beton csatornaelem

felhasználható:
utak, kapubejárók, különbözõ átereszek, belvizek stb.
vízelvezetési rendszerek megépítéséhez

Felszedhetõ tetejû vízelvezetõ beton
csatornaelem

felhasználható:
utak, kapubejárók, különbözõ átereszek, belvizek stb.
vízelvezetési rendszerek megépítéséhez

  Kútgyûrû, betonkád
felhasználható:

vízgyûjtõ akna, vízóra akna készítéséhez hozzávaló
fedlappal 60x60 cm-es nyílással

MEGRENDELHETÕ: CSÍK IMRE  KÕMÛVES MESTER
IZSÁK, BOCSÁNYI U. 11.

TEL: 374-441, 06-30-319-0025
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Gondolatok a 614-es kórterembõl BÁCS-KISKUN MEGYEI LOVASOK SIKERE TATÁRSZENTGYÖRGYÖN

 Heibl Ágnes és Józsa Vendel
nyerte a Szent György Kupát

Országos döntõben
az izsáki tornászok

Torna
2005. április 2-án Villányban versenyeztek tornászaink a

Szársomlyó Kupa országos meghívásos tornaversenyen. Mindkét / I-
II. és III-IV./ korcsoportban a IV. helyezést érték el versenyzõink.

Csapattagok:
- I-II. kcs.: Csendõr József, Cséplõ Dávid, Lestár Krisztián, Németh

Tibor, Szabó Gábor, Vida Máté
- III-IV. kcs.: Bárdi Imre, Csernák László, Csernák Tibor, Hörcsög

Barnabás, Marozsi Ádám, Marton Alex, Sárga Ádám        Szabó József

A legelején azzal kezdem, hogy
akár három cikkben is elég problé-
más lenne elmondani tapasztalatai-
mat, illetve véleményemet, ezért elõ-
re félek, hogy a tömörítés nem fog
sikerülni, de próbaszerencse és in-
kább kérdésszerûen gondolatébresz-
tõnek szánva adom közre észrevé-
teleimet. A kecskeméti Megyei Kór-
házból indul ki az esemény. 2005
április elsõ negyedében töltöttem el
ott néhány napot a fent megjelölt
számú - 6 férõhelyes - kórterem 3-as
ágyán. A második átvirrasztott éj-
szaka után a harmadik nap “mint a
törzslakó” (addig 5 betegköltözte-
tés volt) megszereztem a hazabocsá-
tott ágyszomszédom laticelét és fej-
párnáját. Az én laticelemet meg akar-
tam tartani azzal az elhatározással,
hogy unalmas óráimban elcsipege-
tem, s mint szivacsõrleményt bele-
töltöm a fejpárna huzatába, ami szin-
te teljesen üres volt. A nõvérke nem
fogadta el sztahanovista érzelmû fel-
ajánlásomat, így átkerült az átme-
netileg (kb. 10 percig) üresen álló
ágyra. Most kérek elnézést attól a
kecskeméti úrtól, aki mellém került;
nekem köszönheti azokat a szenve-
déseket, ami várt rá. Hiszem, hogy
megért engem, most már õ is tudja
miben volt részem odáig. Megtar-
tottam viszont a lepedõmet, bár az
említett ágynemûcsere kapcsán fel-
ajánlotta az amúgy minden tekin-
tetben aranyos nõvérke, hogy kicse-
réli, ám sikerült meggyõznöm tár-
gyi bizonyíték jellegérõl, amelyet
az õ érdekében kívánok felhasznál-
ni. Ezt úgy igyekeztem megejteni,
hogy teljesen pártatlan, rokoni szá-
laktól mentes látogatók elõtt mint-
egy véletlenül fedem fel mind a 41
foltot és két lyukat, amely gazda-
gon díszítette a fentebb említett ágy-
nemûtartozékot. Eme negyvenegy
folton (ezek különbözõ rétegekben
felvitt úgynevezett sebtapaszokból
álltak) két foltozatlan lyukon és
némi maradék lepedõanyagon he-
verészve élveztem a most már egé-
szen tûrhetõ vastagságú laticelen
keresztül a farostlemez ágybetét biz-
tonságot sugárzó keménységét. Ed-
dig nem nagyon mertem rajta ficán-
kolni, mert a drótsodrony koptatása
révén reggelente egy-egy kisebb la-
pát forgács dísztelenkedett az ágya-
ink alatt. (A szomszédom ágyában
már csak egy fél asztaltetõnyi darab
volt.) Kisebbik lányom egyik láto-

gatása alkalmával meg is jegyezte,
hogy jobban vigyázhatnék az evés-
sel, tele van az ágyam alja morzsá-
val. Meghagytam ebben a naiv hi-
tében; minek magyaráznám neki,
hogy itt összesen nem adnak annyi
kenyeret egy-egy étkezésre, mint
amennyi “morzsát” õ lát, de nem is
ez a lényeg. Úri dolgomban elnyúj-
tózva elõveszem a szomszédommal
közösen birtokolt éjjeliszekrénybõl
(nyolc ágy közé csak hat szekrény
fér) a Napi Gazdaság április 5-i szá-
mát. “Figyelmeztet a GE HUNGA-
RY”- olvasható a címoldal tartalom
jegyzéke. Bentebb megtudom, hogy
“csökken Magyarország fénye a GE
HUNGARY szemében” merthogy a
mára 1,1 milliárd dolláros tõkebe-
fektetõ cég tizenháromezer alkalma-
zottal több mint négyszáz milliárd
forintos éves árbevételt produkálva
késve kapta meg az áfát és egyik
város - ahol két gyáruk közül csak
egyik üzemel - kivetette rájuk az
iparûzési adót a szerzõdésben fog-
laltaktól eltérõen. Azok, akik úgy
tudják, hogy értenek ezekhez a dol-
gokhoz bizonyára teljesen egyetér-
tenek eme óriás cég felháborodásá-
val, s jogosnak tartják a figyelmez-
tetésbe burkolt fenyegetõzéseket,
hogy ha majd ad nektek ezért az
uniós parlament. (Izsáki viszonylat-
ban is ismerõsek a külföldi cégek
reagálásai /pl: cipõüzem/ ha mi elé-
gedetlenek vagyunk valamiért.)  Én
csak elgondolkodom a kocsmai
hangulatot árasztó dohányszagú
fürdõben zuhanyzáskor - miközben
bizalmatlanul lesem a gyanúsan
lógó mennyezeti vakolatot - hogy
ugyan mekkora összegre tehetõ
azoknak a külföldi cégeknek az adó-
mentessége és áfa igénye, akik a sa-
ját érdekükben behozott valutáju-
kat saját gyáraikban befektették.
Párszáz-ezer ember imilyen-amo-
lyan bérért való foglalkoztatásáért
korábban sosem látott kiváltságokat
élvezve szabják meg országunknak
gazdaságpolitikai irányvonalát. Fel-
vetõdik bennem a kérdés, vajon ki-
nek éri meg és mennyiért ilyen tar-
talmú szerzõdéseket kötni. Késõbb
amíg az izotópos vizsgálatra várva
WC-re megyek azon gondolkodom
- amíg a WC-papírtartó helyén ron-
gyosodó falat bámulom, hogy ezen
vállalatoknál dolgozó honfitársai-
mon kívül még hány millió magyar
hordja sovány jövedelmét azokba

az egyre szaporodó külföldi bevá-
sárlóközpontokba, ahol a tulajdo-
nos hasonló adómentességet élvez
éveken keresztül. És amíg az ürü-
lékkel kikent kórházi WC-ajtó fel-
idézi bennem a ’70-es évek kecske-
méti vasúti WC-inek emlékképeit,
eszembe jut, hogy ezek az áruházak
a magyar paraszttól úgy vásárolják
fel a termékeiket, hogy amit el tud
adni azért 60 napon belül fizet, ami
nem kell azt fizetés nélkül kidob-
hatja. Az elején utaltam arra, hogy
összetett a mondanivalóm, így hát
azzal a gondolattal zárom írásom -
ajánlva soraimat azoknak a huszon-
éves “médiasztároknak” akik hon-
nan-honnan nem “meggyõzõdéses”
általánosítással fejtik ki véleményü-
ket a múlt rendszer május 1-jéin vi-
dáman ünneplõ tömegekrõl, hogy
az a “rendszer” erõszakkal szerve-
zett önnön propagandája volt - hogy
éljenek még sokáig. Van még tanul-
nivalójuk. Hallgassák végig azokat
az archív hangfelvételeket, amelyek
rögzítették egy-egy felvonuló cso-
port eredményeit, legyen az ipari
vagy mezõgazdasági. Ha csak fele
igaz, akkor is százszorta több az, mint
a jelen körülmények között elért
idõarányos országos eredmény. Fe-
lesleges lenne sorolgatni a háborút
követõ évek eredményeit. Magam
csak a ’60-as évekre emlékszem
vissza, de arra már tisztán, hogy 10
éves fejjel biztosabban éreztem rá a
jövõmre, mint ma ötvenévesen, arra
bizonyítékok akkori irományaim.
Most megértem azt, hogy amit ak-
kor közös szándékkal, összefogás-
sal szüleink, nagyszüleink és mi
magunk európai és világviszonylat-
ban is elfogadott szinten felépítet-
tünk - pl. Megyei Kórház - a mai kor
embere még fenntartani sem képes.
Távolabbi - pl. Japán - nyugati or-
szágok ácsingóznak arra, hogy or-
szágunkban új egészségügyi létesít-
ményeket építsenek. Ez a tény fel-
jogosít arra, hogy visszautasítsam
egy éretlen “félinformált” korosztály
sértõ kritikáját a magam és a hoz-
zám hasonlóan érzõ honfitársaim
nevében. Befejezésül hozzá kell ten-
nem még, hogy pártállásra tekintet
nélkül  - saját meggyõzõdésem mel-
lett - szíves-örömest integetnék or-
szágunk “nagyjai” - felé ma is, ha
egy is volna közöttük aki ezt kiér-
demelné.

Békési Sándor

A Pest megyei Tatárszent-
györgyön ötödik alkalommal ren-
dezte meg az “Együtt Tatárszent-
györgyért” alapítvány április 24-
25.-én szombaton és vasárnap a
már hagyományos Tatárszent-
györgyi Lovasnapokat.

A rendezvényt kegyeibe fo-
gadta az idõjárás és így mindkét
napon népes mezõny jött össze és
a közel kétezres településen sem
sokan maradtak otthon, sõt még
távolabbi településekrõl is sokan
zarándokoltak el a Pest megyei te-
lepülésre.

Szombaton a díjugratók lát-
ványos versenyei és számos be-
tétprogram jelentett szórakozást
a jelenlévõknek.

Az Aranyos kupa I. forduló-
ját a tápiószentmártoni Kincsem
Lovaspark SE lovasa Béni Dáni-
el nyerte Cevin nevû lovával.

A nyitó nap leglátványosabb
és legizgalmasabb versenyszáma
kétségkívül a Szent György Ku-
páért kiírt versenyszám volt, ahol
20 lovas vetélkedett kettõs össze-
vetésben.

Az alappályán hatan mentek
alapidõn belül hibátlan pályát,
köztük az izsáki Sárfehér SE te-
hetséges lovasnõje Heibl Ágnes,
aki az elsõ összevetésbõl is to-
vábbléphetett hibátlan lovaglásá-
nak köszönhetõen és a négyes
döntõben utolsóként lovagolt a
pályára és nyert Adhessive S  Lu-
xus nevû lovával, több mint 6
másodperccel elõzte meg a szin-
tén hibátlanul lovagló lajos-
mizsei Györgyi Barnabást és az
Aranyos Kupát nyerõ tápiószent-
mártoni lovast, Béni Dánielt.

A vasárnapi második napon
a fogathajtók voltak a fõszerep-
lõk. Délelõtt akadály-, délután
vadászhajtásban vetélkedtek A és
B kategóriában a 2-es és 4-es fo-

gatok.
A Bács-Kiskun megyei haj-

tók közül a versenyzéstõl vissza-
vonult Józsa Vendel nyert dél-
elõtt is és a délutáni Szent György
Kupáért kiírt vadászhajtás verse-
nyében is a 4-es fogathajtók ka-
tegóriájában.

 A 2-eseknél az akadályhaj-
tást A kategóriában Kovács Ben-
ce (Szigetszentmárton) nyerte a
kecskeméti Krizsán József elõtt,
míg a B kategóriában Sallai Zol-
tán (Bugyi LK) volt a nyerõ, meg-
elõzve a Kecskemét - Hetényegy-
házi hajtót, Gyulai Jánost és a
Fülöpházi LK-s Csaplár Bélát. A
Szent György Kupában A kategó-
riában Kovács Bence duplázott,
Krizsán József 4., lett, míg a B
kategóriában a halásztelki ifj.
Nagy Tibor nyert, a kecskeméti
Gyulai János ezúttal is dobogós
lett ugyanis 3., helyen zárt.

 A kétnapos mini jubileumá-
hoz érkezett Tatárszentgyörgyi
Lovasnap jó propagandája volt a
lovassportnak a rendezõk, szerve-
zõk az “Együtt Tatárszent-
györgyért” alapítvány kuratóriu-
mának tagjai minden elismerést
megérdemelnek fáradozásukért,
melyet siker koránázott ezúttal is.

Baranyai Antal

Heibl Ágnes

2005. április 15-17-én, a Pé-
csett megrendezett Torna Diák-
olimpia országos döntõjében ver-
senyeztek az izsáki Táncsics Mi-
hály Általános Iskola, Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény és
Diákotthon felsõs /III-IV- korcso-
portos/ fiú tornászai. Az erõs me-
zõnyben VI. helyezést értek el.

Csapattagok: Bárdi Imre,
Csernák László, Csernák Tibor,
Marozsi Ádám, Marton Alex és
Sárga Ádám.                       -szabó-

Várja vendégeit az ifjúsági park

Április 30-án szentmisével, majd a gyerekeknek rendezett játékdélutánnal
nyitotta meg kapuit az idei szezonra a selyemerdei szabadidõpark, ahová késõ õszig
várják a családokat, baráti társaságokat. Akik szeretnének e kulturált eszközökkel
ellátott, szép természeti környezetben egy-egy hangulatos napot eltölteni, további
információkért keressék Bárdi Zoltánt, a Szabadság téri traktoralkatrész boltban.

Perjési Bélára édesapám-
ra, Perjési Bélánéra édes-
anyámra, Perjési Sándorra
szeretett bátyámra és Müller
Józsefre, az élettársamra. Azért
együtt mind a négyre, mert egy
sírban pihennek a református
temetõben. Szívetekbe nem volt
más csak jóság és szeretet.
Munka és küzdelem volt egész
életetek. Nem az a fájdalom,
amitõl könnyes lesz a szem,
hanem amit viselnem kell fáj-
dalommal értetek. Tiétek a
csend és a nyugalom, nekem
maradt a könny és a fájdalom.
Mindig könnyes szemmel és
fájó szívvel állok meg a síro-
tok elõtt.                   Deákné

EMLÉKEZÉSEMLÉKEZÉSEMLÉKEZÉSEMLÉKEZÉSEMLÉKEZÉS
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Székházavatót ünnepelt
az izsáki polgárõrség

Az Arany sárfehér Szõlõ- és Bortermelõk
Szövetkezetének tájékoztatója

Kunsági borok versenye Izsákon

A dédelgetett álomból sok cél-
irányos munkával valósággá vált az
Izsáki Sárfehér Polgárõr Egyesület
tagjai részére az önálló egyesületi
székház. Mint azt Mondok József
polgármester úr is megnyitó beszé-
dében nyomatékosította, követen-
dõ példa a város egyesületei részé-
re, és szép eredmény ez, amit sike-
rült elérnünk az Európai Unió társfi-
nanszírozásával, az Európa Terv ke-
retén belül megvalósuló program-
mal. A Munkahelyteremtõ Program
konzorciumvezetõ szerepét magára
vállaló polgárõr egyesület a jelen-
leg 36 fõ számára munkahelyet adó
épületet, valamint annak egyre szé-
pülõ udvarát egyesületi, közösségi
célokra is használja a pályázati prog-
ram keretében. Május 7.-én este 7
órától, a nyílt, szabadon látogatha-
tó programok után a 2005. évi Izsá-
ki Európa Napokon ünnepelte az
egyesületi tagság a házavatót. A
bensõséges, felemelõ hangulatú
ünnepség a Magyar Himnuszt és az
Európai Unió Himnuszát követõen
a nemzetiszínû szalag-átvágó cere-
móniával, valamint ünnepi beszé-
dekkel folytatódott. Mondok József,
Izsák Város Polgármestere megnyi-
tó beszédében hangsúlyozta, hogy
az egyesület tagsága töltse meg tar-
talommal a házat. A tartalommal való
megtöltés már el is kezdõdött, hi-
szen a Munkahelyteremtõ Program-
ban 860 esélyes közül kiválasztott
36 résztvevõ már május másodikán
reggel 8 órakor elkezdte a munkát.
Természetesen minden új munka
tanulással kezdõdik. A betanulási
idõszak alatt a dolgozók önismere-
ti, problémamegoldó, valamint ered-
ményesség-orientáló tréningeken
vesznek részt, továbbá elméleti kép-
zésben, és a kötelezõ tûzvédelmi,
balesetvédelmi oktatásban részesül-
nek. A képzéssel párhuzamosan fo-
lyik a foglalkoztatás, valamint egy
úgynevezett pszichoszociális támo-
gató program, mely a dolgozók
munkában való bennmaradását hi-
vatott elõsegíteni. A munka és okta-
tás mellett a ház felszereltsége lehe-
tõvé teszi, hogy különféle szabad-
idõs, kulturális programok is meg-
valósulhassanak. A kor igényeinek
messzemenõkig megfelelõ film-ve-
títõgép és hangerõsítõ berendezés
lehetõvé teszi, hogy háromdimen-
ziós minõségi hanghatású mozifil-
meket is lehessen vetíteni. A nemré-

giben teljesen megszûnt városi mozi
helyén keletkezett ûrt is pótolhatja
a létesítmény, amennyiben a film-
vetítés technikai feltételei mellett a
jogi feltételek is remélhetõleg ha-
marosan megteremtõdnek. A lég-
kondicionált, 50 ülõhelyes, de akár
ennél több fõt befogadni képes ok-
tatóterem alkalmanként helyet ad-
hat számos rendezvénynek, jeles
eseménynek is. A feltételek tehát
adottak, a feladat világos, megtölte-
ni tartalommal. Remélhetõleg még
sokat, céljaink szerint sok jót lehet
majd hallani a Munkahelyteremtõ
Programról, és a Polgárõr Székház-
ról az elkövetkezendõ 12 hónapban.

A pályázati program idõtarta-
ma alatt teljes kapacitással üzemel a
ház. A dolgozók hétköznaponként
reggel 8 órától este 6 óráig dolgoz-
nak váltott mûszakban. A hétvégék-
re pedig különféle szabadidõs és
kulturális programok szervezése van
elõkészítve. Rengeteg munka az,
amire vállalkoztunk, de ha az eddig
befektetett munkához hasonló ered-
ménnyel gyümölcsözik, a tervek
szerint nemcsak a program résztve-
või és a polgárõr egyesület tagjai,
hanem valamennyien izsákiak él-
vezhetjük a gyümülcseit.

Az eddig megvalósult eredmé-
nyekért köszönetet mondok elsõsor-
ban Izsák Város Önkormányzatá-
nak, Mondok József polgármester
úrnak, mert lehetõvé tette, hogy az
új helyre költözött Idõsek Klubja
után felszabadult épületben a pályá-
zati program elindulhasson. Köszö-
netemet fejezem ki ezúton is a pá-
lyázati program tervezésében, a Pá-
lyázat Elõkészítõ Alap finanszíro-
zásával közremûködõ hazai és kül-
földi szakértõknek. A Foglalkozta-
táspolitikai és Munkaügyi Minisz-
tériumnak a pályázati program elfo-
gadásáért. Beke István úrnak, Ungor
Pál szobafestõnek, Szalai Benedek
asztalosnak az épület kivitelezése
során tanúsított lelkiismeretes, min-
denben az igényekhez és meg-meg-
újuló kérésekhez igazodó munká-
jáért. Köszönöm mindazoknak, akik
nélkül ezek az eredmények nem jö-
hettek volna létre. Köszönöm Klí-
ma Sándor elnök-helyettes úrnak és
a polgárõr egyesület valamennyi
tagjának, hogy mellettem álltak, biz-
tattak, segítettek.

Nagy Máté az Izsáki Sárfehér
Polgárõr Egyesület elnöke

A szövetkezet rendes évi közgyûlését május 31-
én, kedden 18 órakor tartjuk az Izsáki Sportcsarnok-
ban.

Az FVM meghosszabbította a szerkezetátalakí-
tási támogatás benyújtási határidejét. A módosított
idõpont szerint a támogatási kérvényeket 2005.
május 20-ig, az elõlegfizetés iránti kérelmeket, pe-
dig ez év június 3-ig kell postai úton eljuttatni az
MVH központi hivatalához (Mezõgazdasági és Vi-
dékfejlesztési Hivatal 1385 Budapest, 62. Pf. 867).

Aki tavaly nem adott át igénylést a kedvezõtlen
adottságú területek támogatására, azok idén május
1. és 31-e között nyújthatnak be támogatási kérel-
met. Pályázni a www.mvh.gov.hu honlapon találha-
tó pályázati adatlapok, kitöltésével lehet. A fenti
pályázatokhoz az adatlapok beszerezhetõk a szö-
vetkezet irodáján is, ahol segítséget is tudunk nyúj-
tani a pályázati feltételek megismeréséhez. Itt hív-
juk fel a tagok figyelmét, hogy idén nem lehet pá-
lyázatot benyújtani agrár-környezetgazdálkodási tá-
mogatásra. A tavaly benyújtott pályázatok elbírálá-
sa még folyamatban van.

Lassan megszületik az Arany sárfehér eredetvé-
delmét szabályozó rendelet is. Az országos bor-ere-
detvédelmi bizottság áprilisi ülésén megvitatta és
elfogadta a szövetkezet által készített rendeletter-
vezet. A rendelettervezet megtalálható az Izsáki Hí-
rek 2004. májusi számában. A rendelet kihirdetése,
azaz jogerõre emelése immár a földmûvelésügyi és
vidékfejlesztési minisztertõl függ. Reméljük, hogy
a minisztérium élén történt váltás nem befolyásolja
a környékbeli termelõk által régóta várt rendelet ki-
hirdetését.

Május 20-a körül újra indul a mûszeres növény-
védelmi elõrejelzõ szolgáltatás. A tél folyamán a
hibás mûszerek javítása megtörtént. Jelenleg a cso-
portos SMS küldés technikai feltételein dolgozik a
szolgáltató. A szolgáltatás a szövetkezet tagjai szá-
mára ingyenes! Kérjük, hogy aki még nem adta le a
mobilszámát, vagy megváltozott a telefonszáma,
minél elõbb jelentkezzen a szövetkezeti-hegyköz-
ségi irodán.

A szövetkezet irodájában lehetõség van a me-
zõgazdasági parcellaazonosító rendszer (MePAR)
böngészõ használatára. A program lehetõvé teszi a
területek blokkazonosítójának megállapítását, a tá-

mogatható területek nagyságának meghatározását
és az adatlap kitöltését. Aki igénybe szeretné venni
ezeket a szolgáltatásokat, minden nap várjuk a hegy-
községi-szövetkezeti irodán.

Május 10-én Egerben tartotta közgyûlését a Szõ-
lõ-Bor Termelõi Csoportok Országos Szövetsége,
Hangya Szakági Szövetség. A megbeszélésen átte-
kintették az ágazatot sújtó legjelentõsebb gondo-
kat, problémákat. A legtöbb figyelmet a borhamisí-
tás és a számlanélküli forgalom visszaszorítása ér-
dekében tervezett intézkedéseknek szentelték. A
közgyûlés határozata szerint a következõ kérdése-
ket juttatják el a minisztériumba, felhívva a figyel-
met az ágazatban tevékenykedõ termelõk és terme-
lõi csoportok legégetõbb problémáira:

* A borhamisítás és számlanélküli forgalom
megszüntetése, a szükséges politikai akarat megte-
remtése.

* A kompenzációs felár és a mindenkori mezõ-
gazdasági termékek áfájának azonos szintre hozása.

* Az õstermelõk által nyújtott szolgáltatások
kompenzációs felára kifizetésének lehetõségei.

* Az agrárrendtartási törvény rendelkezéseinek
/30 napos fizetési határidõ/ betartatása.

* A borászati melléktermékek egyéb módon,
ellenõrzötten való megsemmisítése, feldolgozása,
komposzttá történõ feldolgozás engedélyezése.

* Szövetkezések beruházási támogatása az EU-
s gyakorlat szerint.

* Integrált termesztési pályázat elbírálása, a tá-
mogatási összegek mielõbbi kifizetése.

* Az ültetvénykivágás EU-s támogatásának
igénybevétele, hiszen nem jártunk jobban az erõlte-
tett ültetvény fenntartásokkal.

Ehhez kapcsolódó hírünk, hogy Pásztohy And-
rás, az FVM államtitkára május 20-án, pénteken 18
órától lakossági fórumot tart a szõlõ-gyümölcs és
bor ágazat helyzetérõl a Kiskõrösi Mûvelõdési Köz-
pont színháztermében. Itt mindenki személyesen
felteheti kérdését az államtitkár úrnak.

Elérhetõségünk változatlan, 6070. Izsák, Dózsa
tér 3, T/Fx: 76/374-036, Mobil:

20/5693-783, 20/2362558,
E-mail: aranysarfeher@sv-net.hu,
Internet: www.aranysarfeher.hu

Vezetõség

Április 29-én rendezték meg
városunkban a kunsági borok
hetedik versenyét, melyre hat-
vankét termelõ több mint két-
száz borral nevezett. A bírálók
egy darab nagyarany minõsítést
adtak ki, melyet a Frittmann
Testvérek Kft. soltvadkerti
cabernet saugvignon-cabernet
franc cuvée bora kapott. Har-
minchárom bor arany, kilenc-
venkilenc ezüst és hetvenhárom
bronzminõsítésben részesült. A
hivatalos eredményhirdetésre
nem a versenyen került sor, ha-

nem a Kunsági Borvidék Hegy-
községi Tanácsának éves köz-
gyûlésén adják majd át a díja-
kat.

A borverseny alkalmából
szakmai konferenciát is tartot-
tak, ahol az elõadók a Csongrá-
di, a Hajós-bajai és a Kunsági
borvidék -ezek együttesen több
mint 30 ezer hektár területet je-
lentenek- alkotta Duna borrégió
stratégiájáról szóltak. Hangsú-
lyozták, hogy a borvidékek bor-
régióban történõ egyesülése és
gazdasági együttmûködése el-

engedhetetlenül szükséges a
versenyképesség biztosításá-
hoz, az uniós és a globalizációs
kihívásoknak való megfelelés-
hez. A régióban egyesülõ három
borvidék szakmai összefogással,
közös marketinggel és márka-
névvel tud versenyben maradni
az erõsödõ konkurenciával
szemben. Mindehhez azonban
elengedhetetlen a termelõk és
feldolgozók közötti, közös ér-
dekeken alapuló, hosszútávú
megegyezés.

-tetézi-

A megnyitóünnepségen szép sikert arattak
a Sárfehér Néptánc együttes táncosai

A bírálóknak több mint kétszáz mintát kellett
minõsíteniük
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Pünkösd ajándéka
Olvasandó - Apostolok Cselekedetei 1, 2

GyülekGyülekGyülekGyülekGyülekezeti hírekezeti hírekezeti hírekezeti hírekezeti hírek

- istentisztelet Kisizsákon: május 29-én, 14. 30-
tól.

- május 28-án (szombaton), 18. 00-tól a “Luther”
c. film vetítése a gyülekezeti házban.

- június 12-én (vasárnap), 16. 00-tól, jubiláns
konfirmandusok találkozója a gyülekezeti házban.

- június 19-én (vasárnap), 17. 00-tól, tanévzáró
istentisztelet a templomban.

Az ajándék, akár régi vágyat
teljesít, akár meglepetést okoz vá-
ratlanságával, különös dolog. Kü-
lönös, mert ünneppé nemesíti a szür-
ke hétköznapot; mert figyelmesség,
törõdés, szeretet hordozója; mert ál-
tala az ajándékozó megmutatja,
hogy a megajándékozott számára
fontos, értékes személy.

Pünkösd az ajándékozás ünne-
pe, de nem a megszokott, hagyomá-
nyos értelemben. Ezen az ünnepen
ugyanis nem az emberek ajándékoz-
zák meg egymást, hanem Isten aján-
dékozza meg az embert. Miután
Karácsonykor adta a legdrágábbat,
egyszülött Fiát; Húsvétkor Fia fel-
áldozása árán szabadságot és örök
életet adott; Pünkösdkor megaján-
dékoz bennünket az Õ Lelkével.
Vagyis kétezer év óta az Úr önma-
gát adja tanítványainak, a lehetõ
legbensõségesebb formában. Tény:
ez mérhetetlenül nagy ajándék, és
talán ezért fordulhat elõ, hogy a mai
ember elbizonytalanodik pünkösd
ünnepe tájékán. Elfogadhat-e, ké-
pes-e elfogadni ilyen nagy ajándé-
kot? Mit tegyen, mit tehet vele?
Tudja-e viszonozni? Milyen válto-
zást idéz elõ mindennapi életében?
Ha tájékozatlanságában, félelmé-
ben, ijedtségében, vagy meglepõdé-
sében nem utasítja el Isten ajándé-
kát, Istent magát, elõbb-utóbb szem-
besülni fog ezekkel a kérdésekkel.

Könnyebben választ találunk a
felsorolt kérdésekre, ha a pünkösdi
ígérettõl indulunk el. Tíz nappal
pünkösd elõtt, Jézus mennybeme-
netelét megelõzõen így szólt tanít-
ványaihoz:”... ti pedig nemsokára
Szentlélekkel kereszteltettek
meg...”. Ebbõl az isteni ígéretbõl
megtudhatták a tanítványok, hogy
az Úr elhatározta Lelkével való meg-
ajándékozásukat. Döntése véghez-
viteléhez pedig nem kell semmilyen
szempontnak vagy követelmény-
nek megfelelniük (pl. érdem, képes-
ségek, alkalmas idõ, stb.). Tanítvá-
nyi mivoltuk, nyitott szívük elég,
hogy Õ adja Szentlelkét, mert adni
akarja. És ez így történik azóta is. A
mindenkori ember kettõt tehet: vagy
elutasítja, vagy elfogadja, befogad-
ja Isten Lelkét. Ha elutasítja, magát

szegényíti, Lélek nélküli, lelketlen
élete lesz. Ha elfogadja, gazdagabb
életet élhet.  De milyen, miben gaz-
dagabb az az élet?

Elõször is a Lélekkel átitatott
élet egy sokkal nagyobb dimenzió-
jú lét. Mindjárt az idézett ígéretet
követõen Jézus azt mondja tanítvá-
nyainak: “erõt kaptok, amikor eljön
hozzátok a Szentlélek, és tanúim
lesztek”. Ha eljön a Szentlélek, el-
jön az Isten maga, az azt is jelenti,
hogy végre megszûnik az ég és föld
áthatolhatatlansága. A bûn által Is-
tentõl, mennytõl elszakadt ember
már nemcsak földi keretek között
mozoghat; nemcsak ezzel a szûkre
szabott földi élettel kell számoljon.
Már nem az univerzum apró, por-
szemnyi, jelentéktelen pontja. A Lé-
lek összetartja a két világot: a
mennyeit és a földit, ezért kitágul a
földi halandó lét- és élettere.

Másodszor: a Szentlélek által
lelkileg gazdagabb élet lehetõsége
adatik. Ha valaki részesedik az iste-
ni Lélekben, nem válik feleslegessé
önnön lelke, a Szentlélek nem állít-
ja félre az ember lelkét, nem kap-
csolja ki, hanem betölti. Ahogyan
nem öntik ki az ételt, ha szeretnék
megízesíteni, de megsózva, megfû-
szerezve lesz igazán finom, ízletes.

Harmadszor: ha a Lélek jelen
van, Isten van jelen az ember életé-
ben, azzal pedig megszûnik az em-
beri lét bizonytalansága. Más szó-
val, a tanítvány élete Isten kezében
van. Ez azt jelenti: van, Aki figyel-
jen rá, gondoskodjon róla, vezesse,
ezért a tanítvány nem a véletlen,
vagy a sors játékszere, és nem lesz
körülményei áldozata. Az egész
mindenség az Úr felségterülete: a
jeruzsálemi felsõház, a piactér, a
templom, az egyház, az emberi szív
- a tanítványé, az enyém, a tied; nincs
mitõl félni.

Negyedszer: a Lélekkel betöl-
tött életnek van távlata. Isten nem-
csak a múltat és a jelent készítette
el, hanem a jövõ is az õ kezében van.
Mint az idõ Urának nyilvánvalóan
van jövõje. Így hát annak, aki Hoz-
zá tartozik, van jövõje. Igaz, hogy
ez a jövõ nem pénzrõl, vagyonról,
hírnévrõl, csillogásról szól, mint ami

a ma emberét vonzza, csábítja, el-
kápráztatja, becsapja.   De szól fel-
adatról, áldozathozatalról, engedel-
mességrõl, az Istenhez tartozásról,
vagyis a tanúságról (Jézus melletti
tanúskodásról). De ettõl lesz több,
teljesebb a tanítvány élete.

Ötödször: a Szentlélek átjárta
élet tartalmas élet. Az elõzõekbõl
következik, hogy a tanítványnak
van életprogramja. Nem céltalanul
kószál ezen a bolygón; nem értel-
metlen, nem hiábavaló léte. Jézus-
ról fog beszélni, bizonyságot tenni
szóban és tettben, életét Isten Lelke
vezetése nyomán éli, hogy szavai,
cselekedetei nyomán mások is meg-
találhassák ezt a gazdagabb életet.
Istenért és felebarátaikért élnek. Az
Úr Lelke pedig vezetni fogja õket
ebben a világban, az éppen aktuális
körülmények között, és megmutat-
ja életük igazi értékét: Isten munka-
társai lehetnek!

Hatodszor: a Szentlélek jelen-
léte által a tanítvány élete élhetõ élet.
Azt mondja Jézus tanítványainak:
“erõt kaptok, amikor eljön hozzá-
tok a Szentlélek”. A tanúskodáshoz
elengedhetetlenül szükséges a testi,
lelki, szellemi erõ. Isten tervében,
íme, nemcsak a feladat, hanem a
hozzá szükséges készségek megadá-
sa is szerepel. Aki tehát Istené, az a
számára elkészített holnaphoz meg-
kapja a hozzá szükséges készsége-
ket is.

Számomra nem kérdés, hogy
érdemes a pünkösdi ajándékot elfo-
gadni, befogadni; hogy érdemesebb
Lélekkel élni, mint nélküle. Akik
eddig bátortalanok voltak, tétováz-
tak, de szeretnék ezt a gazdagabb
életet, azokat hadd bíztassam Jézus
szavával: “ad mennyei Atyátok
Szentlelket azoknak, akik kérik
tõle” (Lukács 11: 13). És arról sem
feledkezzünk el, hogy akik egykor
Jeruzsálemben vették a Szentlelket,
tizenketten voltak. Isten szolgálata
akkor sem volt, és ma sem egysze-
mélyes mûfaj; aki mellette dönt, nem
“magányos cédrus”, csak meg / fel
kell keresnie tanítványtársait. Az ajtó
nyitva áll...

Nagyné Igaz Melinda Sára
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- május 21-én (szombaton), 15. 00-tól, Csorba
Csaba docens úr tart vetítéses elõadást, “Erdélyi vá-
rak” címmel, a református gyülekezeti házban

- június 5-én (vasárnap) “Trianon-vasárnap”.
Megemlékezést tartunk10 órától a református temp-
lomban; emlékbeszédet mond Dr. Tõkéczky Lász-
ló: “Gr. Tisza István élete és kora” címmel.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mind-
azoknak, akik édesanyánk

PAPP KÁLMÁNNÉ  CSIZMADIA MÁRIA PIROSKA

temetésén részt vettek sírjára koszorút, virá-
got helyeztek, fájdalmunkban együtt éreztek.

 A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILKÖSZÖNETNYILKÖSZÖNETNYILKÖSZÖNETNYILKÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁSVÁNÍTÁSVÁNÍTÁSVÁNÍTÁSVÁNÍTÁS EMLÉKEZÉSEMLÉKEZÉSEMLÉKEZÉSEMLÉKEZÉSEMLÉKEZÉS
“Az élet bármilyen nehéz és mostoha
Szeretni megtanít, de feledni soha”

BÁRDI MIHÁLY
halálának 1. évfordulóján emlékezik:

       felesége, lányai, vejei
és unokái

Mint egy szentély magas lépcsõin, úgy ballagnak epekedve, tisz-
tán a Litánia innovációi Isten szent Anyjához: “Tisztaságos Anya,
szeplõtelen Szûzanya, csodálatos Anya...” Közelít a lelkünk Máriá-
hoz, pedig nagyon is tudjuk, hogy távol vagyunk attól a kegyelemtõl,
amelyért Õt dicsérjük.

Mert jó lenne tisztának leni, Szeplõtelen Szûz, Makula nélkül
való Anya, de olyan sok a szenny, és nemcsak kívül, hanem bennünk
is: tisztátalan gondolataink, rejtegetett és dédelgetett, helytelen érzé-
seink, régi bûneinknél való idõzésünk! Milyen jó a tiszta lelkûeknek,
az ártatlanoknak, akik értékeiket nem zseben és nem bankbetétben
tartják, hanem lelkük mélyén õrzik és arcukról sugározzák az Istenben
mosott lelkük derûjét! De szép is a megszentelõ kegyelem tisztaságos
köntöse, amelyet keresztségi ajándékul az Atyától kaptunk! Milyen
boldog, aki megõrzi feddhetetlenül lelke épségét és szépségét!

Rád tekintünk, Igazságnak Tükre, Benned látjuk gyarlóságaink
foltjait, elnyûtt lelki ruhánk rongyait. Nálad sír a lelkünk a szentség
ragyogása után, ébred a szándék és erõs akarat életünk megújítására.
Lelki tükör vagy nekünk, akiben nemcsak rosszaságunkat fedezzük
fel, hanem a javulás ígéretét is megtaláljuk. Rád tekintünk és lelkünk
volt és jövendõ épségét, szépségét szemléljük.

Hozzád menekszünk, szép szeretet Anyja, akik olyan sokat vétet-
tünk az Isten- és emberszeretet ellen, a Te alázatos szívednél akarjuk
újra önzéseinket lerakni. Nálad, aki egész lényeddel mondtál igent az
Isten akaratára, mi is meg tudjuk újítani az Úr iránti hûségünket, anyai
segítségeddel. Istenszülõ Szûz, újíts meg minket az istengyermekség
méltóságában! Hiszen Te minden ember Anyja lettél, amikor Megvál-
tónk Anyja lettél! Anyai szereteted tanítson, segítsen bennünket is
igazán szeretni!

Utánad kiáltunk, bûnösök oltalma, szomorúak vigasztalója, bete-
gek gyógyítója! Mert Te nem utálod a bûnöst, hanem bûnbánatra indí-
tasz, sírsz és könyörögsz érettünk, szelídségeddel puhítod kemény
szívünket, szereteted orvosságával gyógyítgatod testi-lelki sebeinket.
Kézen fogsz és vezetsz szent Fiadhoz, aki érettünk bûnösökért lett
áldozattá. Felemelsz szomorúságunkból, örömünknek oka, hogy érez-
zük a jó útra talált lélek boldogságát. Áldás vagy az átkozottnak, élet
a halódónak. Kegyelmek forrása, élet kútja, segítsd a mi életünk meg-
újulását!

Anyai kezedbe helyezzük egész életünket, hiszen keservét a bú-
nak, bajnak eloszlatni van hatalmad! Mennyország Ajtaja! Hajnali
szép Csillag! Hadd lássa meg szemünk a mennyország ragyogását,
hadd támadjon szívünkben olthatatlan vágy az Isten Országa iránt;
hadd nyíljék meg számunkra az örök élet reményének kapuja! De ne
csak nekünk, hanem akikért e szép hónapban könyörgünk: egész nem-
zetünknek Magyarok Nagyasszonya! Mária, Mária! Oltalmazónk és
Pátronánk! Ne vesd meg könyörgésünket!

Podmaniczki Imre plébános

Egyházközségi hírek
- Templomunk teljes felújításához továbbra is kérjük testvéreink

anyagi támogatását. Adományaikat a Szent Mihály Alapítvány taka-
rékszövetkezetben vezetett számlájára lehet befizetni, vagy a plébáni-
án, illetve a sekrestyében átadni.

- Úrnapi körmenetünket május 29-én, a 9 órai szentmise után tart-
juk. Készüljünk e különösen szép ünnepre az Oltáriszentség évében!

- Évvégi hálaadásunkat, a Te Deum-ot június 12-én, vasárnap tart-
juk a 9 órai szentmisében. Adjunk együtt hálát az iskolai évben kapott
kegyelmekért, a hitoktatásért!

- Júniusban minden pénteken este fél 7-tõl Jézus Szíve litániát
végzünk.

- Június 18-án a Karitász-csoport Márianosztra kegyhelyre zarán-
dokol.

KÖSZÖNETNYILKÖSZÖNETNYILKÖSZÖNETNYILKÖSZÖNETNYILKÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁSVÁNÍTÁSVÁNÍTÁSVÁNÍTÁSVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, is-
merõsöknek, szomszédoknak, barátoknak, munkatársak-
nak, akik

HIDAS  SÁNDOR
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyez-

tek, mély gyászunkban velünk együtt éreztek, fájdalmun-
kat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

E köszönetnyilvánítás áprilisi számunkból sajnálatos módon ki-
maradt
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Templomszentelés
Fülöpszálláson

Önkormányzati hírek

Kontraszt

Anyák
napjára

Bár anyák napja május
elsõ vasárnapján van, két ol-
vasónk is küldött az édes-
anyákat nagymamákat kö-
szöntõ sorokat, melyeket az
alábbiakban olvashatnak.

Anyák napja alkalmából
sok boldogságot kíván
Szíjjártóné Marikának élete
párja Károly, és fia Karesz

Bócsai Attiláné Ildikó
egy hosszabb levélben írja le,
hogy számára mit jelent az
anyaság, valamint az édesany-
ja iránti érzéseirõl is papírra
vetett néhány sort, melynek
lényegét a levele végre írt vers-
ben foglalja össze:

Áhítattal mondd ki
édesanyád nevét,
Szertettel csókold
az õ áldott kezét,
Mert hûtlen lehet hozzád,
Akit szíved szeret,
De az édesanyád hûtlen
nem lehet!

Május 1-jén szentelte fel dr.
Bábel Balázs, a Kalocsa-kecske-
méti Fõegyházmegye érseke a fel-
újított fülöpszállási Szent Fülöp
templomot.

- A hála, az öröm, a köszönet
napja a mai -fogalmazott szent-
beszédében dr. Bábel Balázs, aki
az ünnepi szentmisét a templom-
építõkért ajánlotta fel.

A fülöpszállási felújítási
munkálatokat ugyanaz a
Tiszavölgyi Kft. végezte, mely
jelenleg az izsáki katolikus temp-
lom megújításán is dolgozik.
Munkájuk nyomán kívül, belül
megszépült, s tornyot is kapott a

 A szentelési misén több izsáki hívõ
is részt vett, köztük Mózes Emma
Ancilla nõvér, aki hosszú ideig volt
kántora a fülöpszállásiaknak. (Je-
lenleg a Szociális Misszió Társulat
nevû apácarend tagja, korábban fõ-
nöke.)

korábban inkább imaházhoz ha-
sonlító fülöpszállási templom.

VI. Fúvószenekari
és Mazsorett Találkozó

Izsák Város Mazsorett Csoportja szeretettel meghívja
Önt és családját a május 28-án 17 órakor a SPORT-

CSARNOKBAN megrendezésre kerülõ
VI. Fúvószenekari és Mazsorett Találkozóra!
Fellépnek: Csongrád Város Fúvószenekara
Junior Mazsorett Csoport, Füzesgyarmat

Kecskemét Város Fúvószenekara
Kristály Mazsorett Csoport, Vésztõ

Solt Város Mazsorett Csoportja
Szabadszállás Város Mazsorett Csoportja

Zafír Mazsorett Csoport, Kõrösladány
Tatabánya Város Mazsorett Csoportja

Izsák Város Mazsorett Csoportja
15 órától a zenekarok és a mazsorett csoportok

utcai felvonulása.
Jegyek 500 Ft-os áron vásárolhatók az izsáki Táncsics

Mihály Általános Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény és Diákotthon irodájában, valamint a

helyszínen. A belépõjegy megvásárlásával a városi
mazsorett csoportot támgatja!

A Képviselõ-testület az ápri-
lis 26-án tartott, ülésén rendele-
tet alkotott az Önkormányzat
2004. évi költségvetésének vég-
rehajtásáról. E rendeletet lapunk-
ban közzé tesszük.

Elfogadta a képviselõ-testü-
let a Gondozási Központ, vala-
mint a Gyámhivatal és a Gyám-
hatóság mûködésérõl szóló beszá-
molókat.

A képviselõ-testület az ön-
kormányzat 2005. évi közbeszer-
zési tervét az elõterjesztésnek
megfelelõen elfogadta.

Izsák város Önkormányzat
Képviselõ-testülete pályázatot
nyújt be a Dél-Alföldi Regioná-
lis Tanácshoz - út felújítási prog-
ramra - belterületi utak felújításá-
ra - bruttó 60 mFt pályázati
összeggel. A pályázathoz szüksé-
ges 50 %-os önerõt, azaz 30 mFt-

ot az önkormányzat hitel felvé-
tellel biztosítja.

A Képviselõ-testület módosí-
totta az Izsákért Közalapítvány
Alapító Okiratát.

A Képviselõ-testület május 9-
én rendkívüli ülést tartott, melyen
pályázatok benyújtásáról döntött.

Izsák Város Önkormányzata
pályázatot nyújt be a Dél-Alföldi
Regionális Fejlesztési Tanácshoz
- decentralizált helyi önkormány-
zati fejlesztési támogatási prog-
ramra - hulladékgyûjtõ és szállí-
tó jármû vásárlására. A vásárlás-
hoz szükséges önerõt:
14.688.750.-Ft-ot az önkormány-
zat saját költségvetésében terve-
zi és azt 2005. évben biztosítja.

Izsák Város Önkormányzata
módosítva az elõzõ ülésén hozott
határozatát, pályázatot nyújt be a
Dél-Alföldi Regionális Fejleszté-

si Tanácshoz - települési önkor-
mányzati szilárd burkolatú belte-
rületi közutak burkolat felújítása
- (DARFT-UFCE) támogatására. A
teljes bekerülési összeg a módo-
sítás alapján 74.388.700.-Ft,
melybõl 50 %-os saját erõt kell
biztosítani. A pályázat alapján,
annak megnyerése esetén, az aláb-
bi utcák burkolatának helyreállí-
tására kerülhet sor: Mátyási József
utca (Kossuth Lajos utcától az
Ady Endre utcáig), Batthyány
utca (Hunyadi utcától végig), Bi-
hari utca, Bottyán utca, Mezõ utca
(Kovács Aladár utcától végig), Tél
utca, Kölcsey utca, Tompa utca,
Bocsányi utca, Katona József utca
(Fürst Sándor utcától a Széktói
utcáig), Katona József utca
(Zlinszky utcától végig).

Dr. Hauzmann János
címzetes fõjegyzõ

Bálint Vilmos fotóin a nehezen megjött, s még nehezebben elment tél, és a kissé szeszélyes tavasz egy-
egy magkapó pillanata látható. A mûvészi felvételek igazi élményt nyújtva mutatják a két évszak közötti
kontrasztot.
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Izsák Város Képviselõ-testülete 7/

2005. (IV.27.)  rendelete az
Önkormányzat 2004. évi

költségvetésének végrehajtásáról.

A képviselõ-testület az 1992.
évi XXXVIII. tv. 82. § alapján az
önkormányzat 2004. évi költségve-
tésének végrehajtásáról az alábbi
rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed

az önkormányzatra, valamint az ön-
kormányzat költségvetési szerveire.

2. § (1) Az önkormányzat költ-
ségvetési szerve az önállóan gazdál-
kodó Polgármesteri Hivatal, mely az
Államháztartásról szóló - többször
módosított - 1992. évi XXXVIII. tv.
67. §-a alapján címet alkot.

(2) Az önkormányzat képvise-
lõ-testülete az (1) bekezdésben meg-
határozott címen felül az 1/2004. (02.
10.) képviselõ-testületi rendelet 1. sz.
mellékletében meghatározott címe-
ket és alcímeket határozza meg, me-
lyek részben önálló költségvetési
szervek.

I. Az éves költségvetési beszá-
moló részei

3. §  (1) Az éves költségvetési
beszámoló részei az alábbiak;

melyek a rendelet mellékleteit
képezik.

a, könyvviteli mérleg ( 1. sz. táb-
la )

b, pénzforgalmi jelentés ( 2. sz.
tábla )

c, pénzmaradvány kimutatás (
3. sz. tábla )

d, költségvetési elõirányzatok
és a pénzforg. egyeztetése (4.sz. táb-
la)

c, kiegészítõ mellékletek ( 1. -
12. sz. mellékletek) az alábbiakat
tartalmazzák:

-   az önkormányzat bevételei-
nek teljesítését kiemelt elõirányza-
tonként, címenkénti és alcímenkén-
ti bontásban a mûködési bevétele-
ket,

-  az önkormányzat kiadásainak
teljesítését kiemelt elõirányzaton-
ként,

-  a mûködési és felhalmozási
kiadásokat címenkénti és alcímen-
kénti bontásban, valamint a felújítá-
si és felhalmozási kiadásokat felada-
tonként, a speciális juttatásokat és a
szervezetek támogatását részletezõ
kimutatásban,

-  az önkormányzat ingatlan-
vagyonának összesítõjét,

-  többéves kihatással járó köte-
lezettségek bemutatása,

-  az önkormányzat által adott
kölcsönök állományának bemutatá-
sa,

-  az önkormányzat rövidlejára-
tú kötelezettségeinek bemutatása,

-  tartalék felhasználása,
-  az önkormányzat évi létszám

alakulása, címek szerinti bontásban,
-  a mûködési és felhalmozási

célú bevételi és kiadási elõirányzat-
ok  teljesítését bemutató mérleg,

-  Európai Uniós támogatás tel-
jesítésének bemutatása.

/2/ A beszámoló részeinek tar-
talma megegyezik, illetve összeha-
sonlítható az elemi költségvetési
beszámoló adataival.

II. Költségvetési bevételek
4. § (1) A képviselõ-testület az

önkormányzat 2004. évi költségve-
tési bevételeit   1.030.074  e.Ft-ban a
függõ bevételeket -1.312 e.Ft-ban, a
bevételek teljesítését összesen

1.028.762 e.Ft-ban fogadja el.
(2) A bevételeket bevételi forrá-

sonként az 1. sz. melléklet, míg a költ-
ségvetési szervek bevételeit forráson-
ként alcímek szerinti bontásban a 2.
sz. melléklet tartalmazza.

III. Költségvetési kiadások
5. §  (1) A képviselõ-testület az

önkormányzat 2004. évi költségve-
tési kiadásait 1.024.129 e.Ft-ban, a
függõ kiadásokat -7.259 e.Ft-ban, a
kiadások teljesítését összesen
1.016.870 e.Ft-ban fogadja el.

(2) A képviselõ-testület az ön-
kormányzat költségvetési kiemelt
kiadásainak teljesítését kiadási jog-
cím szerint a 3. sz. melléklet szerint
fogadja el.

(3) A képviselõ-testület az ön-
kormányzat költségvetési szervei,
valamint az alcímek mûködési kiadá-
sait kiemelt elõirányzatonként a 4.
sz. mellékletben szereplõ adatok
alapján fogadja el. A mellékleten lévõ
támogatások és speciális célú kiadá-
sok teljesítését részletezõ kimutatás
tartalmazza.

6. § (1) Az önkormányzat felújí-
tási kiadásainak teljesítése 8. 954
e.Ft., a  felhalmozási kiadások telje-
sítése  259.999 e.Ft.

(2) Az önkormányzat felújítási
és felhalmozási kiadásainak teljesí-
tését alcímek szerint az 5. sz. mellék-
let tartalmazza. A melléklet részlete-
zõ kimutatásai bemutatják feladaton-
ként a felmerülõ kiadások megneve-
zését és összegét.

IV. A költségvetés végrehajtá-
sára vonatkozó szabályok

7. §  2004. évi teljesített pénz-
maradvány: 2004. évi gazdálkodás
végleges pénzmaradványa  5.946  e.
Ft.

Összetevõi:
- kiadási megtakarítás: 53.835

e. Ft
- bevételi elmaradás: 47.889  e.

Ft
összesen: 5.946  e. Ft
2004. évi állami támogatás el-

számolása alapján visszafizetési kö-
telezettség:  11.304   e. Ft

-ebbõl: - normatív támogatás el-

számolásból: 1.318 e. Ft
-SZJA jövedelemkülönbség

mérsékléssel való  elszámolásból:
9.986 e. Ft.

Ténylegesen felhasználható
2004. évi pénzmaradvány nincs.

8. § (1) A 2004. évi vagyonmér-
leg szerint az eszközök és források
értéke 2.771.873  e. Ft.

(2) A mérleg alakulásának szám-
szerû bontását az 1. sz. tábla mutatja
be.

(3) Az önkormányzati vagyon
összesítõ kimutatását a 6. sz. mellék-
let tartalmazza.

9. § Az önkormányzat többéves
kihatással járó kötelezettségét a 7. sz.
melléklet mutatja be.

10. § Az önkormányzat által
adott kölcsönök jogcímét és éven-
kénti alakulásának állományát a 8.
sz. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat hitelt
nem nyújtott, egyéb közvetett vagy
egyéb támogatást (helyi adó, részlet-
fizetés, bérleti díjkedvezmény) nem
adott.

12. § Az önkormányzat rövidle-
járatú kötelezettségeinek bemutatá-
sát a 9. sz. melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzat 2004.
évi tartalékának felhasználását a 10.
sz. melléklet mutatja be.

14. § Az önkormányzat költség-
vetési szerveinek létszám, adatait a
11. sz. melléklet tartalmazza.

15. § Az önkormányzat mûkö-
dési és felhalmozási célú bevételei-
nek és kiadásainak elõirányzatát és
teljesítési adatait a 12. sz. mellékle-
ten láthatjuk.

16. § Az önkormányzat Európai
Uniós támogatásból megvalósult pro-
jektjének teljesítését a 13. sz. mellék-
let mutatja be.

Záró rendelkezések
17. § Ez a rendelet kihirdetése

napján lép hatályba.
Izsák, 2005. április 26.

Mondok József
polgármester

Dr. Hauzmann János
címzetes fõjegyzõ

Óvodai beiratkozás
Kedves szülõk!

Az óvodai beiratkozás 2005. június 6-7-8-án, 8-13 óráig
lesz a Sárfehér óvodában. A beiratkozáshoz szükséges

iratok:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata,

-  oltási könyve,
- a szülõ személyi igazolványa.

Minden óvodáskorú gyermeket szeretettel várunk!

Óvónénik
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100% MERCEDES

Izsák, Általános Iskola, május 30. 17 óra
Tel.: 06 20/973-57-39

Tanfolyamaink folyamatosan
indulnak minden kategóriából !

AZ IZSÁKI AZ IZSÁKI AZ IZSÁKI AZ IZSÁKI AZ IZSÁKI ÁFÉSZ TÁFÉSZ TÁFÉSZ TÁFÉSZ TÁFÉSZ TAAAAAVVVVVASZI AJÁNLAASZI AJÁNLAASZI AJÁNLAASZI AJÁNLAASZI AJÁNLATTTTTA!A!A!A!A!

Izsáki ÁFÉSZ Iparcikk Áruház -
májusi ajánlata

Színes TV           30.600.- Ft-tól
Univerzál távirányító 1.600.- Ft-tól
Ébresztõórás rádió 1.990.- Ft-tól,
Magnós rádió 3.990.- Ft-tól
Porszívók 6.690.- Ft-tól
ET. aut.mosógép 59.200.- Ft,
FT. aut.mosógép 74.000.- Ft
Hagyományos mosógép, 407 Centrifuga

21.590.- Ft
220 l Fagyasztóláda 64.900.- Ft,
160 l hûtõszekrény 44.990.- Ft-tól
Kávéõrlõ 4.100.- Ft

Közeleg a nyár - kiránduláshoz, napozáshoz
ajánljuk

25 l  - 32 l hûtõtáska          1.690.- Ft- 2.290.- Ft-ig
Mûanyag napozószék 3.490.- Ft
Napozóágy, fémvázas 3.990.- Ft
Mûanyagasztal, kerek 3.190.- Ft,
Mûanyagszék, fehér                 790.- Ft-tól
Horgászszék    890.- Ft -tól
Napernyõ 1.590.- Ft-tól
Szegek, csavarok, zárak, lakatok bõ választékban.
Megérkeztek a KPE csövek, idomok, szerelési anya-
gok.
Kerékpár- és kismotor alkatrész, gumiáruk kedvezõ
áron kaphatók.
Gyermeknapra, ballagásra ajándékozzon könyvet!
Már 399,-tól gazdag választékban kaphatók!

Háztartási bolt - májusi ajánlata
Szõnyegek 911.- Ft-tól, asztalterítõk 52.- Ft-tól
Virágládák-tartozékokkal, virágmagok-virágföld
Mûanyagládák /10-20-30 cm magas/
Kosárfonott termékek, szivacsok méretre vágva
Fém és falétrák
Mûtrágyák, növényvédõszerek
Korpa 653.- Ft/ 30 kg-os zsák
Cicatáp 289 Ft/2 kg, kutyatáp 520.- Ft/3 kg,
kutyatáp1549.- Ft/l0 kg
Az építkezés alatt zavartalan az árusítás!

IZSÁKI Áfész élelmiszer boltjainak májusi
ajánlata

Helló üdítõk 2/1 79.- Ft  39.5 Ft/l
Szentkirályi ásványvíz 1/5 89.- Ft  59.- Ft/l
COOP B.rizs 1/1            99.- Ft 99.- Ft/kg
COOP Szent István sör 0.5 üveges

    69.- Ft + ü  138.- Ft/l
Pincemester bor 2/1         299.- Ft  150.- Ft/l
Tomi kristály 4.5 kg + strandpapucs

  1.449.- Ft  322.- Ft/kg
Dosia mosópor 375 gr       99.- Ft   264.- Ft/kg
Tomi Kristály 2+3 kg kosárban

              1.999.- Ft  333.- Ft/kg
Cukor 1/1 179,-Ft/kg

Most érdemes vásárolni!
Nõi-, férfi-, gyermekcipõk, szandálok, sportcipõk
40-50 %-os áron kaphatók az Áruház Ruházati rész-
legén!

Sajnos az M2-es mûsor véte-
lét biztosító berendezésünk
(amely 2 készülékbõl áll, SAT-
vevõ és csatornamodulátor, illet-
ve csatornakonverter) meghibá-
sodott s mivel “rejtett” hiba je-
lentkezett, a kijavítása elhúzó-
dott. A SAT-vevõ általános ké-
szülék, ezek egymással helyette-
síthetõk, s megfelelõ tartalékok-
kal rendelkezünk. Azonban a csa-
tornamodulátor (konverter) kizá-
rólag egy adott csatornán mûköd-
het ezért tartalékkal nem rendel-
kezünk, hiszen minden egyes (22
db) csatornára külön kellene tar-

talékkészülék. Szerencsére az
ilyen jellegû meghibásodás na-
gyon ritkán jelentkezik. Ezen ké-
szülékek javítása megfelelõ mû-
szerezettséget és a javításukban
szakmai jártassággal rendelkezõ
szakembert igényel, így az or-
szágban pár helyen vállalják el a
készülékek javítását. Amennyi-
ben ilyen meghibásodás történik,
kérjük az elõfizetõink szíves tü-
relmét! Az esetleges csatorna ki-
maradásról (és annak okáról) a
képújságban tájékoztatást adunk.

Szekér István
kábeltévé csop. vez.

EMLÉKEZÉSEMLÉKEZÉSEMLÉKEZÉSEMLÉKEZÉSEMLÉKEZÉS

Megemlékezés két
testvéremrõl, akik a felsõ-
városi temetõben pihen-
nek;

PERJÉSI
MIHÁLYRÓL

és
PERJÉSI

LÁSZLÓRÓL

Megpihenni tértetek
fájdalmaitokat, elhagyva
melyet türelemmel viselte-
tek magatokban, de az em-
lékeitekkel szívemben ma-
radtatok. Ti számomra
soha meg nem haltatok.
Fájó szívû testvéretek,
                                                                      Deákné

Kipróbalt receptek
Pikáns leves

Hozzávalók: 1 csomó petrezse-
lyemzöld, 1 csomó kapor, 1 csomó men-
ta, 3 evõkanál vaj, 1 evõkanál liszt, 2
tojássárgája, 2 dl joghurt, só.

A finomra vágott zöldféléket be-
sózva egy kissé állni hagyjuk, majd vilá-
gos rántásba tesszük, felengedjük 8 dl
vízzel, és percig forraljuk. tojássárgájá-
val elkevert joghurttal tálaljuk.

Mészáros ragu
Hozzávalók: 50 dkg lapocka, 1 do-

boz májkrém, 20 dkg apró szemû gom-
ba (vagy 1 kis doboz gombakonzerv),
10 dkg füstölt szalonna, 1 csokor zöld-
hagyma szárával együtt, 2 gerezd fok-
hagyma, 2 dl száraz fehér bor, só, törött
feketebors.

A húst megmossuk, leszárítjuk, majd
vékony csíkokra metéljük. A füstölt sza-
lonnát nagyon apró kockákra vagdaljuk
és zsírját kiolvasztjuk. A zsíron a húst
fehéredésig pirítjuk, majd hozzáadjuk a
tisztított, de egészben hagyott gombát, a
megmosott, letisztított és 2 cm-es dara-
bokra vagdalt zöldhagymát, a szétzúzott
fokhagymát, a villával szétnyomott máj-

krémet, a fûszereket és 5 percig gyakori
kevergetés mellett együtt pirítjuk. Ezután
a borral felöntjük és fedõ alatt puhára
pároljuk. végül zsírjára sütjük, és sült bur-
gonyával kínáljuk.

Erdélyi lángos
Hozzávalók: a tésztához 40 dkg liszt,

2 db burgonya, 1 tojás, 5 dkg margarin,
3 dkg élesztõ, tej, étolaj; a töltelékhez: 25
dkg túró (krémtúró vagy juhtúró), 3 dl
tejföl, só, metélõhagyma, esetleg kapor.

A lisztet kevés tejben megfuttatott
élesztõvel, tojással, a fõtt áttört burgo-
nyával, az olvasztott margarinnal, kevés
sóval és annyi langyos tejjel dagasztjuk,
hogy közepes keménységû tésztát kap-
junk. Az áttört túrót a tejföllel elkever-
jük, csipetnyi sót, két csokor finomra
vágott metélõhagymát keverünk hozzá,
de kaporral is ízesíthetjük. A tésztát lan-
gyos helyen duplájára kelesztjük, majd
félujjnyira nyújtva fánkszaggatóval ko-
rongokat vágunk ki belõle. A töltelékbõl
kis halmokat rakunk a tésztakorongok
közepére, szélüket ráhajtjuk és nyújtófá-
val laposra nyújtjuk, bõ forró olajban ki-
sütjük.


