
2007. szeptember 21. Ára: 80 FtXVII.  évfolyam 9.  szám

XXIV. Izsáki

Sárfehér

Napok

szeptember

28-29-30.

Ünnepköszöntõ

NÉGY ÉVTIZED UTÁN

Nappali középiskolai tanévnyitó Izsákon

Önkormányzati hírek

 A díszpolgári cím idei kitüntetettje
K. Szabó József

A Sárfehér Napok
elõkészítése

Az idei Sárfehér Napok programja a német testvértelepülés
Strullendorf küldöttségének részvételével zajlik. Az ünnepsé-
geken jelen lesz a testvértelepülés fúvószenekara 35 fõvel és a
település küldöttsége.

Kérjük a lakosságot, hogy az ünnepségekre lakókörnyeze-
tüket takarítsák, tisztítsák, hogy a nagy számban érkezõ kül-
földi és vidéki vendégek jó benyomást szerezhessenek váro-
sunkról. Akik anyagi támogatást szeretnének felajánlani a ren-
dezvényhez, azt nagyon szívesen fogatjuk és megköszönjük.
Ennek teljesítése a Hivatal titkárságán történhet.

Mondok József polgármester

Tisztelt Olvasók!
Az idei immár a huszonne-

gyedik Izsáki Sárfehér Napok.
1936 óta ünnepeljük szõlõnket,
a vele dolgozókat és éltetjük
egyben a reményt, hogy van jö-
võje az izsáki szõlõnek és a be-
lõle megélni kívánóknak.
Örömmel tölt el, hogy ez az
ünnep nemcsak itt Izsákon,
hanem térségünk szinte vala-
mennyi településén szívesen
várt esemény. Jó látni, hogy
izsákiak és vidékiek ezrei láto-
gatják e napokon a fõtéri prog-
ramokat és a fogathajtó pálya
versenyeit, mûsorait.

Az izsáki újság falinaptárá-
ban pirosbetûs ünnepként je-
löljük ezt a három napot, mert
ezek valóban ünnepnapok Izsá-
kon. Az elmúlt tizenhét évben,
amióta évenként rendezzük meg
a Sárfehér Napokat, jeles ese-
mények sorát kapcsolhattuk az
ünnephez. Nagyberuházásaink
átadását, avatását, a németor-
szági Strullendorffal kötött test-
vérvárosi kapcsolatunk 10. év-
fordulójának ünneplését -itt
jegyzem meg, hogy küldöttsé-
güket most is köszönthetjük-
és éppen tíz éve, 1997-ben, a
városavató ünnepséget. Az ak-
kori Sárfehér Napok keretében
vehettük át a várossá nyilvání-
tó oklevelet és a díszkulcsot,
melyekkel a magyarországi vá-
rosok sorába lépett Izsák. E je-
les esemény nyitánya volt an-
nak a fejlõdésnek, melynek ered-
ményeként ma már mind jelen-
tõsebb térségi szerepet tölthet
be városunk. Gondoljunk itt
például olyan közigazgatási
funkciókra mint az okmányiro-
da, vagy az építéshatósági mun-
ka, illetve olyan regionális szol-
gáltatásra mint a szennyvíz-
rendszer, a hulladéklerakó, vagy
a most épülõ kábeltévé és
Internet hálózat.

De adott már okot az ün-
neplésre a Sárfehér Napokon
egy-egy jelentõsebb helyi vállal-
kozás beindulása, vagy fejlesz-
tése is. Idén például az Izsáki

Házitészta Kft. európai színvo-
nalú üzemének hivatalos áta-
dó ünnepségén örülhetünk an-
nak, hogy városunkban olyan
európai színvonalú élelmiszer-
ipari üzem mûködik, amely
szerte a világban öregbíti váro-
sunk jó hírnevét.

Az is öröm, hogy ünne-
pünk névadójáról, a sárfehér-
rõl is jó híreket mondhatunk
idõrõl idõre. Tavaly ilyenkor az
eredetvédelem megszerzésérõl
szólhattunk, majd az év végén
az Agárdy pincészet termelõk
általi megvásárlásának örülhet-
tünk. Ezek a lépések olyan le-
hetõségeket jelentenek a gaz-
dálkodók számára, melyek ered-
ményeit az elkövetkezõ évek-
ben élvezhetik majd igazán.
Ehhez persze az is kell, hogy
hazánk, az Európai Unión be-
lül hatékonyan tudja érvénye-
síteni a magyar mezõgazdaság
érdekeit. Biztató jelek vannak
erre, s reméljük, hogy a magyar
szõlõ- és bortermelõk egyenlõ
piaci esélyei is mihamarabb
megvalósulnak az unióban. A
helyi szõlõ és a vele foglalatos-
kodók további megbecsülését
jelenti a Sárfehér Bor- és Pezs-
gõrend tavalyi létrehozása és a
mostani programban sorra ke-
rülõ borrendilovag-avatás.

A Sárfehér Napok a
fogathajtósport kedvelõinek is
ünnepi alkalom, hiszen min-
den évben nálunk avatjuk az év
országos bajnokait, s ebbõl az
alkalomból a sportág legkivá-
lóbbjaival találkozhatunk Izsá-
kon, és nívós versenyeken
szurkolhatunk nekik.

Én úgy gondolom, hogy
mindaz a program, kiállítás,
sportverseny amely a három
napon várja az érdeklõdõket,
garancia arra, hogy az idei Sár-
fehér Napokra is jó szívvel gon-
doljunk majd vissza hosszú
évek múltán is.

Mindenkinek tartalmas
szép napokat kívánok!

Mondok József
polgármester

A Képviselõ-testület 2007.
augusztus 29-i zárt ülésén dön-
tött arról, hogy részt kíván ven-
ni a 2007. évben induló Leader
programban, és ennek érdeké-
ben csatlakozik a Dunamellék-
Sárköz-Homokhátság Leader
Csoporthoz.

A Képviselõ-testület 2007.
szeptember 4.-én tartott ülésén
rendeletet alkotott a 2007. évi
költségvetési rendelet módosí-
tásáról, a Szervezeti- és Mûkö-
dési Szabályzat módosításáról. A
Szervezeti Szabályzat módosítás
kapcsán a Vízmû üzemeltetése
átadásra került az Izsák KHT-tõl
az Inno-Kom 2002. Kft.-hez
amely a szennyvízcsatorna há-
lózatot és tisztítást, valamint a
vízszolgáltatást is végezni fogja
a jövõben. Ezen, rendeleteket
lapunkban közzé tesszük.

A Képviselõ-testület az ön-
kormányzat 2007. I. félévi költ-
ségvetésének végrehajtásáról
szóló beszámolót az elõterjesz-

tésnek megfelelõen jóváhagyta.
A Képviselõ-testület vételi

ajánlatot tett az OTP Bank Rt.
részére, a Bank földszinti épü-
letrészének megvásárlására, il-
letve cseréjére 8 millió forint
összegben.

Elhatározta a Képviselõ-tes-
tület, hogy versenytárgyalás tar-
tásával értékesíti az Önkor-
mányzat tulajdonában lévõ
Izsák, Kossuth L. u. 48. szám
alatti volt rendõrség épületét 9
M Ft induló áron.

A Képviselõ-testület az
Inno-Kom 2002. Kft. ügyvezetõ
igazgatója, Laki Zoltán munka-
bérét havi 300.000.-Ft bruttó
összegben határozta meg 2007.
augusztus 1. napjától kezdõdõ-
en.

A Képviselõ-testület 2007.
szeptember 17-i zárt ülésén dön-
tött a Díszpolgári Cím odaítélé-
sérõl és az “Izsákért Emlékérem”
adományozásáról, mely szerint
2007-ben Díszpolgári címet ado-

mányoz K. Szabó József nyugdí-
jas polgármester  részére.

A Képviselõ-testület “Izsá-
kért Emlékérmet” adományoz:
Balogh József, közösségért végzett
közéleti munkájáért, Füredi
Sándorné, Majoros Ferenc a város
érdekében végzett aktív közös-
ségi munkájáért, Mezei Gáborné,
Mezei Géza a város érdekében
végzett aktív közösségi munká-
jáért, Némedi János kultúráért
végzett közéleti munkájáért,
Izsák Károlyné részére - több év-
tizedes, kiemelkedõ pedagógi-
ai munkásságáért, a Kolon FC
Maratonfutó csapat részére (tag-
jai: Baglyas Zoltán, Bálint Zoltán,
Cséplõ Zoltán, Sörös István,
Újszászi Károly) - céltudatos
sporttevékenységükért és az el-
ért eredményükért.

A Képviselõ-testület 19 te-
hetséges fiatal részére ítélt meg
havi 2.000.-Ft-os támogatást a
2007/2008-as tanévre továbbta-
nulásuk támogatására.

Dr. Hauzmann János
címzetes fõjegyzõ

Az elsõ évfolyam tanulói osztályfõnökük
Gecsei Zsuzsanna és Pálfy István

(az Euroszféra Alapítvány elnöke) társaságában,
a tanévnyitó ünnepi pillanataiban.

Közel negyven év után, szep-
tember 1-jén ismét elindult a nap-
pali középiskolai képzés Izsákon.
Sokan emlékezhetnek, hogy 1965
és 1969 között már mûködött
gimnázium a városban, ám az
akkori oktatáspolitika irányítói
úgy döntöttek, hogy
Tiszakécskére helyezik ezt a kö-
zépiskolai státuszt, így nálunk
gyorsan megszûnt ez az oktatási
forma. Ettõl az idõponttól kezd-
ve, a mindenkori városvezetés
szinte megállás nélkül kereste a
helyi középiskolai képzés vissza-
állításának lehetõségét. Az esti
formát jó néhány évvel ezelõtt si-
került elindítani, ám az ifjabb kor-
osztály nappali középfokú képzé-
se továbbra sem volt biztosított.

Az idei tanévtõl kezdõdõen
viszont a nappali képzés is bein-
dult az Euroszféra Alalpítvány és
az önkormányzat együttmûködé-
sével létrehozott magán középis-
kolában. A jelenlegi elsõ és érte-
lemszerûen még egyetlen osztály,

az alsó tagozatosok iskolájában
kapott tantermet. Az alapítók re-
mélik, hogy az elsõ tanév tapasz-
talati alapján mind több izsáki és
környékbeli tanuló dönt úgy, hogy

ebben a középiskolában folytatja
középfokú tanulmányait.

-tetézi-
(A tanévnyitóról és az Euroszféra

mûködésérõl bõvebben a 3. oldalon)

K. Szabó József a rendszerváltás utáni elsõ két
ciklusban volt Izsák polgármestere, majd egészen a
tavaly õszi önkormányzati választásokig, alpolgár-
mestere. Egy nem könnyû idõszak emblematikus fi-
gurája õ. Polgármestersége alatt formálódott a rend-
szerváltás utáni Izsák várossá, történt meg a birtok-
rendezés és indultak el olyan beruházások, melyek
élhetõbbé, komfortosabbá, s valóban városiassá tet-
ték Izsákot. Munkássága elismeréseként a képvise-
lõ-testület döntése alapján, idén õ veheti át az Izsák
Díszpolgára címet. Ebbõl az alkalomból kértem egy
visszatekintõ beszélgetésre. (Folyt. a 2. oldalon.)

Történelmi pillanat 1997-bõl,
a városkulcs átvétele
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Nagy ember
egy “kis emberben”

- A rendszerváltás elõtt nemigen
lehetett téged a helyi közéletben lát-
ni, aztán egyszeriben a sûrûjébe csöp-
pentél. Hogyan történt ez?

- Valóban, én mûszaki ember
lévén az állami gazdaság gépmû-
helyét vezettem, s ez teljes egé-
szében lekötötte az energiáimat.
A rendszerváltás idején azonban
többen is megkerestek, fõleg a he-
lyi kisgazdapárthoz tartozó sze-
mélyek, hogy szeretnének polgár-
mesterjelöltnek állítani a helyha-
tósági választásokon. Meglepett a
kérés. Pontosan azért, mert ko-
rábban valóban nem vettem részt
a helyi közéletben. Az üzemi de-
mokrácia kereteit ugyan feszeget-
tem hozzászólásaimmal a mun-
kahelyemen, de ezt nem értékel-
tem olyan érdemnek, hogy ezért
polgármesterjelöltség “járjon”.
Az ajánlóim viszont éppen ez
alapján döntöttek úgy, hogy szí-
vesen jelölnének. Nem volt sok
idõ a gondolkodásra. Végül igent
mondtam, s elkezdõdött egy me-
rõben új és izgalmas feladatok-
kal teli idõszaka az életemnek.

- Valóban izgalmas és nagy fel-
adatok vártak az új helyhatóságokra.
Például sokan azt remélték, hogy a
helyi közigazgatásban majd minden-
kit lecserél az új vezetés.

- Tényleg voltak ilyen han-
gok, sõt elvárások nálunk is, de
butaság lett volna azokat a jó
munkát végzõ, képzett szakem-
bereket elküldeni, akik nélkül
csak nehezebb lett volna az amúgy
sem egyszerû munkánk. Én, így
visszatekintve csak azt mondha-
tom, hogy igen jó munkatársaim
voltak úgy a hivatalban, mint a
képviselõ-testületekben, vagy az
önkormányzati intézményekben.
Nélkülük sehová sem jutottunk
volna. Köszönet illeti mindegyi-
küket.

- A “tisztogatás” tehát nem volt
célod. Milyen elvek, elgondolások alap-
ján vágtál bele a polgármesterségbe?

- Én tizenhét éves koromig
tanyán éltem, gazdálkodó szüle-
immel. Ott azt láttam, hogy a be-
csületes, kitartó munka biztosan
meghozza megérdemelt gyümöl-
csét. Szép, rendezett élet folyt ak-
koriban Izsákon. Akik dolgoztak,
boldogultak, senki és semmi nem
akadályozta õket törekvéseik-
ben. Így mûködött ez egészen
1948-ig, aztán a kommunista ha-
talomátvétellel egyik pillanatról
a másikra megváltozott minden.
Egy tollvonással elvették az em-
berektõl nehéz munkával meg-
szerzett értékeiket. Generációk
küszködése, verejtéke foszlott
percek alatt semmivé. Akiktõl
szépszerével nem tudták elvenni
javaikat, azokat börtönbe csuk-
ták, vagy kivégezték. Nehéz volt
ezeket megélni, még inkább el-
fogadni. Polgármesterségem kez-
detekor ezek az emlékek, tapasz-
talatok munkáltak bennem, s vol-
tak pillanatok, amikor azt gon-
doltam, hogy talán vissza lehet-
ne állítani azt a ’48-ban megsza-
kított szép, rendezett önálló éle-
tet, melyben becsülete és eredmé-
nye volt a szorgalomnak, a mun-
kának. Persze tisztában voltam
azzal is, hogy a realitások mást
mutatnak, hogy ez csak illúzió,
hiszen az akkor mögöttünk ha-
gyott negyven év éppen arról az
önállóságról szoktatta le az em-
bereket, ami egy valóban mûkö-
dõ, magát megszervezni tudó tár-
sadalom és gazdaság létrehozásá-
hoz kellene. Idõ kell ahhoz, hogy

ez visszaálljon a fejekben és a gaz-
daságban.

- Mégis neki kellett vágni példá-
ul a korántsem egyszerû földrendezé-
seknek, mely munkában te nagy sze-
repet vállaltál.

- Valóban nagy feladat volt.
Ma is többször szembekerülök
azzal a kérdéssel (ahogy minden-
ki, aki a földkérdés rendezésében
valamilyen formában érintett
volt), hogy vajon bölcs dolog volt-
e akkoriban szétaprózni a földe-
ket? Szakmailag bizonyosan me-
gállja a helyét ez a kérdés. Külö-
nösen ma. De akkoriban, amikor
a téeszektõl való megszabadulás
eufórikus örömében éltek az em-
berek, aligha lehetett volna bár-
miféle szövetkezésre rábírni
õket. Ma is azt gondolom, akkor
nem volt más út. E meggyõzõdé-
semben csak megerõsít az, ha a
földjüket visszakapott emberek
akkori õszinte örömére, ragyogó
arcára gondolok.

- Ez volt a földkérdés, de sok
egyéb feladattal is meg kellett birkóz-
ni. Voltak ezek között olyanok is, me-
lyek komoly vitákat gerjesztettek a
helyi közéletben. Gondolok például a
regionális hulladéklerakóra.

- A rendszerváltás utáni elsõ
ciklusban végre a vidék is komoly
központi támogatásokat kapott.
Ekkor újítottuk fel a Kossuth te-
ret, indítottuk a sportcsarnok épí-
tését. Aztán a következõ ciklus-
ban már változott a helyzet, a tá-
mogatások lecsökkentek, és kü-
lönbözõ tematikákhoz kötötték
õket. Ilyen volt például a közele-
dõ uniós csatlakozás miatt fon-
tossá váló hulladékkezelés kérdé-
se. Az önkormányzatoknak a régi
korszerûtlen tárolókat rövid ha-
táridõn belül be kellett zárni, s
helyettük alászigetelt szilárdhul-
ladék-lerakót létesíteni. Pénzük
azonban nem volt erre. Ennek
költségeit magunk mi sem tud-
tuk volna felvállalni, de jött egy
pályázati lehetõség, mely szerint
több település összefogásával
megemelt céltámogatást kaphat-
tunk. Ebbe belementünk, aztán
jött az újabb feltétel, hogy leg-
alább ötvenezer lakos szemetét
befogadó objektumot támogat-
nak csak, majd százezerre emel-
ték ezt a létszámot. Mi az elsõ
verziónál “letettük a garast”, az-
tán meg mentünk a változások
után. A lerakó megvalósítása már
nem az én polgármesterségem
alatt történt, de sok vita és táma-
dás célpontja voltam emiatt. Már
több éve mûködik a lerakó, s az
ellene felhozott aggályok nem
jöttek be. Bízom benne, hogy a
jövõben több ellentétet már nem
kelt, inkább a haszna kerül elõ-
térbe. A szintén regionális ható-
körrel mûködõ szennyvíztisztító
szerencsére nem okozott semmi-
lyen ellenérzést senkiben.

- Válaszod elején jelezted, hogy a
rendszerváltás utáni elsõ ciklusban úgy
tûnt, hogy végre a vidék is fontos lehet
e hazában. A mostani mind aggasz-
tóbb jelek viszont azt mutatják, hogy
ez megváltozott.

- Minden megváltozott. A
pénz, pontosabban a haszon lett
egyeduralkodó. Minden ennek
van alárendelve, az ember már
alig számít. Ma vidéki iskolákat,
postákat, vasutakat zárnak be,
kórházakat építenek le, mert nem
hozzák a várt hasznot. Csak hát
akkor miért fizettetnek ekkora
adókat az emberekkel? Máshol
az adókból finanszírozzák ezeket

a kiadásokat. Nálunk viszont mi-
ért nem telik semmire a rendkí-
vül magas adókból! Láthatjuk,
egyre rosszabbá válik minden.
Hárommillió ember él már a lét-
minimumon, sõt az alatt, s ha va-
laki ez ellen szól, azt a rendszer
ellenségének kiáltják ki. Nagyon
nincs ez így jól! Ahogy az sem,
hogy a szõlõbõl megélni kívánók
is egyre kevésbé tehetik meg ezt.
A megszorítások mindent tönk-
retesznek.

- Éppen tíz éve, az akkori Sárfe-
hér Napok megnyitóján vehetted át
Gál Zoltántól, az országgyûlés akkori
elnökétõl az Izsákot várossá nyilvání-
tó oklevelet és Kara Pál helyettes ál-
lamtitkártól a városkulcsot. Nagy ké-
szülõdés elõzte meg az eseményt, em-
lékszem együtt voltunk fent a belügy-
minisztériumban, az avatási ceremó-
nia egyeztetésére. A címet megkap-
tuk, bár voltak, akik nem nagyon bíz-
tak a sikerben.

- Valóban voltak, akik túlzó-
nak találták ezt a szándékot. Ter-
mészetesen volt, van és lesz is mit
fejlõdnünk ahhoz, hogy teljesen
városiassá váljék Izsák. Bízom
benne, hogy lesz erõnk és lehetõ-
ségünk e lépéseket is megtenni,
annak ellenére, hogy a jelenlegi
gazdasági helyzetben nincs sok
bíztató jel. Egyébként egy vezetõ
politikus vetette fel nekem elõ-
ször, hogy érdemes lenne pályáz-
nunk a városi címre. Az ötlet
azonnal támogatásra talált a kép-
viselõ-testületben, majd a minisz-
tériumban is, s az akkori, terüle-
tileg illetékes országgyûlési kép-
viselõk is lobbiztak értünk.

- A futballkedvelõk nemcsak mint
volt polgármestert, hanem mint az
izsáki futballcsapat egykori védõjáté-
kosát is számon tarthatnak. Milyen
emlékek kötnek az izsáki focihoz?

- Nagyon kellemes emléke-
im közé tartozik a csapatnál töl-
tött több mint tíz esztendõ. Na-
gyon szerettem a sportot,  a fut-
ballt és szívvel, lélekkel próbál-
tam -minden ellenszolgáltatás
nélkül- Izsákért játszani. Merem
remélni, hogy egy jó közepes szin-
tet el is értem ebben.

- Közel egy éve nem szerepelsz
már a helyi közéletben. Nyugdíjas-
ként, “teljes munkaidõben” visszatér-
tél a családhoz. Feleséged, két fiad,
menyeid és négy unokád örülhet en-
nek.

- Szerencsére gyakran van
együtt az említett családi kör, s
ezek az együttlétek igen nagy örö-
möt és sok-sok élményt jelente-
nek számomra.

- Mi jutott elõször eszedbe, ami-
kor meghallottad, hogy díszpolgár le-
szel?

- Az, hogy miként is kerülõk
én ebbe a Marosi Izidor püspök
úrral kezdõdõ, és más kiváló sze-
mélyekkel folytatódó sorba?
Örülök, hogy a képviselõ-testü-
let érdemesnek talált engem és a
munkámat erre a szép elismerés-
re. Persze, óhatatlanul felmerül
bennem a kérdés; megtettem-e
minden tõlem telhetõt a város
szolgálatában? Igyekeztem, mi-
közben azt is tudom, hogy min-
dent lehet jobban és másként is
csinálni. Mindenkinek van egy el-
képzelése, mely szerint a legjobb
belátása, szándéka szerint végzi
a feladatait. Én is ezt tettem, s ha
ennek eredményeit mások is ér-
tékelik, az természetesen jólesik.

- Gratulálunk az elismeréshez!
- Köszönöm!

Tetézi Lajos

Engedjék meg az Olvasók,
hogy a következõ néhány sorban
bemutassam egy barátomat,
Böcskei Imrét, aki bebizonyítot-
ta, hogy az EMBERT nem centi-
méterekben mérik, aki tehetségé-
vel messze a természettõl kapott
testi adottságai fölé nõtt, és vált
olyan “nagy emberré”, akire le-
het, és érdemes is felnézni.

Közel ötvenévesen is egy gyer-
mek tekintetével néz rám, mé-
lyen ülõ, apró, sötétkék szemei-
vel, melyekben szüntelenül ott
csillog az értelem, és az a hihetet-
len energia, melynek köszönhe-
tõen “naggyá” érlelte önmagát.
Õszülõ haja árulkodik csak a ko-
ráról, és a szeme körül mélyen
szántó ráncok, melyek a szinte
folytonos mosolygás nyomait õr-
zik arcán. Gyerekméretû kezei
erõrõl árulkodnak, mellyel a fát
szelídíti meg. Aki nem hallotta
zenélni, annak bizonyára eszébe
sem jutna, hogy az erõ mellett,
végtelen finom mozgásra is képe-
sek ezek a tömzsi ujjak. Az átla-
gosnál kisebb termete, szinte pil-
lanatok alatt mindenkinek termé-
szetessé válik, hiszen olyan meg-
szokással, és szüntelen jó ke-
déllyel viseli, hogy így senkiben
sem ébreszt hiányt.

Már gyermekkorában is kü-
lönlegesnek számított a társai kö-
zött, még annak is, aki soha nem
beszélt vele. Külsõleg is kilógott
a sorból, feltûnõen kicsi termeté-
vel. Gyakran lehetett látni az ut-
cán, amint egy apró gyermek, a
vállán egy pici tangóharmonikát
cipelve, a zeneórájára siet. Egyszer
aztán, egy iskolai ünnepségen,
végre hallhattam is, amint virtu-
óz játékával lenyûgözött minden-
kit. Csodálkoztam, egy ilyen ki-
csiny gyerek, hogy tehetett szert,
ekkora tudásra. Akkor világosí-
tott fel valaki, hogy õ bizony már
14 éves. (Jó, ha elsõosztályosnak
néztem volna.)

Eltelt közel 15 év, és úgy adó-
dott, hogy közelebbrõl is megis-
merhettem Imrét, amikor egy ze-
nekarba kerültem vele. Bár addig-
ra se nõtt túl sokat, mégis mindig
felnéztem rá. Csodálatos embert
ismerhettem meg benne, és egy
jó barátot, aki önzetlen, segítõ-
kész, és mindig van ideje törõdni
azokkal, akik fontosak a számá-
ra. Idõközben, más billentyûs
hangszereken is megmutatta, mi-
csoda kivételes tehetsége van.
Megszámlálhatatlan alkalommal
részesítette különleges élmény-
ben hallgatóságát, rajongóit.

Néhány évnyi játék után
visszavonult a zenéléstõl, mert
megviselte az azzal járó éjszakai

élet. Betölthetetlen ûrt hagyott
maga után. Ezt követõen hosszú
ideig alig tudtam róla valamit.

Nem kis meglepetésemre egy
kiállításon találkoztam ismét a
nevével. Fafaragó mûvészek alko-
tásai között találtam rá, azokra a
fatömbökre, melyek a keze nyo-
mát viselték. Megdöbbentem, mi-
lyen élettel teli, minden apró rész-
letet kimunkáló, egyenesen a lel-
kébõl hozzám szóló mûremekek
sorakoznak elõttem. Akkor vált
világossá számomra, miért nem
látni õt szinte soha. Megnyugvás-
sal tapasztaltam, hogy kiváló ké-
pességei nem vesztek el, csak át-
alakultak. A zene után, faragással
fejezi ki magát, elképesztõ tehet-
séggel.

Mindenképpen szót érdemel,
a bennem felmerülõ kérdés: Hogy
férhet el két ilyen hatalmas adni
akarási vágy, egy apró emberben?
Két embernek elegendõ életmû-
vet hozott létre, látszólag játszi
könnyedséggel, amely mögött ter-
mészetesen végtelen sok kitartás,
és munka áll.

Sokat adott magából, a zené-
vel, hiszen pótolhatatlan élmény
volt hallgatni õt. A faragásaival
viszont maradandót alkotott. Tu-
domásom szerint, már középüle-
tekben, és a híres hajósi pincék
egyikének a bejáratánál is látha-
tók mûvészi munkái. Ma is nagy
becsben tartom azt a kis csipke-
szerûen áttört, tenyérnyi falapocs-
kából kimunkált, ikreket ábrázo-
ló medált, amit tõle kaptam, évek-
kel ezelõtt.

Imre, példát mutat minden
kishitû, és felületes embernek.
Életével és munkásságával, bizo-
nyítja, hogy az ember, igazán
naggyá a lelkével, a tudásával, és
a tehetségével válhat, ami nem
függhet semmiféle testi korláttól,
vagy külsõségtõl.

Hagyományosan, az idei Sár-
fehér Napok kiállításán is láthat-
juk munkáit, melyekbõl megis-
merhetjük különleges belsõ vilá-
gát, részesei lehetünk a csodának,
ahogyan kezei nyomán a kiszá-
radt fa, újra életre kel.
Lászlóné Szõke Katalin

Az alkotó és legújabb
alkotása
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Gondolom...
TETÉZI LAJOS

...sokan emlékeznek jó érzéssel a tíz év elõtti
városavatóra, hiszen jelentõs állomása ez Izsák tör-
ténetének. A történelemben járatos olvasók tudhat-
ják, hogy ez a cím 1997-ben tulajdonképpen vissza-
került hozzánk, hiszen a XIX. században, az 1816 és
1876 közötti idõszakban már város volt Izsák. A

kiegyezés utáni közigazgatási átszervezéskor vesztettük el e rangunkat. Em-
lékszem, amikor elõször, ’95-ben felvetõdött a gondolat, hogy meg kellene
pályázni a városi címet, többen kétkedve fogadták a dolgot mondván, sok
minden hiányzik még ahhoz, hogy valóban várossá legyünk. Aztán körbenéz-
ve a magyar kisvárosok között, a kétkedõk is mindjobban megbarátkoztak a
gondolattal, hogy mégis csak lehet esélyünk a rang megszerzésére. Ma már
nem kérdés, hogy nem volt hiábavaló ez az önbizalom, hiszen valóban meg-
kaptuk a címet.

Gondolom, sokan emlékeznek még az 1997. június 30-ról július 1-jére
virradó esõs éjszakára, amikor ünnepelõ tömeg várta a mûvelõdési ház elõtti
téren az éjfélt, hogy tûzijáték és templomaink harangjainak zúgása mellett
köszöntsék az új napot és vele Izsák történetének akkor és ott kezdõdõ új
fejezetét. Bár a hivatalos városavató a díszoklevél és díszkulcs átadásával a
’97-es Sárfehér Napokon volt, a várossá nyilvánítás dátuma, 1997. július 1-je.

Gondolom, mindenki örül annak a fejlõdésnek, amely városi létünk tíz
éve alatt történt, hiszen ezek mind komfortosabbá teszik településünket.
Városi státuszunknak megfelelõen, egyre több térségi feladatot is ellátunk,
infrastrukturális és közigazgatási értelemben. Gondoljunk például a szenny-
vízhálózatra, a hulladéklerakóra, az okmányirodára, az építéshatósági felada-
tokra, vagy éppen a most épülõ új kábeltévé és Internet hálózatra. Komfort-
érzetünket és mindennapi kényelmünket növeli a város keleti felén nemrégi-
ben elkészült esõvízelvezetõ rendszer is.

Gondolom, azt is látja mindenki, hogy elvégzendõ feladat is van bõven.
A mellékutcák zömébõl hiányzik a jó minõségû útburkolat, s a város nyugati
felén is nagy áldást jelentene az esõvízelvezetõ rendszer. Új mûvelõdési házra
is szükség van, s a tervezett egészségügyi központ létrehozása is igen fontos
lenne.

Gondolom, a valóban jelentõs fejlõdés mellett szomorúan konstatálja
mindenki azokat a visszalépéseket, amelyek az elmúlt tíz évben történtek;
hogy üzletek, vállalkozások sora zárt be, hogy megszûnt a helyi orvosi ügye-
let és vasút, hogy a mezõgazdaság sem ad olyan jövedelmet, amely hosszú
távú biztonságot jelenthetne, s hogy nálunk is nõ a szegénység. E gondok
okai persze messze túlmutatnak a város határán, ám megnyugtató megoldá-
sukban nekünk, izsákiaknak is feladatunk van...

Koncz Gábor Izsákon

Izsáki aranycsapat 1966-ból

AZ EUROSZFÉRÁSOK NEM ELBOCSÁTNAK,
HANEM FELVESZNEK TANÁROKAT!

Már öt városban
oktatnak két tannyelven
Régen várt pillanatnak lehettek ta-

núi mindazok, akik szeptember 1-jén
Izsákon részt vettek a város nappali kö-
zépiskolájának tanévnyitóján. Az általá-
nos iskola elsõ emeletén mûködik az
Euroszféra Magán Szakközépiskola,
amely két tannyelven oktatja a diákokat.
Nagy Máté alpolgármester az ünnepé-
lyes tanévnyitón azt hangsúlyozta, hogy
egy középszintû oktatási intézmény
megjelenése pezsdítõen hat egy város
életére - s ez minden bizonnyal így lesz
Izsákon is.

Pálffy István televíziós személyiség,
az euroszférás alapítvány kuratóriumi
elnöke azt mondta a megnyitón, hogy
példa értékû az a siker, amit a szférás magán szakközépiskolák elsõ éve Bács-
Kiskun megyében mutat. “Az európai szintû tudásközpontjaink vonzzák azokat
a fiatalokat, akik tudják, jövõjük attól függ, olyan tudást szereznek-e az iskola-
padokban, amit a piac elismer, vagy elvesznek a régi képzési rendszer lexikalitásra
épülõ útvesztõjében, tudásukat nem tudják munkahelyre váltani. Csak ezzel
magyarázható, hogy miközben az országban több ezer pedagógus kerül utcára,
addig az eurószférás szakközépiskolákba annyian jelentkeztek, hogy idén szep-
temberre meg kellett duplázni a foglalkoztatott tanárok számát. Ma már húszan
vannak, 80 százalékuk Bács-kiskun megyei. Csaknem megduplázódott azon
városok száma is, ahol euroszférás középfokú szakintézmények mûködnek 2007
szeptemberétõl: Kiskunfélegyháza, Solt és Kecel mellé felsorakozott Izsák és
Szabadszállás is.”

Az euroszférás magán intézményrendszer további bõvülésének volt a jele,
hogy a  kiskunfélegyházi önkormányzat ünnepélyesen átadta az alapítványnak az
“Öreg Laktanya” patinás, bár viszonylag rossz állapotban levû impozáns épüle-
tét, ahol szeptember 3-án megkezdõdött az oktatás. Mint Pálffy István elmond-
ta dr. Garai István Levente Félegyházi  alpolgármesternek, a Szféra nagyratörõ
tervekkel érkezett a városba, hiszen a magán gimnázium elsõ éve felettébb
sikeres volt, s a tanulói létszám az elsõ évfolyamon (9. osztályosok) a tavalyihoz
képest megháromszorozódott! “Nincsen jobb bizonyítéka annak, hogy meg-
kedvelték a diákok és a szülõk azt a fajta két tannyelvû oktatást, amit mi kíná-
lunk, hogy kizárólag a szájhagyomány alapján özönlenek hozzánk az általános
iskolát végzettek. Szerencsére most már Kiskunfélegyháza mellett Solton is
megoldódtak gondjaink, mert különálló épületeket kaptunk a kezdeményezé-
sünket példásan felkaroló önkormányzatoktól” - mondta Pálffy.

-ot-

Nagy Máté alpolgármester és
Pálffy István az Euroszféra Ala-
pítvány elnöke kézfogással erõsí-
tették meg az együttmûködést.

A Helibor Kft. új pezsgõjének, a Szent Ist-
vánnak, Koncz Gábor lesz az “arca”. Ebbõl az
alkalomból járt a mûvész az izsáki pincészetben,
ahol nemzetrõl, mûvészetrõl, borról, s az élet
egyéb dolgairól beszélgettünk.

- Még soha életemben nem jártam pezsgõ-
üzemben. Nem is gondoltam, hogy egy ilyen “lé-
tesítmény” ennyire gusztusos és tiszta lehet -
mondja valódi rácsodálkozással az ismert színész.
Végigvezettek a technológia minden állomásán.
Oreskó Imre barátom olyan elõadást tartott a
szõlõrõl, borról, pezsgõrõl, amivel teljesen le-
nyûgözött. Úgy gondolom, az új termékekkel
komoly sikereket fognak elérni. Jó a névválasz-
tás is. Sok ember azért veszi majd meg ezeket az
italokat, mert jól csengõ magyar néven kínál-
ják, mint például Szent István. Annak pedig
különösen örülök, hogy magyarok viszik tovább
ezt a borászatot. Idefelé jövet a rádióban éppen
azt hallottam, hogy akkor kap a magyar gazda
több pénzt, ha kivágja a szõlõjét. Ez mélysége-
sen felháborít.

Kellemes volt az ismerkedés az izsáki ter-
mékekkel. Jobbnál-jobb italokat kóstoltunk.
Egyébként kezd már ebben rutinom lenni, mi-
vel nemrégiben borlovaggá avattak Miskolcon és
persze az is kóstolóval járt. Megmondom õszin-
tén az egyetlen alkoholos ital, amit meg tudok
inni, az a bor. Berúgva soha életemben nem vol-
tam, de minden elõadás után, amikor hazaérek
kényelembe helyezkedem és megiszom a két-
három deci vörösboromat. Édesapámnak is volt
egy kis szõlõje meg hat-nyolc hordója, amiben
bort készített - de hidd el nekem, õ már el sem
hinné hová fejlõdött ez a technológia.

 - Vidéken születtél és vidéken is élsz, vi-
szont a pályád a fõvároshoz köt. Ennek ellenére
a vadászat a horgászat a lovaglás a kedvenc idõ-
töltésed, sõt egy korábbi nyilatkozatod szerint
fõhivatásod.

- Bár vénülök, de nem vagyok hajlandó le-
mondani ezekrõl az õrültségeimrõl, meg a vidé-
ki életrõl, sem, mert abba belepusztulnék. Bes-
senyei sem véletlenül költözött le, ide Kecske-
mét mellé. Emlékszem, halála elõtt egy héttel
felhívott és minden bemutatkozás nélkül azt
mondta: “Idefigyelj, ha elindulsz egy úton, ne
állj meg, ne fordulj vissza, ne nézz hátra, menj
végig, mert meghalsz”. Én meg egyszer azzal
hívtam fel, hogy hadd lopjam el egy mondatát,
azt, amit egy tévéinterjúban mondott, amikor
azt kérdezték tõle, mit szól az új nemzeti szín-
házhoz? Õ akkor annyit mondott: “Elõször nem-
zet kell, utána színház!” Nagyszerû ember volt.
Õ is leköltözött én is kiköltöztem. Abban a be-
tonrengetegben, ahol másfélóráig tart átmenni
egyik helyrõl a másikra, már nem tudnék élni.
Kell a vidéki nyugalom, mert egyre rosszabb vi-
lágban élünk. Nehezen viselem ezt a sok aljas-
ságot, ami körülvesz bennünket. Sokszor érzem,

hogy kiáltani kéne: Emberek, álljatok már meg!
 - Valóban sokan és sokszor érzik és teszik

ezt így. Ám egy ismert mûvész kiáltása messzebbre
hallatszik, mint egy hétköznapi emberé, és a fe-
lelõsségük is ezzel arányos abban, hogy mikor és
mit kiáltanak.

- Igen. Hát ki kiáltson, ha nem én, vagy a
hozzám hasonlók, akiknek megvan az az elõ-
nyünk, hogy akár hetente kétszer-háromszor is
nyilatkoznak a sajtónak. Valóban éreznünk kell
annak felelõsségét és súlyát, amit mondunk. Most
jelent meg a könyvem abban is õszintén szólok.
Írok benne a családomról, szerelmemrõl, dühöm-
rõl, hovatartozásomról. Meggyõzõdésem, hogy
ebben a formában is nyomot kell hagynom ma-
gam után.

- Az 1964-65-ös évadot a kecskeméti Katona
József Színházban töltötted, hogyan emlékszel
erre az idõszakra?

- Nagyon jó volt itt lenni. Sok szerepet, köz-
tük három fõszerepet kaptam. Játszottam a
Szálemi boszorkányoktól, Sarkadi Imre Elveszett
paradicsomáig több darabban is. Nagyon jó han-
gulat volt a kecskeméti színházban. Ezt megelõ-
zõen a Vígszínházhoz volt szerzõdésem, ahon-
nét a drága emlékû Radó Vili bácsi hívott át Kecs-
kemétre. Örömmel mondtam neki igent.

- Nemcsak a kecskeméti színházban játszott
szerepeid kötnek ehhez a vidékhez, hanem több
filmszereped is. Egyáltalán meg tudnád mondani
színházi és filmszerepeid számát?

- Hát azt nehéz lenne, még a fõszerepekkel is
bajban lennék. Valóban több film forgatási hely-
színe volt itt a környéken, többek között
Kunszetmiklóson. Jó hangulatú munkák voltak
ezek, s persze sok privát sztori, ugratás is tör-
tént a forgatásokon, no meg utánuk.

Koncz Gáborral a Sárfehér Napok szombat-
délutáni programjában személyesen is találkoz-
hatnak olvasóink, hiszen õt is a Sárfehér Bor- és
Pezsgõrend lovagjává avatják.                 -tetézi-

Az izsáki látogatás egy sikeres vadászattal
zárult

41 éve, 1966 nyarán, a csillebérci Országos Úttörõ Tornász
Bajnokságon aranyérmet nyert a fotón látható izsáki leány tor-
nászcsapat. Mint Takácsné Horváth Mária (a csapat egyik tagja, a
fotó tulajdonosa) elmondta ma is szívmelengetõ visszagondolni
az egykori sikerre, a csapattagokra és felkészítõ tanáraikra, a Grosán
házaspárra. A sportos lányok egyébként nemcsak tornában jeles-
kedtek, hanem futásban, magasugrásban, távolugrásban, kézi- és
kosárlabdában is kiváló eredményeket értek el.

Az aranycsapat
tagjai: Faragó

Mária, Román Ilona,
Márki Klára,

alul: Irsák Mária,
Horváth Mária, Illés

Zsuzsa

Erdõrészlet...

...szeméttel. Adhatnánk címéül a
fotónak. A várostól alig egypercnyi já-
rásra lévõ, gyönyörû erdõben készült a
felvétel. Sajnos számtalan egyéb he-
lyen is készíthetnénk hasonlókat, mert
továbbra is vannak, akik természetes-
nek tartják a hulladéktól való megsza-
badulásnak ezt a formáját. Elszomo-
rító a tény is és a látvány is.
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10 ÉVES A VÁROSI VEGYESKAR

„Mindenik embernek a lelkében dal van”
Éppen 10 évvel ezelõtt alakult

meg az Izsáki Városi Vegyeskar Bíró
Jánosné vezetésével. Kezdetben az ál-
talános iskola tanárai alkották a peda-
gógus énekkart, ám néhány év eltelté-
vel már, mint városi kórus állhattak a
nagyérdemû elé. 1997 óta nemcsak a
nevük, hanem õk maguk is sokat vál-
toztak, fejlõdtek. Ezt jónéhány hivata-
los eseményen való szereplésük és
nagyszerû hangversenyek is bizonyít-
ják. Izsák kulturális életének szerves
részévé váltak; minden évben megren-
dezésre kerül a katolikus templomban
a karácsonyi hangverseny, valamint a
Sárfehér Napok programjából sem hi-
ányozhatnak.

Bíró Jánosnéval beszélgettem kar-
vezetõi pályafutásának kezdetérõl és
az énekkar megalakulásáról.

- 1996-ban iratkoztam be a ka-
posvári Tanárképzõ Fõiskolára ének-
zene szakra, ott kezdtem tanulni a kar-
vezetést. Megtetszett ez a munka és
már akkor felmerült bennem a gon-
dolat, hogy szervezni kellene egy fel-
nõtt kórust. Aztán 1997-ben –amikor
településünk városi címet kapott– fel-
kértek, hogy az ünnepségre valami
különleges produkcióval jelentkez-
zünk. Ekkor szóltam egy-két kollégá-
nak és megtanultunk két dalt. Késõbb
egyéb szakmákban dolgozók is csat-
lakoztak hozzánk. Fontos kiemelnem,
hogy ez egy teljesen amatõr kórus (so-
kan hallás után tanulják meg a dalo-
kat). Idõközben a tagok nagy része
kicserélõdött, rengeteg új hang jött és
nagyon sokan el is mentek.

- Sikerült-e a terveit valóra váltani?
- A kórushoz fûzött remények

szerencsére beteljesültek. Nagyon sze-
retem és azt gondolom, hogy szakmai
pályámnak egyik legnagyobb öröme és
csúcspontja ez az énekkar. A 10. év-
fordulón a Sárfehér Napok keretében
rendezünk egy hangversenyt a kecske-
méti GAMF zenekarral karöltve, akik-
kel egyébként már évek óta együtt sze-
repelünk. Mindenkit szeretettel vá-
runk, szeptember 28-án este 7 órára a
katolikus templomba!

Megkérdeztem a kórustagokat,
hogy ki miért csatlakozott az ének-
karhoz, melyik volt eddig a legemlé-
kezetesebb fellépésük. Mindannyian az
éneklés szeretetét említik elsõként, il-
letve azt, hogy milyen jó közösséghez
tartozni és együtt énekelni. A többség
a 2001-es egri kórustalálkozót emeli
ki, ahol elõször kapott az énekkar
arany minõsítést.

- Az alapító tagok egyike vagyok
– meséli Balogh Rita. Ének-zene tago-
zatos általános iskolába jártam, nagyon
szeretek énekelni, megnyugtat, kikap-
csolódás a rohanó mindennapokban.
Leginkább a reneszánsz és barokk
mûveket kedvelem.

Szintén alapító tag dr. Bozóky
Imréné Mónika, aki több szólamot is
énekelt már, most az altban van. 12
évig járt a Kodály Zoltán Általános Is-
kolába és Gimnáziumba, ahol –mint
mondja– az ember lételemévé válik az
éneklés, a kottaolvasás.

- Megtanították, hogy tegyünk
különbséget zene és zene között, ez a
mai napig hatással van a saját életem-
re. Az iskolában is tagja voltam a kó-
rusnak, amivel Európa számtalan or-
szágát bejártuk. Olyan barátságok ala-
kultak akkor és most is, amik egyéb-
ként nem valószínû, hogy létrejöttek
volna.

- 2000 óta vagyok az énekkar tagja
– idézi fel Rigó Mónika. Ágasegyházán
az általános iskolában Szilvike kóru-
sának tagja voltam, amikor Izsákra
költöztem, az ittenihez csatlakoztam.
Számomra a legemlékezetesebb fellé-
pésünk 2001-ben, a Mûvészetek Völ-
gyében volt.

Árvai Zoltánné Marika 2002-ben

kezdett énekelni.
- A megalakulása óta figyelem-

mel kísértem a kórus munkáját, sze-
rettem volna jönni, de pár évig nem
szántam rá magam. Megbabonázott,
a zene bearanyozza az ember életét. E
nélkül -úgy érzem– nem is lehetne élni.
A karácsonyi koncertekre történõ ké-
szülés meghatározza a decembert, a
hangulat pedig az ünnepet.

Juhász Edit 1998 óta folyamato-
san tagja az énekkarnak.

- Az erdélyi látogatás
(Sepsibodok) és a tavalyi szarvasi kó-
rustalálkozó a legkedvesebb emlékem.
Amikor a kiskunhalasi kórussal „ka-
pásból” együtt énekeltünk, az szívme-
lengetõ volt.

Dr. Turainé Lakatos Edit alapító tag,
számára azért kedves az egri minõsí-
tõ, mert úgy gondolja, akkor derült ki
igazán, hogy mennyire képzett a kó-
rus, illetve törekvõ abban, hogy kép-
zetté váljon.

- A csütörtök este már nagyon
furcsa lenne kóruspróba nélkül.

- Egy évvel késõbb kezdtem, mint
alapító kórustársaim – eleveníti fel a
kezdeteket Csabanyiné Jolánka. Hallot-
tam õket a Sárfehér Napokon énekel-
ni, az volt az elsõ fellépésük. Magával
ragadott a produkciójuk és úgy dön-
töttem, én is csatlakozom. Nem
könnyû egy-egy fellépésre idõben fel-
készülni, de hiányérzetem támad, ha
nem vagyok itt.

Dr. Turai József szerint:
 - Ez egészen más tevékenység,

mint amit nap mint nap végzek, ezért
üdítõ és pihentetõ. Számomra a leg-
nagyobb élményt az izsáki fellépések
jelentik, az amikor a templomban a

saját törzsközönségünknek énekelünk.
- Összehozza az embereket a kul-

túra, ezen felül sok közös gondolat van
bennünk – véli Nagy Lászlóné Gyöngyi-
ke és Stégermajerné Anikó. Amikor az
ember fellép, az nagyon nagy öröm.
Az eltelt 5-6 év alatt még inkább
összekovácsolódtunk.

A Perjés házaspár, Etus és Zoli 2000
szeptemberében hallották a kórust és
csatlakoztak. Zoli szülõvárosában Ba-
ján is énekelt, így nagyon örült, hogy
itt is folytathatja.

- Szeretjük a zenét, de fõleg a tár-
saság miatt járunk az énekkarba. Úgy
gondoljuk, hogy aki éneklésre adja a
fejét, rossz ember nem lehet.

És hogy miért fontos énekkarba
járni? Erre talán Juhász Lajos tudja leg-
inkább a választ:

- Mert azt mondják, hogy tudok
énekelni. És én is szépen lassan egyre
inkább úgy érzem, hogy tudok. De az
egészben az a legcsodálatosabb, hogy
az ember része egy 20-30 tagú több-
szólamú hangszernek, amin Szilvike
játszik.

Az Izsáki Városi Vegyeskar tag-
jai: Antal Ildikó, Antal Melinda, Árvai
Zoltánné, Ázsóth Ilona, Balogh Rita,
Bérczes Lajos, Bíró János, Bíró
Jánosné, Dr. Bozóky Imréné, Csabanyi
Istvánné, Geiszt István, Izsák
Károlyné, Juhász Edit, Juhász Lajos,
Mondok Józsefné, Nagy Lászlóné,
Rigó Mónika, Perjés Zoltán, Perjésné
Kiss Etelka, Simon Csaba, Stégermajer
Károlyné, Tercsiné Hetényi Viktória,
Dr. Turai József, Dr. Turainé Lakatos
Edit, Zsákainé Bérczes Edit

  Felföldi Anna

Tavasz a vonaton
Utaztam Budapestre. A fülkében

álmos, novemberi csend ült. Viszont
Székesfehérváron betoppant hozzánk
a Tavasz.

A Tavasz egy bájos, 20 év körüli
lány volt. Belépett, s az addig mozdu-
latlan levegõ vibrálni kezdett. A ké-
nyelmesen elterpeszkedõ idõs asszony
rámosolygott a lányra. Az ablak mel-
lett ülõ nyugdíjas sorstársam letette a
szemüvegét. Fiatalember szomszé-
dom elsimította a szunyókálásban
összeborzolódott haját. A fülke abla-
ka ragyogni kezdett. Az ajtó simáb-
ban csukódott. A vasúti kocsi puháb-
ban gördült. Még az ülések fölötti tü-
kör is fényesebben csillogott.

A leányka táskáján két “R” betû
villogott. A betûk juttatták eszembe,
hogy ki õ. Hát persze! Rézmûves Ró-
zsika, akirõl sokat hallottam a fiam-
tól. S most szemben ülök vele. Gon-
doltam, megtréfálom.

- Látom a tankönyveirõl, hogy or-
vostanhallgató. Mondja, hisz abban,
hogy az ember tenyere rengeteget elárul
az emberrõl? Hisz a tenyérjóslásban?

-  Nem hiszek.
- Tegyünk egy próbát! Mutassa a

tenyerét!
Nyújtotta felém.
- A tenyere szerint maga szereti a

téli sportokat. Szeret szánkózni, sízni,
korcsolyázni. Ezt a legutóbbit külö-

nösen kedveli.
- Valóban, szerepeltem is több-

ször egy ifjúsági csoportban formáci-
ós bemutatón.

- Ez a vonal itt azt jelzi, hogy be-
tegség támadta meg. Még mûtétre is
sor került, nem is régen.

- Így van.
- Egy másik vonal, ez a kanyar-

gós, azt mutatja, hogy maga jó tanu-
ló. Négyesek, ötösök az osztályzatai.

Ekkor már gyanakodva nézett
rám.

- Ez a két rövid vonal arról árul-
kodik, hogy nyáron hosszabb idõt töl-
tött a Balaton mellett.

- Igen, Zamárdiban dolgoztam a
nyáron.

- Itt van egy érdekesség. Úgy lá-
tom a tenyerébõl, hogy az édesanyjá-
nak a neve “E” betûvel kezdõdik.
Emma, Etelka, Eszter, Emília?

Erre a kis hölgy:
- Most lebukott, Gyula bácsi. Per-

sze, hogy sokat tud rólam. Hiszen
édesapám barátjának az édesapja, aki
a Balaton mellett lakik. Hallottam én
is Gyula bácsiról. A hadifogságról írt
könyvét el is olvastam. Csak szemé-
lyesen még nem találkoztunk.

- A tréfa sikerült? - kérdeztem.
- Igen, de változatlanul nem hi-

szek a tenyérjóslásban!
Ázsóth Gyula

Õszi HUSQVARNA motorfûrész és fûkasza

AKCIÓ
2007.augusztus 1-jétõl

október 31-ig

Ne tegyük!
Csak a szerencsén múlott, hogy

a 47-es út Algyõn túli, Hódmezõvá-
sárhely felé vezetõ szakaszára kidobott
-felsõ látható- kiscicák nem haltak
éhen vagy nem gázolta el õket a for-
galmas úton közlekedõ gépkocsik va-
lamelyike. A lelketlen állatszaporító a
hat darab, párhetes kiscicát dobozba
zárva dobta az út szélére. Az Orpheus
Állatvédõ Egyesület még idõben érke-
zett, így az állatok megmenekültek a
pusztulástól. A kicsik most erõsöd-
nek, majd az állatvédõk felelõs gazdá-
kat keresnek nekik.

Sokan felelõtlenül pároztatják
kutyáikat - macskáikat, a születõ utó-

dokkal nem tudnak mit kezdeni. Van-
nak, akik a szaporulatokat születésük-
kor vízbe fojtják, agyonütik, más ál-
latkínzók zacskóba vagy dobozba te-
szik õket. Ezután az út szélén maguk-
ra hagyott állatokra többnyire a biztos
pusztulás vár. A felelõtlen állattartás-
ok miatti állatkínzások csöppnyi oda-
figyeléssel megelõzhetõek lehetnének,
hiszen a háziállatok szaporítása sza-
bályozható. Ha nem születnek meg a
feleslegessé váló kutya vagy macska-
almok, azokat nem kell majd brutális
módon elpusztítani sem. Hosszabb
távon az állatok védelme és felelõtlen
pusztítása tekintetében az állatok ivar-
talanítása biztos megelõzõ megoldást
jelenthet.

A kiscicák kidobása is bûncselek-
mény! A törvény kimondja, hogy aki
állatot úgy tart, hogy az állat fizikai
vagy lelki sérülést szenved, netán el-
pusztul, az bûncselekményt követ el.
A 2004. évi X. törvény értelmében, aki
emlõsállatot elûz, elhagy, kitesz, az is
bûncselekményt követ el, és két évig
terjedõ börtönnel sújtható. Az elköve-

tõket azonban nem rettenti el a bün-
tethetõség, hiszen az esetek többnyire
ki sem derülnek.
Bárki lehet állatvédõ, hiszen világunkat

mi magunk alakítjuk!
Orpheus Állatvédõ Egyesület

Internet: www.zug.hu - Állatbarát
Web Kuckó

Adó 1%: Orpheus Egyesület -
18464654-1-06

- o -
A fenti írás szomorú tényekre hív-

ja fel a figyelmet. Sokadszor világít rá
arra, hogy sokan bánnak úgy az álla-
tokkal, mintha azok csupán tárgyak
és nem érzõ lények lennének. Gond
nélkül kínozzák, gyötrik õket. Én is
találtam már Izsákon, az egyik dûlõ-
úton hat apró cicát, egy üdítõs flakon-
ba gyömöszölve, a tûzõ napra kitéve.
Az apró, alig pár napos jószágok szen-
vedése leírhatatlan volt. Néhánynapos
koruk miatt sajnos cucliztatással sem
sikerült megmenteni õket. Egy másik
cicát a fõutcán találtam. A végtelensé-
gig kiéheztetett csöppség beragadt
szemekkel, teljesen vakon szédelgett
az autók között. Neki szerencséje volt,
kamillateás szemkezelés, egy injekció
és bõséges táplálás után rendbejött.
Az alsótemetõben egy szép kutyát “fe-
lejtett” ott a “gazdája”. A szerencsét-
len állat szomorú kitartással várta na-

pokig, hátha visszatér érte a szeretett
“gazdi”...

Akinek van kutyája, macskája
tudja, hogy mennyire vágynak ezek a
törõdésre, szeretetre, s mekkora ra-
gaszkodással és viszontszeretettel há-
lálják meg, ha megkapják. Õk soha-
sem okoznak csalódást; szeretetért
szeretettel fizetnek, mégis õk a legki-
szolgáltatottabbak. Nem kellene, hogy
így legyen! Csöppnyi emberség cso-
dákat tehet. Nemcsak az állatokkal...

-te-

A kapott szeretetet mindig
meghálálják

 H-340E
109.900,-Ft helyett 89.900,-Ft

egyéb motorfûrészek
már 34.500,-Ft-tól

Kertigép Szaküzlet
Izsák, Szabadság tér 28.

76-375-570,    06-20-3113-182
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V A L L Á S

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Napforduló

Folytatódó felújítás

Templomfelújítás

Békesség és öröm
olvasandó: János evangéliuma 14:27 és 15:11

“Fiatalon halt meg, mégis teljes életpályát futott be”.
(Bölcs 4:13)

Mélységesen szomorú szívvel tudatjuk,
hogy

DR. KOVÁCS TIBOR
orvos, 50 éves korában tragikus körülmé-
nyek között, örökre itt hagyott bennünket.
Hálás szívvel mondunk köszönetet minden
hívõ léleknek, aki temetésén megjelent min-
ket vigasztalni, érte imát mondani.

Édesanyja és testvérei

Szeptember végén. Még nyíl-
nak a völgyben a kerti virágok,
még zöldel a nyárfa az ablak
elõtt... Talán ilyen szeptember
végi napfordulón merengett a
költõ az idõ elõrehaladtáról, fia-
talon is az elmúlást ízlelgetve
lelkében. Mert az idei lángsuga-
rú nyár elköszönt már, sok fel-
perzselt erdõt-mezõt, szegényes
betakarítani valót hagyva maga
után. Újra egyenlõ a derengés-
tõl alkonyatig futó idõ a sötét-
ség csendes idejével. De elõre
halad, egyre inkább alant repül a
nap, mint a fáradt madár. Egyre
kevesebb lesz a munkára szán-
ható idõ, egyre több a fontolga-
tásra, számadásra fordítható óra.
Ballagunk az õsz, a tél felé. Nap-
forduló van.

Számunkra ez a napforduló
mégis a közeledõ ünnepet, a ter-
ményáldást, a templombúcsút je-
lenti. Szeretnénk hálát adni az
idei, szûkösebb termésért is, a

dráguló mindennapi kenyérért,
kezünk munkájának szûkösebb
eredményéért. Sok  mindenbõl
kevesebb van, mint tavaly. Nem
csak termésbõl, hanem
reménytkeltõ kilátásokból is,
békességbõl is. Kevesebb a vilá-
gosság, több a sötétség. Keve-
sebb a keresztségi igéretét komo-
lyan vevõ szülõ, kevesebb isko-
lás gyermek ismerheti meg az
igazságot, mely Istenbõl ered,
mint az élet. Nyomorodó társa-
dalmunkban nem csak a pénz-
tárcák, kamrák ürülnek, hanem
a lelkek is. Fogy a hit és szeretet
világossága. Rosszabbra fordul a
napunk.

De azért a fogyatkozó fény-
nél mégis erõsödhet a remény:
mert a hosszú éjszaka után éde-
sebb a hajnal derengése, megbe-
csültebb a világosság adománya.
Ha nagyon szûkösen van lelki ter-
més, a szeretet gyümölcse, an-
nál drágább és annál féltettebb

kincs lesz. A fogyatkozás növe-
kedés után áhítozik. Vajon a
“van” és a “nincs” közül melyik
kelti fel inkább  az erõnket, me-
lyik hajt, buzdít a jobbra? An-
nak, akinek mindene meg volt,
csûreit kibõvítve mindent oda
gyûjtött, ezt mondja az Úr: “Esz-
telen, még az éjjel számon kérik
lelkedet!” A szegényeknek meg
az Isten országát ígéri Jézus. Mert
a több földi érték lecseréli a lelki
gazdagságot, a szerényebb lehe-
tõség meg felértékeli és megbe-
csüli a lelki értékeket. Fogy a nap,
növekszik a csendes, elmélkedés-
re való idõ. Szegényebbek va-
gyunk, de lélekben gazdagodha-
tunk. Hosszú téli esték tudtak
rokonságot erõsíteni, barátságo-
kat elmélyíteni.

Add, Urunk, hogy mi ma-
gunk is egyre kisebbedjünk, s Te
növekedj bennünk! Jó lesz, ha a
mi napunk fogy, a Te világossá-
god pedig növekszik bennünk!
Úgy legyen!

Podmaniczki Imre
plébános

Egyházközségi hírek

- Terményhálaadásunk, templombúcsúnk ünnepe szeptember 30-án lesz. Elõtte pénteken a
Városi Vegyeskar ad hangversenyt a templomban este 7 órakor. Szombaton ismét megnyílik az
ökumenikus sátor, reggel 9 órától. Vasárnap az ünnepi szentmisét 10 órakor mondja Bíró László
segédpüspök atya a Központi Szeminárium kispapjaival.

- A terményhálaadásra hozott terményeket a Központi Szeminárium részére adjuk át.
- Október 1-én, hétfõn este tartjuk az elsõ rózsafûzér ájtatosságot, fél 6-kor. Utána következik

a szentmise. Októberban minden nap így lesznek az ájtatosságok.
- Minden hónap utolsó vasárnapján az esti szentmise után felnõtt bibliaórát tartunk a plébáni-

án. Mindenkit szeretettel várunk!
- Továbbra is várjuk testvéreink segítõ adományait a templom körüli munkálatokhoz. Isten

fizesse meg eddigi nagylelkûségüket!

Megéri-e a mai világban vallásos, hívõ embernek lenni? Hiszen úgy tûnik,
semmivel sincs jobb életünk, nem vagyunk kevesebb veszélynek kitéve, nem ér
minket kevesebb veszteség, mint azokat, akik mit sem törõdve Istennel, tisztes-
séggel, erkölccsel “élik világukat”...

A Szentírás, Jézus két ajándékának ígéretével válaszol erre a kihívó keservre:
békesség és öröm. Ez az Istenben hívõ ember jutalma: az Õ békessége és az Õ
öröme.

A közel-keleti ember számára a békesség mai napig is a köszönés szintjéig
nagyraértékelt: “békesség neked!”. Az ókori nomád ember számára pedig a
biztonságbanlétel ritka pillanatát idézte. Az ember ott van valóságos békesség-
ben, ahol kiteljesedõ életet tud élni. Nem csak sínylõdve vegetál.

Ez az eszményi békessége veszett el az embernek, amikor függetlenítette
magát Istentõl. Azóta fél az ember a holnaptól, a betegségtõl, a haláltól, a
háborútól. De éppen úgy félünk naponta egymástól, a kudarctól, a szegénység-
tõl...  Nem érzi magát bebiztosítva az ember - a békesség híján pedig arat a
halál... Háborúk dúlják az életünket: a gyermekszobáktól a parlamentig; a háló-
szobáktól a harcterekig...

Ilyen körülmények között mondja azt Jézus, hogy azt a békességet adja
vissza, amelyiktõl elszakadtunk - amelyiknek híjával van a világ! A világ inkább
szólamokat vagy nyugtatókat ad. Jézus ellenben önmagát adja. A legnagyobb
háborúságok, csapások, tépelõdések között is eszébe jut egy Ige annak, aki
befogadta Õt; imádkozunk, és újra megszólal az Ige...

“Jézus a mi békességünk” - mondja Pál apostol. Ez a meghitt barátság,
megbízható szövetség, amelyben ellenségek gyûrûjében is biztonságban vagyunk..
Az is hozzátartozik Isten békességéhez, hogy nem a bajban kell hirtelen keres-
gélni, hanem Jézus elõre megadja. Amikor kell, amikor különösen nagy szükség
van rá: “kéznél legyen.” Ha valaki befogadja Jézust, akkor az Õ békességét is
kapja. Ezért nincs igazi békesség Jézus nélkül!

Mennyire vagyunk igényesek lelkileg? Beérjük nyugtatóval, vagy befogad-
juk Jézus békességét?

Mindannyian vágyunk örömökre is, amelyek helyett a világ “mûörömöket”
kínál. Jézus öröme ezzel szemben: maradandó és kiteljesedõ. Ennek forrása:
Isten kegyelme (görögül: khárisz), ebbõl származik az öröm (khárá).

Amikor az ember szíve mélyéig átéli: Isten szeret engem, pedig nem ér-
demlem meg. Sok ajándékot kínál, pedig semmi oka rá. Jézusért nekem min-
dent megbocsátott; fontos vagyok Neki, terve van velem! Helyet készített ne-
kem a mennyben. Ez a végtelen kegyelem tudata elég arra, hogy csendes, meg-
bízható öröm legyen a szívemben. Sõt, az Istenben bízó ember naponta találko-
zik olyan helyzetekkel, amelyekben örömmel látja az Úr munkáját...

Ezért az örömért és békességért érdemes Jézus szövetségébe tartozni!
Nyugtalanságok között is békességben, várva reménykedõ örömmel Isten or-
szága teljesedését.                                                                           Nagy Árpád

Gyülekezeti hírek
- Szeptember 29. (szombat): 9-17 óra között Ökumenikus

Sátor a Dózsa György téren.
- A legközelebbi istentisztelet Kisizsákon: szeptember 23.:

14.30, és október 28.: immár 13.30-tól !
- Szeptember 25. (kedd), 18 órától: beszélgetés holland ven-

dégeinkkel a gyülekezeti házban. Mindenkit szeretettel várunk!
- A Feltámadunk Alapítvány kuratóriuma nevében, a 2006-

ban kiutalt szja 1%-ból történt felajánlásokat, melynek összege:
86.301 ft volt. A felajánlásokat az Izsáki Református Temetõ kerí-
tésének megújítására használjuk fel. Isten áldja meg az önzetlen
adakozókat!

IKEM rendezvény
- Október 26. (péntek), 17.00 óra: Dr. Grezsa Ferenc tanár úr

tart elõadást: “Lelki megújulás szükségessége, és az erdélyi lelki-
ség jellemzõi”címmel. Helyszín: Pártok Háza (OTP feletti tanács-
kozó terem). Mindenkit szeretettel várunk!

- Az Izsák és Környéke Erdélyi Magyarok Közhasznú Egyesü-
lete nevében köszönetet mondok mindazoknak a tagjainknak,
pártolóinknak, akik adójuk felajánlható 1%-val az IKEM-et tá-
mogatták. 2006-ban a kiutalt szja 1%-ból egyesületünk 48.545
forintot kapott. Ezt az összeget az egyesület havi rendezvényei-
nek szervezésére, az erdélyi kultúra terjesztésére, megismerteté-
sére használtuk fel. Isten fizesse meg jótéteményeiket!

A belsõ díszítõfestéssel és a templomkert kerítésének építé-
sével folytatódnak a katolikus templom felújítási munkálatai. A
díszítõfestés elsõ szakasza október második felére készül el. Ek-
kor elbontják az állványzatot, s láthatóvá válik az egykori elsõ
festést idézõ új díszítés.

A kecskeméti Porta Egyesü-
let szervezésében, és az izsáki
Beke 2000. Kft. kivitelezésében
felújításra került a felsõvárosi
óvoda melletti kereszt környe-
zete. A megújított emlékhelyet
dr. Bábel Balázs érsek áldotta
meg augusztus 17-én. A mos-
tani munkával zárult a tavasszal
kezdõdött megújítás. Akkor
magát a feszületet újították fel.

Homlokzat
hõszigetelést

vállalunk
5 cm-es

rendszerrel,
bármilyen

színnel.
Anyag- és
munkadíj

4000 Ft/m2.
10 év garancia!
Érdeklõdni:

06-30-246-8112

Pályázatírás

Hazai és EU-s

pályázatok írása

tervdokumen-

tációk készítése

daniel.bujdoso

@icedsl.hu

06-70-621-6259

skype:

daniel.bujdoso
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Az Arany sárfehér Szõlõ- és Bortermelõk
Szövetkezetének tájékoztatója

LABDARÚGÁS

Kis játék, kevés pont

Tisztelt Olvasóink!
 Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt, gyereket, felnõttet október 7-
én 8 órától a könyvtárban egy kellemes vasárnapra. Felhívjuk azon olvasóink
figyelmét, akiknek van megunt könyve, cd-je, dvd-je, KÖNYVBÖRZE kere-
tében egymás között elcserélhetik. Késedelmes olvasóink lejárt határidejû
könyveiket késedelmi díj nélkül visszahozhatják október 1. és 7. között, a
MEGBOCSÁTÁS hete alkalmából.                                   Könyvtárosok
OKTÓBER 5.
Délután 3 órai kezdéssel
Babaolvashow
Védõnõi tanácsadás, kiállítás a könyvtár babaápolással
kapcsolatos könyveibõl, “élménybeszámolók” babákról.
Kötetlen beszélgetés, megkérdezheted amit eddig nem mertél?
Helyszín: Városi Könyvtár
OKTÓBER 7.
8-15 óra
Meseország azoknak akik hisznek és akik nem hisznek a mesében
1.) Activity: mese és regényhõsök megelevenítése
2.) Rajzkiállítás a “Kedvenc mesém” címmel, óvodások és kisiskolások raj-
zaiból
3.) Könyvkiállítás
4.) Diavetítés: gyerekekkel gyerekeknek
5.) Könyvbörze: használt könyvek, cd-k, dvd-k csereberéje
6.) Megbocsátás napja
Helyszín: Városi Könyvtár

Könyvtári hírek - új könyvek
Nagy: Megfulladt a kecske, bajba a menyecske; Yoshimoto: Félelmeink; Az igaz-

mondó varjú: tréfás magyar népmesék; Garwood: Az esküvõ; Bagoly: Zsákmányszer-
zés; Iskolai szociális ismeretek; Kertész: Gyönyörû nyár; Chopra: Mesteri útmutatás
tanítványoknak; Paul: Balkezesek kézikönyve; Iskolaválasztás elõtt...; Lázár: Gyerekek,
gyertek játszani; Drake: Sárkánytan mindenkinek; A terhesség ABC-je; Schmierer: Meg-
elõzés! Megelõzés! Megelõzés; Schuk: Díszes mézeskalácsok; Szeghalmyné: Gyöngy-
világ; Adler: Riviéra Hotel; Anderson: A nap fénye; Corman: Kramer kontra Kramer;
Maupassant: Erõs, mint a halál; Roberts: Halálos emlék; Roberts: Kék füst; Schröder:
Varázslat és szívfájdalom; Werber: A hangyák; Wolf: Pettyeskaticáék falujában és más
mesék; Wolf: Sünibüniék almaszörpöt készítenek és más mesék; Csepeli: Szociálpszi-
chológia; Mayes: Napsütötte Toszkána; Smith: A nap diadala; Jókai: Bölcsek és pászto-
rok; Alapismereti kislexikon; Kovács: Társadalompolitika, szociálpolitika; Hogg: A
suttogó mindent megold; Az olvasási képesség fejlõdése és fejlesztése; Prenshoff:
Hogyan neveljük a lányokat?; Halifax: Sámánhangok; Nojnits: Magyarország nemzeti
parkjai; Kingsley-Hughes: Kezdõkönyv a programozásról; Sipos: A csillagászat atlasza,
Nilcinshas: 1000 hal; Csakra-gyógyászat; Kútvölgyi: Halételek; Aucoin: Arc-más; Gesztesi:
Egy jampi szív; Ebert: Száz híres film; Reimertz: Analízis macskagyökérrel; Horgász-
módszerek állóvízen; Bagoly: Híres felfedezõk; Camp: Az ókori görögök; Tóth: magyar
királyok és királynék; Bartos: Bogyó és Babóca az óvodában; Christie: Hercules munkái;
Corman: Tökéletes válás; Courths-Mahler: Tökéletes válás; Courths- Mahler: Házasság
balkézrõl; Cresswell: Bújocska árkon-bokron át; Dick: Az Alfa hold klánjai; Jackson:
Csábítás; Kalwitzki: Rejtélyes történetek; Korman: Merülés; Modiano: Dora Bruner;
Nemere: Keresztlányom; Preston: Jennie; Schubert: Iskolai barátságok; Stowe: Tamás
bátya kunyhója; Zoehfeld: Jégkorszak 2: az olvadás; Druon: Az elátkozott királyok;
Marék: Jó éjszakát Annipanni; Trökes: Jóga a hát, a váll és a nyak egészségéért; Meyer-
Stabley: Az igazi Ingrid Bergmann; Beregi: Zidane; Reader’s Digest világatlasz; Archer:
Tökéletes másolat; Bettes: Hidegvölgyben; Brand: Nancy McPhill; Brezina: Hét tap-
pancs gazdája, Penny; Brezina: Az iskola fantomja

A nyáron nagy változások történtek a labdarúgó egye-
sületnél, s ez sajnos meglátszik a játékon is. A legtöbb
mérkõzésen mi tartjuk többet a labdát, viszont több ok
miatt, nem tudtuk megszerezni a pontok felét sem.

Az elsõ fordulóban Kerekegyháza csapata látogatott
hozzánk. Volt miért visszavágni nekik, ugyanis az elõzõ
idényben mind a két mérkõzést a vendégek nyerték. Jól
kezdõdött a mérkõzés, mert szinte az elsõ helyzetet sike-
rült kihasználnunk. A gól után sem állt le a csapat és meg
is lett az eredménye, ugyanis a félidõ végére négygólos
elõnyt szereztünk, és több ígéretes akciót is vezettünk. A
második félidõben is mi játszottunk fölényben, a vendégek
ritkán látogattak el a kapunkig. A félidõ közepén szerez-
tünk még egy gólt, és ezzel aztán minden el is dõlt. A
vendégek csak asszisztáltak a mi játékunkhoz, akár több
gólt is szerezhettünk volna.

A következõ fordulóban Bácsalmásra látogattunk. Az
egész mérkõzésen nagy küzdelem folyt a pályán, sajnos
sok hibával. Ennek ellenére is jól szórakoztak a nézõk. A
kapuk felváltva kerültek veszélybe, de az elsõ félidõben gólt
egyik csapatnak sem sikerült szerezni. A második félidõ
elsõ negyedóráját nagyobb sebességgel kezdték a hazaiak.
Ennek eredménye az lett, hogy megszerezték a vezetést. A
gól után megpróbáltunk nyomást gyakorolni a bácsalmási
csapatra, de ez csak meddõ fölénynek bizonyult, mert na-
gyon jól tömörültek a tizenhatosuk elõtt. Ennek ellenére
volt lehetõségünk az egyenlítésre. A hazaiak ellentámadá-
sai is veszélyesnek bizonyultak, de gólt megint csak nem
sikerült szerezni. A mérkõzés összképe alapján az egy pon-
tot megérdemeltük volna, de amelyik csapat nem szerez
találatot, az nemigen tud pontot szerezni.

A harmadik fordulóban hazai pályán Akasztó csapatát
fogadtuk. Jól kezdtük a mérkõzést, ugyanis két kapufát is
szereztünk. Az elsõ negyedóra után a vendégek is felbáto-
rodtak, és néhány veszélyes ellentámadást vezettek, amibõl
az egyiket ki is használták. Szinte a középkezdés után azon-
ban sikerült az egyenlítés. A második félidõ elején második
sárga lap miatt kiállítottak egy akasztói játékost. A nézõk
azt várták, hogy így sikerül gyõzni. Sajnos nem így történt.
A vendégek betömörültek, és ennek a védekezésnek nem
találtuk az ellenszerét, sõt az a néhány kontratámadás, amit
vezettek, mindig veszélyt rejtettek magukban. A legnagyobb
lehetõséget mi hagytuk ki, ugyanis a kapuhoz közel lévõ
játékosunk senkitõl sem zavartatva a kapu fölé vágta a lab-
dát. Így tehát be kellett érnünk a döntetlennel.

A következõ fordulóban ismét hazai pályán szerepel-
tünk. Ezúttal Nemesnádudvar csapatát fogadtuk. A mérkõ-
zés elején mi léptünk fel támadólag, de sajnos a helyzeteink
kimaradtak. A vendégek az elsõ negyedóra végén kicsit vá-
ratlanul megszerezték a vezetést egy kb. 35 méteres szabad-
rúgásból. Továbbra is mi támadtunk többet, a vendégek pont-
rúgásai viszont sokszor voltak veszélyesek. A második fél-
idõben is folytatódott a mi fölényünk, és a félidõ elején sike-
rült is az egyenlítés. Sajnos a gólszerzõnk ennél az esetnél
megsérült és le kellett cserélni, s így egy igazi erõszakos
játékosunkat vesztettünk el. A hátralévõ idõben sajnos nem
sikerült a gyõztes gól megszerzése, ismét bebizonyosodott,
hogy nem tudjuk feltörni a lelkesen játszó ellenfél védekezé-
sét. Ismét eltékozoltunk két pontot.

Az ötödik fordulóban Kalocsán vendégszerepeltünk.
Nem igazán kezdõdött jól a mérkõzés ugyanis igen hamar
vezetést szereztek a hazaiak. Igaz ehhez kellett a védel-
münk hathatós segítsége is. Ezek után mi játszottunk fõ-
lényben, de mégis a kalocsaiak szereztek újabb gólt. Még
nagyobb sebességre kapcsoltunk és szerencsére még az
elsõ félidõ vége felé sikerült szépíteni egy nagyszerû sza-
badrúgás góllal. Sõt a második félidõ elején egy távoli bom-
bával az egyenlítés is sikerült. Továbbra is mi birtokoltuk

többet a labdát, de sajnos az egyik ellentámadásból ismét
megszerezték a vezetést a hazaiak. Sajnos mi csak a helyze-
tek kihagyásában jeleskedtünk, pedig volt, amikor a gólvo-
nalról vágták ki a labdát a kalocsai játékosok. A védelmünk
a kapusunkkal egyetemben nem igazán fogtak ki jó napot,
és a mérkõzés végén bebiztosították a hazaiak a gyõzelmü-
ket. Ezzel tehát öt forduló után a 12. helyen szerényke-
dünk, 5 ponttal. Remélem, hogy az idény hátralévõ fordu-
lóiban jobb játékot is láthatunk csapatunktól, és minél több
pontot szereznek. Ez nehéz lesz, mert most jönnek az igazi
kemény meccsek.

A Magyar Kupa megyei selejtezõi is elkezdõdtek. Az
elsõ fordulóban még nem léptünk pályára, de a második
fordulóban magabiztos játékkal 8-1-re vertük Ágasegyháza
csapatát. A harmadik fordulóban Kecelre látogatunk.

Ifjúsági csapatunknak sem igazán sikerült az idény-
kezdet, ugyanis csak egy gyõzelmet szereztek, a többi mér-
kõzést elvesztették. Remélem õk is összekapják magukat,
és megörvendeztetik a nézõket néhány szép mérkõzéssel.

1. forduló:
Izsáki Sárfehér SE - Kerekegyházi SE 5 - 0 (4 - 0)

Góllövõink: Árva (2), Riscutia, Pap (11-esbõl), Takács.
Gréczi Gábor: Minden edzõ ilyen kezdésrõl álmodik.

Megérdemelten nyertünk, ami akár nagyobb arányú is lehe-
tett volna.

Ifjúsági eredmény: 4 - 5 góllövõink: Farkas (2), Lévai (2).
2. forduló:
Bácsalmási PVSE - Izsáki Sárfehér SE 1 - 0 (0 - 0)
Gréczi Gábor: Egygólos mérkõzés volt. Ezt mi is meg-

szerezhettük volna, de a döntetlen lett volna a reális ered-
mény. Sajnos, hogy nem így alakult, mert sokat tettünk
azért, hogy pontot szerezzünk.

Ifjúsági eredmény: 3 - 0
3. forduló:
Izsáki Sárfehér SE - Akasztói FC 1 - 1 (1 - 1)
Góllövõ: Árva. Kitûnt: Házi, Árva
Gréczi Gábor: Az a csapat, amely közel egy félidõt

játszik emberelõnyben, és csak kevés helyzetet tud kialakí-
tani, nem igazán érdemel gyõzelmet. Ennek ellenére nem
vagyunk elkeseredettek. Sok munka vár még ránk, aminek,
remélem, késõbb meglesz a gyümölcse.

Ifjúsági eredmény: 0 - 1
4. forduló:
Izsáki Sárfehér SE - Nemesnádudvari KSK 1 - 1 (0 - 1)
Góllövõnk: Árva Kitûnt: Márton, Árva.
Gréczi Gábor: Hiába a mezõnyfölény, és a sok kialakí-

tott helyzet, ha ezekbõl csak egyet tudtunk értékesíteni és
megkapjuk a menetrendszerû gólunkat.

Ifjúsági eredmény: 3 - 2 Góllövõink: Jandácsik, Szege-
di, Farkas

5. forduló:
Kalocsai SE - Izsáki Sárfehér SE 4 -2 (2 - 1)
Góllövõink: Kovács Zs., Riscutia.Gréczi Gábor: Négy

kapura lövés, négy gól, bizonytalan védelem, durva egyéni
hibák. Megalázó vereséget szenvedtünk egy szerény képes-
ségû csapattól.

Ifjúsági eredmény: 5 - 2
További mérkõzések:

Szeptember 23. 16:00: Izsáki Sárfehér SE - Tiszakécskei
VSE
Szeptember 26. 16:00: Kecel FC - Izsáki Sárfehér SE (Ma-
gyar Kupa selejtezõ)
Szeptember 30. 16:00: Soltvadkerti TE - Izsáki Sárfehér SE
Október 07.       15:00: Izsáki Sárfehér SE - Solti SE
Október 14.       15:00: Tompai KSE - Izsáki Sárfehér SE
Október 21.       14:30: Bácsbokodi SK - Izsáki Sárfehér SE
Október 27.       13:30: Kiskunhalasi FC - Izsáki Sárfehér SE
HAJRÁ IZSÁK                                       Izsák László

“a gyengék erõssége az egység”

Szüreti információk olvashatók,
a Szövetkezeti irodán, illetve a Helibor
Szövetkezeti pincészet (Agárdy-telep)
portáján. Részletes tájékoztatással
személyesen vagy telefonon állunk
tagjaink rendelkezésére.

Az idén elsõ alkalommal a Sárfe-
hér Napok rendezvény keretein belül
kerül megrendezésre az Arany sárfe-
hér Borverseny. Immár 6. alkalommal
kerül meghirdetésre az Arany sárfehér
szõlõbõl készült bor népszerûsítése
érdekében szervezett bormustra. Ter-
mészetesen, a korábbi évekhez hason-
lóan, az idén is várjuk egyéb fajták ne-
vezését is. A bírálatra 2007 szeptem-
ber 28-án délelõtt kerül sor a Helibor
Kft. telephelyén, Agárdy-telepen. A bí-
rálóbizottság öt kategóriában -Arany
sárfehér, egyéb fehér, rosé, vörösbor
és pezsgõ- hirdet gyõztest. A díjak át-
adására szeptember 29-én kerül sor
Izsák fõterén, a nagyszínpadon. A dí-
jakat Gráf József földmûvelésügyi és
vidékfejlesztési miniszter adja át.

A mintákat szeptember 24-26
között várjuk a Helibor Szövetkezeti
Pincészet telephelyén, vagy az Izsáki
Hegyközségnél (Dózsa tér 3). A ne-
vezési díj mintánként 3000 Ft, Három
feletti minta nevezése esetén 1500 Ft/
minta. A nevezési díjakból befolyt
összeg Böjte Csaba Ferences rendi
szerzetes által létrehozott árvaházak
részére kerül átutalásra.

A Sárfehér Napok alatt nem a
Borverseny lesz az egyetlen boros ren-
dezvény! Idén is lesz borutca, a koráb-
binál színvonalasabb tartalommal.

Szombaton, 29-én 18 órakor kerül sor
az Arany sárfehér Bor - és Pezsgõrend
ünnepélyes avatására a fõtéri színpa-
don. Ekkor lesz a bor - és pezsgõrend
tagja többek között Gráf József mi-
niszter és Koncz Gábor színmûvész is.

Vasárnap az újonnan alakult bor -
és pezsgõrend meghívására az ország
több borrendjének felvonulása teszi
színesebbé a Sárfehér Napok rendez-
vényeit.

A terménykiállítás a Sárfehér
Napok egyik leglátogatottabb rendez-
vénye. Kérjük a termelõket, hogy egy-
egy láda szõlõ és egyéb gyümölcs kiál-
lításával járuljanak hozzá a rendezvény
sikeréhez. A terményeket Kállai Gyula
hegybíró várja a hegyközségi-gazdakö-
ri irodán.

Az Izsáki Hírek augusztusi szá-
mában részletesen ismertettük a szár-
mazási kérelmekkel kapcsolatos ügy-
intézés menetét. Szeretnénk felhívni a
tagság figyelmét, hogy az átadott szõ-
lõ ellenértékét csak akkor tudjuk kifi-
zetni, ha megkapjuk a származási bi-
zonyítványokat! A felvásárlási hirdet-
ményekben szereplõ fizetési határidõk
nem a szõlõ átadásától, hanem a szár-
mazási bizonyítványok átadásától szá-
mítódnak! Saját érdekükben is kérjük,
hogy a hegyközségi ügyintézéssel ne
várjanak az utolsó pillanatig!

Elérhetõségünk változatlan: 6070
Izsák, Dózsa tér 3, Tel/fx: 76/374-036,
Mobil: 20/5693-783, 20/2362-558, E-
mail: aranysarfeher@sv-net.hu,
Internet: www. aranysarfeher. hu

Vezetõség
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Képzõmûvészeti
alkotótábor

100.000 forint készpénz a számlájára!

ÖKUMENIKUS SÁTOR PROGRAMJA
2007. SZEPTEMBER 29.

IZSÁK, DÓZSA GYÖRGY TÉR
9.00-16.30: Kézmûves foglalkozások gyermekeknek
(gyöngyfûzés; filcmadár varrás; ötletes képeslap, csuhébaba,
zseníliacsiga, hûtõmágnes készítés...)
9.00-11.00: Arcfestés
10.50-11.00: Megnyitó
11.00-12.00:Palánta Gyermek- és Ifjúsági Misszió elõadása
(bábszínház: A kiszúrt labda, énektanítás, beszélgetés)
14.00-14.30: A fekete-fehér szivárvány -
mesejáték
14.30-16.30: Testfestés hennával (14 éven felülieknek)
15.00-16.30: Fiataloknak és régóta fiataloknak,
szavakkal és zenével, tabu nélkül:
Istenrõl, barátságról, szerelemrõl, hûtlenségrõl...
Valamint Gianni koncert!!!
17.00-18.00: Új Sáron ökumenikus dicsõítõ csoport
koncertje
18.00: Zárszó
-nincs alatta kézmûves foglalkozás, hiszen gyerekeknek szóló
program
A SÁTOR MINDEN PROGRAMJA INGYENES!
SZERETETTEL VÁRJUK ÖNT ÉS CSALÁDJÁT, ISMERÕSEIT!

VÉRADÁS
Értesítjük a lakosságot, hogy

2007. szeptember 30-án (vasár-
nap) 10 órától 15 óráig a régi posta
elõtti utcában, az Izsáki Sárfehér
Napokon VÉRADÓBUSZ-ban
várjuk a segítõszándékú lakossá-
got és az idelátogató vendégeket.

Országos Vérellátó
Szolgálat

Árverési
hirdetmény

Figyelem
Akik a fagykárra

szerzõdést kötöttek
az igénylõlapokat

október 15-éig adják le a
MGSZH-nál. Az igénylõ-
lapok a falugazdásznál

átvehetõk.

Az idén nyolcadik alkalom-
mal megrendezett izsáki képzõ-
mûvészeti alkotótábor munká-
iból készült kiállítást most is a
Sárfehér Napok programjában
láthatják az érdeklõdõk. A tá-
bor zárónapján beszélgettünk a
mûvészeti vezetõvel és a szer-
vezõvel arról, milyennek talál-
ták az idei találkozást, együtt-
munkálkodást.

Szappanos István mûvészeti
vezetõ: Minden tábornak van
határozott programja. Az izsáki
táboré a környezõ táj szépségé-
nek megörökítése. Az idén je-
lenlévõ alkotók nagy része már
régi visszatérõ, de örömmel ta-
pasztaltuk azt is, hogy sok fia-
tal is jelentkezik, akik majd a
generációs folyamatosságot je-
lentik a tábor életében. Az
izsáki tábor tehát életképes, ez
látszik az elkészült alkotásokon
is. Ezek a munkák hittel szere-
tettel készültek és mindenki
festészetében lényeges pontot
fognak jelenteni. Mindenki
örömmel, feltöltõdve indul haza
Izsákról, mappájában pedig
megõrzi, amit ez a táj nyújtott
neki. Továbbra is szeretnénk,

hogy Kecskemét közelében ez
az izsáki tábor még jelentõsebb
helyet foglaljon el a Bács-Kis-
kun megyei alkotó telepek kö-
zött. Úgy hiszem, hogy ehhez
megvan a szükséges segítség
abban, amit az önkormányzat,
a lelkes szervezõk, támogatók
nyújtanak. Szeretnénk egy auk-
ciót is hirdetni, amelynek be-
vételébõl bõvíteni tudnánk a
tábor lehetõségeit.

Balogh József szervezõ: Az
izsáki alkotótábor immár nyol-
cadik alkalommal került meg-
rendezésre. Ehhez jelentõs
összeggel járult hozzá Izsák
önkormányzata, valamint a
megyei önkormányzat is. De
mindez még kevés lenne a meg-
rendezéshez, így olyan szpon-
zorokat kerestünk, akik pénz-
zel és természetbeni juttatások-
kal segítették ezt a színvonalas
tábort. Szeretnénk támogatásu-
kat ezúton is megköszönni. A
résztvevõk elhatározták, hogy
mindazon szponzorokat, akik
jelentõsebb összeggel járultak
hozzá a tábor mûködéséhez,
egy-egy képpel lepik majd meg.

Tetézi Attila

Az Izsáki Sárfehér Polgárõr Egye-
sület 100.000 forint egyösszegû nye-
reményt sorsol ki mindazok között,
akik az Izsáki Sárfehér Napok tiszte-
letére rendezett nyereményjátékában
részt vesznek. Az Egyesület rendsze-
res támogatást kap a Lyoness Holding
svájci székhelyû multinacionális nagy-
vállalattól, ennek köszönhetõ, hogy a
nyereményjátékot megrendezhetjük.
A sorsoláson 18 éves kor felett bárki
részt vehet egy egyszerû regisztrációs
lap kitöltésével. A regisztrációs lapo-
kat Izsák központjában, a Vino Étte-
remben helyezzük el a Sárfehér Napok
alatt, és ott helyben ki is lehet tölteni,
le is lehet adni az erre a célra kijelölt
gyûjtõládába. A sorsolást csak mini-
mum 500 fõ jelentkezése esetén tart-
hatjuk meg, ezért mindenkit arra ké-
rünk, szóljon, akinek csak tud, hogy
biztosan összejöjjön a minimális 500
résztvevõ. A sorsolás eredményérõl az

Izsáki Hírek decemberi számában
adunk híradást, ami természetesen a
www.izsak.hu internetes weboldalon
is olvasható lesz. A fõnyereményt csak
egyvalaki nyerheti meg, de minden
résztvevõ ajándékot kap. A Lyoness
Holdingtól minden résztvevõ ingyene-
sen kap egy vásárlói kártyát, amivel
számos boltban és egyéb kereskedel-
mi partnernél kedvezményesen vásá-
rolhat. A vásárlói kártya rendszeres
használatával utólagos kedvezmény-
ként akár egy 13. havi fizetésnek meg-
felelõ kedvezményt is össze lehet gyûj-
teni, amit késõbb újra el lehet költeni.
A Polgárõr Egyesület partneri kapcso-
latai révén ezen felül minden résztve-
võ igényelhet magának és családjának
legfeljebb 4 db. kedvezményes mobil-
telefon elõfizetést, amivel egymás kö-
zött korlátlanul ingyenesen beszélget-
hetnek. A további részleteket megtud-
hatja a regisztrációs lapon található

tájékoztatóból. Ha mindezeket össze-
adja a kedves olvasó, könnyen kiszá-
molhatja, hogy a fõnyeremény össze-
génél jóval többet nyerhet akkor is, ha
magát a fõnyereményt nem is nyeri
meg. Ezért az Izsáki Sárfehér Napok
alkalmából kívánom, hogy ünnepeljen
velünk, osztozzon Egyesületünk elért
sikereiben, legyen igazi haszonélvezõje
Egyesületünk elért eredményeinek! Az
Izsáki Sárfehér Polgárõr Egyesület to-
vábbra is igyekszik a lakosság szolgá-
latában állni a társadalmi munkában
végzett éjszakai járõrszolgálattal, az
újabb pályázati úton benyújtandó mun-
kahelyteremtõ programmal, és minden
egyéb lehetõséggel, amit az Egyesület
tagságának munkája által a lakosság-
nak nyújtani tud.

Nagy Máté
Az Izsáki Sárfehér

Polgárõr
Egyesület elnöke

Izsák Város Önkormányzata árverést
hirdet az Izsák, Kossuth Lajos utca

48. szám alatti ingatlanra (volt
rendõrségi épület)

Az árverési induló ár:  9.000.000.-Ft.
Az ingatlan árverését 2007. október

8-án 8 órakor tartjuk a városháza
jegyzõi irodájában.

Az árveréssel kapcsolatosan a
jegyzõtõl lehet érdeklõdni.
Dr. Hauzmann János

címzetes fõjegyzõ

DioxinozásA magyar társadalom halálo-
zási mutatói különösen rosszak eu-
rópai és nemzetközi viszonylat-
ban is. Sajnálatos módon a javu-
lásnak semmi jele nincs. Az egyik
egészségügyi miniszterünk ugyan
felvetette, hogy túl sokat járunk or-
voshoz, talán ez az oka. Az orvos-
hoz járás hamarosan látványos
csökkenést mutat, de nem tartom
valószínûnek a halálozási adatok
javulását.

A pesszimizmusom oka a ma-
gyar közegészségügy általános hely-
zete, amelyet jól tükröz a pillangós
virágúak családjába tartozó
Cyamopsis tetragonoloba (L) név-
re hallgató növénybõl, annak mag-
jából készített guar gum(i), amely
(sokat hallhattunk róla) dioxinnal
szennyezõdött valahol. Az ártal-
matlan élelmiszer adalékanyagból
veszedelmes méreg lett. Azt, hogy
hol és milyen dioxinnal szennye-
zõdött, még ma sem tudjuk, mert
az országos fõállatorvosnak az volt
fontosabb, hogy bemutassa az egyik
cég termékét, és világgá kürtölje;
ebben nem találtak dioxint. Az ér-
dekes az volt, hogy ez az esetbeje-
lentés után néhány napra történt,

pedig a dixinok pontos meghatá-
rozásához hetekre van szükség. Ez
volt vélhetõleg a reklám helye!

A csalódottságomat tovább fo-
kozza, mikor arról hallok, hogy
nem kell pánikot kelteni, mert a
végtermékekben a  méreg oly mér-
tékben felhígúlt, hogy a dioxin már
határérték alá csökkent. Talán nem
mindenki tudja, de a dioxinok aty-
ja, a 2,3,7,8 tetraklórdibenzó-para-
dioxin, a mérgek királya.

Nemcsak azért mert közvet-
len mérgezést okoz, hanem mert
a szervezetben felhalmozódik, a
kis tételek összegzõdnek, s a ká-
rosító hatás biztos. Errõl az USA-
ban nagyon sok tapasztalatot sze-
reztek. Az amerikai hadsereg lap-
jában, majd késõbb más lapokban
is, számos közlemény, tudomá-
nyos vizsgálati eredmény, esetta-
nulmány jelent meg. Az akkori
események alapján megállapítha-
tó volt, hogy a dioxin a lombtala-
nításra használt növényvédõszer,
a 2,4,5 T fenoxi ecetsav totális
gyomírtószer nemkívánatos mel-
lékterméke. A dioxin a vietnámi

háború óta, mint a legveszedelme-
sebb mérgezõ anyag ismert, külö-
nösen az, amelyik a dibenzó név-
re hallgat, mert mint tudjuk a ben-
zol önmagában is veszedelmes az
emberi szervezetre.

Nem hiszem, hogy ezt a köz-
egészségügy és az élelmiszerbiz-
tonság szakembereinek el kellene
mondani, hiszen ahogy mondják
ez már tankönyvi adat. Mégis ak-
kor mi a baj? Miért nem mûködik
a magyarnép önvédelmi reflexe,
miért nincs egyetlen szervezet sem,
amely megállítaná az alattomos
mérgezést, amely tovább rontja a
halálozási statisztikánkat?!

Az országvezetésnek el kelle-
ne gondolkodni azon, hogy vajon
a politikai céllal átszervezett in-
tézmények, az oda kinevezett sze-
mélyek alkalmasak-e arra, hogy
népünk egészségét megvédjék!
Nem hiszem, hogy a miniszter, a
tisztifõorvos, a fõállatorvos poli-
tikai alkalmazkodó képessége
megvédi népünket a dioxinok és
más mérgezõ anyagok hatásától,
így valószínû, hogy a halálozási
statisztikánk tovább romlik.

Dr. Nagy László
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Izsák Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 7/2007.
(IX. 05 .) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költség-
vetésérõl szóló 1/2007. (II. 21 .)  rendelet módosításá-

ról.
Izsák Város Önkormányzat Képviselõ-testülete az Államháztartásról szóló -
többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §-a alapján - figyelembe véve
ezen jogszabály, valamint a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásá-
nak, beszámolásának rendszerérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet-
ben meghatározottak alapján az önkormányzat 2007. évi költségvetésérõl szóló
1/2007. sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja.
A rendelet hatálya
1.§ A rendelet 3. §-a helyébe a következõ lép:
A Képviselõ-testület az önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosított
a.) kiadási fõösszegét 1.372.792 ezer forintban
b.) bevételi fõösszegét         1.372.792 ezer forintban állapítja meg.
I. Költségvetési bevételek
2.§ A rendelet 5.§ (1) bekezdésében jelölt 2. sz. melléklet helyett, jelen rendelet
2. sz. melléklete érvényes.
II. Költségvetési kiadások
3.§ (1) A költségvetési rendelet 6. § (1) bekezdés helyébe a következõ   rendel-
kezés lép:
- Mûködési kiadások elõirányzata összesen:
786.273    e.Ft
Ebbõl:
- személyi jellegû kiadások:
344.242    e.Ft
- munkaadót terhelõ járulékok:
 109.742    e.Ft
- dologi jellegû kiadások:
 145.710    e.Ft
- támogatás értékû mûködési kiadás:
 1.750    e.Ft
- mûködési célú pénzeszköz átadás:
 94.037    e.Ft
- társadalom-, szociálpolitikai juttatások:
90.792    e.Ft
(2) A 4. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép.
(3) Az 5. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép.
4.§ (1) A rendelet 7.§ (1) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
           A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
            - felhalmozási elõirányzat:
369.102  e.Ft
            -felújítások elõirányzata:
41.143  e.Ft
(2) A 6. sz. melléklet helyébe a jelen rendelet 6. sz. melléklete lép.
5.§ A rendelt 8. §-ban meghatározott 7. sz. melléklet helyébe a jelen rendelt 7.
sz.  melléklete kerül.
6.§ A rendelet 9. §-ban szereplõ 8. sz. melléklet helyébe a jelen rendelet 8. sz.
melléklete kerül.
7.§ A rendelet 10. §-ban feltüntetett 9. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 9. sz.
melléklete kerül.
III. Költségvetési kiadások és bevételek
8.§ A rendelet 13.§  12 sz. melléklete helyett, jelen rendelet 12. sz. melléklete
érvényes.
9.§ A rendelet 14.§ 13. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 13. sz. melléklete
érvényes.
Záró rendelkezések
10.§ E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2007.
január 1. napjától kell alkalmazni.
Izsák, 2007.  szeptember 4.

Mondok József polgármester
Dr. Hauzmann János címzetes fõjegyzõ

Izsák Város Önkormányzat Képviselõtestülete 8/2007.
(IX.5.) számú rendelete a Szervezeti és Mûködési

Szabályzatról szóló 4/2007. (IV. 11.) rendelet módosí-
tásáról

1.§ A rendelet 61.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) Az önkormányzat korlátozottan forgalomképtelen vagyona vagyonkezelõi
jogát kijelöléssel az önkormányzat tulajdonában lévõ Izsák KHT. és az Inno-
Kom 2002. Kft. látja el az alábbi vagyon tekintetében:
a.) Izsák KHT. vagyonkezelõi jogát az alábbi vagyon tekintetében gyakorolja:
* az önkormányzati kábeltelevíziós hálózat mûködtetése,
* az önkormányzati közétkeztetést bonyolító konyha üzemeltetése.
b.) Inno-Kom 2002. Kft. vagyonkezelõi jogát az alábbi vagyon tekintetében
gyakorolja:
* Önkormányzati Vízmû üzemeltetése,
* Önkormányzati szennyvízcsatorna- hálózat és szennyvíztisztító mû üzemelte-
tése.
2. § A rendelet 61.§  (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(3) Az Izsák KHT-t és az Inno-Kom 2002. Kft-t - mint vagyonkezelõt - megil-

letik a tulajdonos jogai és terhelik a tu-
lajdonos kötelezettségei azzal, hogy a
vagyont nem idegenítheti el, és nem ter-
helheti meg, és a vagyonkezelõi jogot har-
madik személyre nem ruházhatja át.
3. § A rendelet kihirdetése napján lép
hatályba.
I z s á k, 2007. szeptember 4.

Mondok József polgármes-
te r

Dr. Hauzmann János
címzetes fõjegyzõ

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

Felhívás az izsáki
földtulajdonnal
rendelkezõkhöz!

Bemutatkozás

Mint a korábbi tájékoztatá-
sok alapján ismert, törvényi kö-
telezettség írja elõ, hogy vala-
mennyi településen a földtulaj-
donosok összefogásával, ön-
szervezõdéssel vízgazdálkodási
társulás alakuljon meg. A meg-
adott határidõ lejárt, a türelmi
idõ eredménytelenül telt el.

Amennyiben nem tudjuk
mi magunk, izsáki földtulaj-
donosok létrehozni a helyi
vízitársulást, úgy a város jegy-
zõje köteles kivetni a törvényi-
leg meghatározott úgyneve-
zett érdekeltségi hozzájáru-
lást. Tehát mindenféleképp ér-
dekeltségi hozzájárulási díjat
kell fizetnünk. Azonban ne-
kem izsáki lakosnak és föld-
tulajdonosnak nem mindegy,
hogy mekkora összeget kell fi-
zetnem és hová lesz a befize-
tett pénzem! Ugyanis ha ön-
kéntesen hozzuk létre a tár-
sulást, úgy mi, izsáki földtu-
lajdonosok döntjük el a hoz-
zájárulás mértékét és annak
felhasználását.

Ellenben, ha elrendelt
végrehajtás lesz, úgy a kor-
mány által megállapított díj-

tételeket kell megfizetnünk,
amely adók módjára behajtha-
tó. Emellett a befizetéseinket
át kell utalni az állami költ-
ségvetésbe, tehát nem rendel-
kezhetünk az általunk befize-
tett magas összeg felhaszná-
lásáról.

Évek óta sajnos eredmény-
telen próbálkozások folynak
az említett vízgazdálkodási
társulás létrehozására. Az
eredménytelenség oka többek
között magunkban, izsáki
földtulajdonosokban keresen-
dõ. Hiszen valljuk be, újabb
teher, fizetési kötelezettség
hallatán, egyikünk sem lelke-
sedik egy mégoly elengedhe-
tetlenül fontos közfeladatban
való közremûködésre sem,
mint pl. a csatornahálózatunk
karbantartása, vagy annak a
helyi mezõgazdasági érdekek
szerinti fejlesztése, vagy zsi-
lipépítés stb. Azonban a fen-
tiek figyelembe vételével lát-
ható, az érdekeltségi hozzájá-
rulást ígyis-úgyis meg kell fi-
zetnünk.

Mit tegyen a Tisztelt Föld-
tulajdonos?

A társulat megalakulásá-
hoz Izsák összes területe tu-
lajdonosainak minimum 70%-
os többségi hozzájárulása, be-
lépési nyilatkozata szükséges.
E cél mielõbbi elérése érdeké-
ben a nagyobb földtulajdonnal
rendelkezõk összefogtunk,
élére álltunk e kezdeményezés-
nek. Ezzel is szeretnénk biz-
tosítani tulajdonostársainkat,
hogy nem lesz célunk sokat fi-
zetni és fizettetni.

Kérünk valamennyi izsáki
földtulajdonost, mindazokat
akik korábban már töltöttek ki
belépési nyilatkozatot, illetve
mindazokat akik most csatla-
koznak, hogy a szervezõdéshez
töltsék ki a Kolon Vízgazdál-
kodási Társulatba való belépé-
si nyilatkozataikat (új típusú!)
és mielõbb adják le a Gazda-
köri Irodába! A Sárfehér Napok
idején péntek, szombat, vasár-
nap reggel 9-tõl este 7 óráig
fogadja a Gazdakör a regiszt-
rálókat! A gyors együttmûkö-
dést elõre is megköszönjük!

A tulajdonostársak nevé-
ben:

dr. Nagy Izabella

Mint Izsák város szülöttje és
izsáki földtulajdonos, a városunkban
jelenleg zajló vízgazdálkodási társulás
szervezésének feladatait vettem át.
Talán sokan ismernek a szûkebb és
tágabb családom révén, vagy csak lá-
tásból, mégis szeretnék néhány szóval
bemutatkozni a tisztelt izsáki Földtu-
lajdonosoknak.

2002-ben végeztem a budapesti
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jog- és Államtudományi Karának hall-
gatójaként, majd a következõ évben -a
párhuzamos képzésnek eredményéül-
ingatlanforgalmi szakjogászi diplomát
vehettem át. 2003-tól a Nemzeti Föld-
alapkezelõ Szervezet Bács-Kiskun
megyei kirendeltségének munkatársa
vagyok, bár idõközben megszületett
gyönyörû Gellért fiunk és most várjuk
a kistestvére érkezését.

Mint birtokügyekben járatos, töb-
bedmagammal felvállaltuk városunk-
ban a helyi vízgazdálkodási társulás
megalakítását. A társulásban a föld-
tulajdonos tagok személyesen vagy
képviselõ útján gyakorolhatják jogai-
kat. Tekintettel, hogy több érdekelt is
megkeresett e ügyben, így jómagam
is vállalom a fentiekben jelzett küldötti
tevékenység ellátását. Amennyiben
további információra van szüksége,
szíveskedjen telefonon vagy személye-
sen megkeresni! Tel: 70/316-18-63

dr. Nagy Izabella
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Az Iparcikk Áruház szeptemberi
ajánlata!

ÚJ SZOLGÁLTATÁS
a PÁL és PÁL Bt-nél

Izsák, Kossuth L. u. 42. szám alatt.
2006. január 1-tõl megkezdtük, kedvezõ áron,

rövidáruk értékesítését.

Kaphatók:
cérnák (minden színben),

zippzárak (dzsekibe, nadrágba),
gombok nagy választékban,

gumik, csatok,
kapcsok, csipkék,

szegõk, zsinórok, vállpárnák, vállfák, vetexek,
bélésselymek,

gombostûk, varrótûk.

Szolgáltatásaink: gombbehúzás, patentozás, zipzár-
csere, szoknyák, nadrágok felhajtása, függönyök és

terítõk szegése.

Minden kedves érdeklõdõt
barátságos kiszolgálásban

részesítünk!
Tel.: 360-064 vagy

20-5530-197
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Orvosi ügyelet
Hétfõtõl péntekig 16 órától másnap reggel 8 óráig,

hétvégén és munkaszüneti napokon 8 órától 8 óráig a szabadszál-
lási központi ügyelet

(Mindszenty tér 5.) hívható a 76/353-324-es számon. Rendelési
idõben, illetve hétköznap 16 óráig a helyi orvosok hívhatók a 06-

20-962-4594 számon.
Rendõrség

06-20-539-5909, 06-20-583-9085, 06-20-539-5635
Polgárõrség
06-30-555-6645

Kábeltévé ügyelet
Szeptember 17 - 23: Izsák László, tel.: 06-20/475-7966
Szeptember 24 - 30: Farkas Zsolt, tel.: 06-20/436-7400

Október 01 - 07: Izsák László
Október 08 - 14: Farkas Zsolt
Október 15 - 21: Izsák László
Október 22 - 28: Farkas Zsolt

Gyógyszertári ügyelet
Szeptember 17-23: Szabadszállás, T: 76/358-028

Szeptember 24-30: Izsák, T: 76/569-208
Október 1-7: Szabadszállás

Október 8-14: Izsák
Október 15-21: Szabadszállás

Albérlet kiadó a Kodály
Z. u. 52. I/5.szám alatt (az
új építésû részben), bútoro-
zatlanul. Tel.: 06-20-249-
7628

Ház eladó.  Érd.: 06-20-
368-7746

Izsák Somogyi B. u.
4.szám alatt építési telek el-
adó. Érd: 375-947, vagy a
helyszínen.

Eladó jó állapotú 6 sze-
mélyes ovális étkezõ asztal
6 székkel.Ugyanitt 2 db 80
l-es jó állapotú töltõképes
boroshordó.

Érd: 70/295-34-77

Kecskemét belvárosá-
ban 2,5 szobás, felújított (új
parketta, új elõszoba) lakás
eladó.

Érd: 70/402-35-80
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APRÓ-

HIRDETÉSEK

ÁFÉSZ HÍREK

Már most gondoljon a télre,
kandalló, kályha, tûzhely

kedvezõ áron beszerezhetõ!

Teatûzhely 39200,- Ft
Hagyományos tûzhely 60600,-Ft
4 KW Krepen kályha 27500,-Ft
5 KW Filex kályha 49990,-Ft
6 KW Nosztalgia kályha 53900,-Ft
6,5 KW Plutó kályha 49900,-Ft
5 KW Eurofen kandalló 53500,-Ft
6 KW Servant kandalló 59900,-Ft
6,5 KW Kelvin kandalló 49990,-Ft
8 KW Servant kandalló 76800,-Ft

Füstcsövek széles választékban
kaphatók!

Budapest Banki hitelügyintézés,
kedvezõ feltételekkel!

350 literes szüretelõ kád (magas) 6890,-Ft
275 literes szüretelõ kád (alacsony) 6990,-Ft
Szüretelõ puttony 6350,-Ft
Üvegballonok 5-54 literig, mûanyag kannák,
hordók kedvezõ áron kaphatók!

Mindezeken kívül még több ezer
cikk várja vásárlóinkat. Ide

mindig érdemes benézni!

Tagi kártyára 3 % engedmény!

Élelmiszerboltjaink akciós
ajánlata szeptember 27-ig

Coccolinó konc. 1/1 385,-Ft
Baba tusfürdõ 250 ml 299,-Ft
Jar mosogató 3*500 ml 399,-Ft
Univer majonéz XL 250 gr 299,-Ft
Globetti fõzõ kakaó 109,-Ft
Knorr ízbomba 2 petr.+1 bazsal. 259,-Ft
Golden teák 89,-Ft
Sága lecsós párnácska 1/1 kg 799,-Ft
VB kajszi íz 650 gr 265,-Ft
Hame sertés májkrém 62 gr 35,-Ft
Kamilla plus eü. papír 8 tek., 3 rétegû 299,-Ft

Jót, jó áron  a COOP-tól!

Kiadó!

Izsák központjában üzlet (volt háztartási bolt),
valamint klímával, internettel rendelkezõ iro-
dák kiadók. Ugyancsak kiadó az alsóvárosban
egy üzlet, mely raktárnak, üzletnek, telephely-
nek (illetve egyéb célokra is) alkalmas.

Érdeklõdni munkanapokon:  8-16-ig, Izsák.
Dózsa tér 1.
Telefon: 76/374-211 vagy 30/9459-928

Õstermelõk, vállalkozók
EU-s és más pályázatainak

stilizált, szakszerû és
hatékony megfogalmazását,

átírását vállalom.
Számlát adok. Telefon:

30/586-1638

Személyi, szabadfelhasználású, bármire for-
dítható FEDEZET NÉLKÜLI KÖLCSÖ-
NÖK, gépkocsi vásárlási hitelek gyors és kor-
rekt ügyintézése az Ön otthonában. Új ban-
kok, SZÁMOS KEDVEZMÉNY ÉS
ELÕNY vállalkozóknak, õstermelõknek és
nyugdíjasoknak is. Hívjon bizalommal: 06-30-
523-6297


