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Meghívó
Március 15-én 10 órakor

tartjuk az 1848/49-es Forradalom 
és Szabadságharcra emlékező 

ünnepségünket a ’48-as emlékmű 
előtt. Beszédet Mondok József 
polgármester mond. Ünnepi 

műsor az iskola tanulói adnak. 
Minden izsákit tisztelettel hívunk 

és várunk a megemlékezésre!
Önkormányzat

Izsákiak a március 9-ei népszavazásról Önkormányzati hírek
Izsákiak mondják… címmel 

az ITV-vel közösen új sorozatot 
indítunk, melyben megkérdez-
zük néhány véletlenszerűen 
megszólított izsáki véleményét 
aktuális helyi és országos témák-
ról. A televízióban hallható és 
látható, az újságban –szerkesz-
tett formában- olvasható lesz 
mindaz, amit egy-egy kérdésben 
a megkérdezettek mondanak. 
Jelen számunkban a március 9-
ei népszavazással kapcsolatban 
kértünk véleményeket.

Tóth Mihályné
Én úgy gon-

do lom,  hogy 
demokráciában 
élünk, és a vizit-
díj, a kórházi na-
pidíj és a tandíj 
rólunk szól, így 

helyesnek tartom, hogy szavaz-
hatunk ezen kérdésekről. Én a 
legfoltosabbnak a tandíj kérdé-
sét tartom, mert ha a családok 
nem tudják vállalni a gyermek 
tandíját, sok tehetséges ember 
fog elkallódni. 

Izsák Józsefné
Az igazság az, 

hogy szerintem 
ez semmit sem 
változtat a hely-
zeten. Az adós-
águnkat akkor is 

ki kell fizetni, ha megszavazzuk a 
vizitdíj eltörlését. Amíg az állam 
ki nem mászik ebből a kátyúból 
addig itt megszorítások lesznek. 
Én nem vagyok ellene a vizitdíj-
nak. Ha valaki el tud menni a 
kocsmába meginni egy féldecit 
és meg tud venni 500 Ft-ért egy 
doboz cigit, akkor nem igaz, hogy 
ha elmegy havonta az orvoshoz 
nem tud kifizetni 300 Ft-ot.

Paksi Istvánné
Hát én nem 

tudom, én már 
nem foglalkozom 
ezekkel a dolgok-
kal, fölöslegesnek 
tartom a népsza-

vazást a mi szempontunkból.

Rácz Sándor
Szerintem 

egyér te lmű, 
hogy részt kell 
venni. Valószí-
nűleg egy véle-
ményen van a 

népszavazás szükségességével, és 
a kérdésekre adandó válaszokkal 
kapcsolatban is szinte mindenki.

Diószegi Ferencné
Szerintem 

nem ke l le t t 
vo lna  ennyi 
butaságot ös-
szehordani és 
akkor nem len-

ne szükség a népszavazásra. 
Befizettük a sok társadalom-
biztosítást, meg most is fizetjük 
és valahogy mindig ráfizetünk. 
Akinek sok pénze van annak 
nem okoz problémát a 300 fo-
rintokat kifizetni, de akinek 40 
ezer forintos nyugdíja van, vagy 
pláne 25 ezer, annak bizony 
nagyon nehéz.

Lévai Ferencné
Természe-

tesen megvan 
a véleményem. 
É n  m i n d i g 
tisztességesen 
helytállok min-

denütt, ahol kell. Így ez esetben 
is így fogok tenni.

Perjésné Kiss Etelka
Én nagyon 

bízom abban, 
hogy többség-
ben lesznek az 
igenek és abban 
is, hogy ez vál-

toztatni fog a dolgokon. Főleg 
így, hogy én is egyetemista 
vagyok most, és látom, hogy 
a tandíjon felül mennyi egyéb 
kiadása van egy főiskolásnak, 
egyetemistának.

Parais Jolán
Én úgy ér-

zem, hogy ös-
szejön a nép-
szavazás, mert 
sokan érzik, 
hogy valamit 

kellene tenni, de szerintem saj-
nos, eredménye nem lesz.

Németh Ákos
Én nem va-

gyok egy jó sza-
vazó, mert nem 
járok szavazni, 
mivel nem hi-
szek a politiká-

ban. Most azonban úgy érzem, 
mindenképp el kell mennem.

Szabó Viktória
Egyetértek 

a népszavazás-
sal és minden-
kit bíztatok, 
hogy menjen el 
voksolni. A jö-

vőnkről szól ez a népszavazás. 

Bognár Ibolya
Én egyet-

értek a népsza-
vazással. Sze-
rintem min-
denki számára 
fontos, hogy 

elmenjen véleményt nyilvání-
tani. Most itt a lehetőség, hogy 
ne csak négyévente szólhassunk 

bele a döntésekbe. Egyébként is 
a népszavazást kezedményezõ 
aláírásgyûjtéskor már sokan 
kifejezték véleményüket, most 
itt a lehetõség, végig kell vinni 
a folyamatot.

Sándor Lászlóné
Én e lme-

gyek szavazni, 
mert nem tar-
tom jónak, hogy 
ennyi tandíjat 
kell fizetni. Ne-

kem is van két gyermekem, aki-
ket taníttatni kell. A vizitdíjjal, 
kórházi napidíjjal sem értek 
egyet. 

Szládek Lászlóné
Szeretném 

h i n n i ,  h o g y 
megváltozik va-
lami a népsza-
vazás hatására. 
Elmegyünk sza-

vazni, hogy később ne tehessünk 
magunknak szemrehányást 
azért, mert nem tettünk meg 
minden tőlünk telhetőt. Aztán 
majd kiderül, hogy mit ér a vé-
leményünk.

K. Szabó József
Lényeges 

kérdésről van 
szó és szerin-
tem minden 
ilyet illik meg-
kérdezni  az 

illetékesektől, vagyis azoktól, 
akik szenvedik, esetleg élvezik 
annak következményeit.

Hajma Zsoltné
Én magával 

a népszavazás-
sal nem értek 
egyet, mert sok 
pénz megy el 
rá feleslegesen. 

Ennek ellenére természetesen 
elmegyek voksolni.

Wéber György
Elmegyek 

szavazni ,  és 
három igennel 
szavazok, és  ter-
mészetesen erre 
biztatok min-

denkit, hiszen itt a lehetõség, hogy 
kifejezzük elégedetlenségünket a 
jelenlegi helyzettel kapcsolatban.

Gyarmati Sándor
S a j á t 

érdekünk, 
hogy elmen-
jünk szavaz-
ni. Mi is le-
dolgoztunk 
40 évet, fo-

lyamatosan fizetve a járulékot 
és most újra fizessünk? Ezt nem 
tartom helyesnek! Ezért fogok 
szavazni.

Gripen-átadás Kecskeméten

A Képviselő-testület 2008. 
január 22-én tartotta rendkívüli 
ülését, a testület pályázatot nyújtott 
be a DAOP-2007-4.2.1/2/F címmel 
meghirdetett pályázati program 
keretében az „Alapfokú nevelési 
oktatási intézmények és gimnáziu-
mok infrastruktúrájának fejlesztése” 
elnevezésű pályázatra, a fenntartásá-
ban lévő Táncsics Mihály Általános 
Iskola Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény és Diákotthon Izsák, 
Kossuth L. u. 39. számú épületének 
felújítására.

A pályázat bruttó összege: 
224.400.000.-Ft, melyből a pályázott 
összeg 200.000.000.-Ft, a saját erő: 
24.400.000.-Ft.

A szükséges sajáterőt az ön-
kormányzat a projekt megvalósítási 
ideje alatt a költségvetésében tervezi 
és vállalja.

A Képviselő-testület a DAOP-
2007-4.2.1/2/F címmel meghirde-
tett pályázati program keretében az 
„Alapfokú nevelési-oktatási intézmé-
nyek és gimnáziumok infrastruktúrá-
jának fejlesztése” elnevezésű pályázat 
elkészítésével megbízza az INIS BU-
SINESS Kft. (1078. Budapest, Marek 
J. u. 22. székhelyű vállalkozást).

A Képviselő-testület január 29-i 
ülésén tárgyalta előzetesen a 2008. 
évi költségvetést.

A Képviselő-testület a köztiszt-

viselők teljesítménykövetelményei-
nek alapját képező kiemelt célokat 
az előterjesztésnek megfelelően 
határozta meg.

A Képviselő-testület a jegyzői 
teljesítménykövetelmények 2008. 
évi meghatározásával egyetértett, 
valamint a jegyző 2007. évi teljesít-
ményértékeléséről készített beszá-
molót tudomásul vette.

A Képviselő-testület 2008. évi 
üléstervét az előterjesztésnek meg-
felelően elfogadta.

A Képviselő-testület az önkor-
mányzat 2008. évi közbeszerzési 
tervét az előterjesztésnek megfele-
lően jóváhagyta.

A Képviselő-testület kezde-
ményezést fogadott el arról, hogy 
megvizsgálja testvérvárosi kapcsolat 
kialakítását az erdélyi Csomakőrös 
településsel. 

A Képviselő-testület a polgár-
mester havi illetményét 2008. január 
1. napjától havi bruttó 521.775.-Ft-
ban az alpolgármester illetményét 
havi bruttó 173.925.-Ft-ban állapí-
totta meg a törvényi előírásoknak 
megfelelően 

2008. február 1. napjától a Kép-
viselő-testület az Izsáki Hírek című 
havilap árát 110.-Ft/db összegben 
állapította meg.

Dr. Hauzmann János
címzetes főjegyző

Decemberben megérkezett 
az utolsó négy Magyarországnak 
gyártott Gripen vadászrepülőgép 
is a kecskeméti repülőbázisra. A 
14 gépből álló flotta hivatalos át-
adására január 28-án került sor. 
A nagy médiaérdeklődés mellett 
zajlott eseményen Szekeres Imre 
honvédelmi miniszter vette át az 
utolsó gép dokumentációjával, 
mintegy jelképesen a légiflottát, 
svéd kollégájától Sten Tolg-
forsttól.

A svéd védelmi miniszter át-
adó beszédében kiemelte, hogy 
Svédország és Magyarország 
úgy területnagyságban, mint 
népességszámban közel azo-
nos, így Európa közepes nagy-

ságú országai közé tartoznak. 
Mindemellett haderőreformjuk 
is hasonló irányban halad. E 
tények is azt erősítik, hogy a két 
országnak érdemes a mind szé-
lesebb körű együttműködésben 
gondolkodni. Ennek a kibonta-
kozó folyamatnak kézzelfogható 
példája a most teljessé vált 
Gripen-flotta.

Szekeres Imre a tízéves 
honi haderőreform kiemelkedő 
pillanatának nevezte a korszerű 
légiflotta felállását. Mint mond-
ta a haderőnek megújulásra 
van szüksége, s e törekvés je-
lentős mérföldköve a Gripenek 
hadrendbe állítása. Az átadó 
ünnepségen Szekeres Imre beje-

lentette, hogy a vadász-
repülő-parkhoz hasonló 
megújulás előtt áll a 
honvédség földi jármű-
parkja és kommunikáci-
ós eszköztára is. A Gri-
penekkel Magyarország 
a következő 30-35 évben 
maradéktalanul el tudja 
látni légtere védelmét. 
Az új gépek jövőre veszik 
át teljes egészében a MIG 
29-esektől a légtérellen-
őrzést, 2010-től pedig 
a NATÓ-ban vállalt fel-
adatainkat is ezekkel a 
gépekkel látják el – húzta 
alá beszédében a magyar 
védelmi miniszter.

-te-

Történelmi pillanat: Szekeres Imre 
átveszi a Gripeneket svéd kollégájától 

Sten Tolgforsttól
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EMLÉKEZZÜNK DARÓCZI FERENCRE Torna

Súlyos baleset 
a kisizsáki úton

Izsák-Verona-Szabadszállás-Izsák

Több mint ötven év baráti kapcsolat volt közöttünk. Amikor még 
Püspökladányban lakott, gyakran átmentem hozzá, mert nagyon jó 
barátnak tartottam. Szüret mulattságon, szüreti bálon is ott voltunk és 
mindenféle csínytevésben, kalandban részt vettünk. Ahogy mondani 
szokták, még az ördögtől sem féltünk. 

Budapesten a Fehérvári úti munkásszálló-
ban laktunk. Feri mindig a legelegánsabban öl-
tözködött és nagy sikert aratott a nők körében. 
Táncolni jártunk és nyáron leginkább a Gellért 
strandra szerettünk eljárni. Ferenc barátom 
egyébként kiváló ácsmester volt, a szakma 
elitjéhez tartozott. Mi sohasem verekedtünk 
egymással, de minden huncut „balhéban” részt 
vettünk. 

Amikor 1956. október 23-án kitört a for-
radalom, együtt jártuk, csavarogtuk be a fél 
várost. Hadd elevenítsem fel, hogy mi is történt 
valójában Daróczi Ferenc barátommal és velem 
október véres viharában.

…Pontosan nem tudom, hogy hány nap telt el… A Víg utcában is 
nagy tömeg verődött össze. A börtön előtt az emberek azt követelték, 
hogy minden politikai rabot engedjenek szabadon. A barátom, Daróczi 
Ferenc és én is valamit hangosan mondtunk a tömegnek a börtönnel és 
a rabokkal kapcsolatban. A tömeg két küldöttet - a barátomat és engem 
- választott, aki fegyveresek kíséretével bemennek a börtönbe, a börtön 
parancsnokától, elkérik a rabok listáját, és felülvizsgálják a rabokra mért 
büntetések okát, akik valószínűleg koncepciós politikai „ítéletek” miatt 
raboskodnak a börtönben, illetve ítéltek szabadságvesztésre. 

Másnap úgy döntöttünk, hogy átmegyünk Budára, mert mindketten 
Budán laktunk. Ferenc barátom - katonaviselt ember lévén - azt tanácsol-
ta, hogy ne a Petőfi híd felé menjünk, mert a hidak környékén szovjet 
katonák állomásoznak harckocsikkal és ágyúkkal. Sajnos nem hallgattam 
rá, és mégis arra mentünk. Ezért magamat hibáztatom.

Amikor a Petőfi hídhoz értünk, egy kirgiz vagy tatár kinézetű szá-
zados fegyverét ránk irányozva intett, hogy „igyi szudá!” Mindkettőnket 
alaposan megmotozott. Nálam egy üveg kristályvíz volt. Azt hitte, hogy 
Molotov-koktél. Az üveget letette a drótkerítés mellé és körülbelül három 
méterről célba vette revolverével. Csak a harmadik lövéssel találta el. 
Kezünket hátracsavarták és összeszíjazták, majd feltuszkoltak bennünket 
egy teherautóra, amelynek a vezetőfülkéje tetejére géppuskát szereltek. 
Néhány perc múlva elindult a konvoj: teherautók és néhány tank. Amikor 
a konvoj a Ferenc körút sarkához ért, vagyis a forradalmárok főhadiszál-
lásához, a géppuskás fejlövést kapott. Én az egyik oldali, a barátom pedig 
a velem szemben lévő pad alatt kucorgott. 

Amikor az egykori Ludovikához értünk, az épületek tetejéről, talán 
az ablakokból is iszonyú géppuskaropogás, sortűz fogadta a konvojt. A 
nagy köd miatt nehezen lehetett tájékozódni. Ha nem bújok ki a pad alól, 
talán baj nélkül megúszom, legfeljebb elvisznek Szibériába valamelyik 
haláltáborba. Alig bújtam ki a pad alól, egy sorozat eltalált. A szovjet 
katonák ekkor már leugráltak a teherautóról, és a tankok páncélzata 
mellett kerestek fedezéket. A barátom látta, hogy engem eltaláltak, ekkor 
ő is előbújt, és a nadrágszíjával elszorította vérző lábamat. Ekkor tudtam 
meg igazán, hogy milyen bátor és bajtársias ember ő. Alighogy végzett 
a művelettel, őt is eltalálták, de szerencséjére csak könnyebben sérült 
meg. Felültem, hogy megnézzem a lábamat, és ekkor ismét eltalált egy 
sorozat. Tompa ütéseket éreztem a testemen. A nyakcsigolyámat és jobb 
oldali tüdőlebenyemet, valamint a bal vállam izületét érték a lövedékek. 
A katonák leraktak bennünket az út mellé. A barátomat az egyik katona 
revolverrel fejbe lőtte. Ferinek fekete, göndör haja és dús hajkoronája 
volt. Ez volt a szerencséje, mert a lövedék nem merőlegesen, hanem 
érintőlegesen érte a koponyacsontot. Így maradt életben a barátom.

A szovjet hadsereg leverte a magyarok forradalmát. Összeomlott 
a Nagy Imre által is lelkesen hirdetett és támogatott függetlenségünk 
megszerzése, kivívása. Feri barátommal csak 1961-ben vagy 1962-ben 
találkoztam ismét. Akkor ő a Ráday utcában lakott a feleségével. 1978-ban 
egy közös cimboránk kocsival hozott el Izsákra Daróczi Ferenc barátom-
hoz és családjához. Innen másnap Kiskőrösre utaztunk és megtekintettük 
a Petőfi Múzeumot. Ferenc barátom nagyon örült, hogy felépültem halálos 
balesetemből és visszatértem a klinikai halál állapotából, s mint barátok 
ismét találkozhattunk. Feri barátom kemény katona volt. Amikor meg-
sebesültünk, neki is (nemcsak az orvosoknak) köszönhetem, hogy meg-
menekültem a halál karmaiból. A barátom ekkor már katonaviselt ember 
volt. Ha derékszíjával nem szorítja el erősen vérző lábamat, akkor már 
több mint ötven éve halott ember vagyok! Daróczi Ferenc barátom emberi 
magatartása, bajtársias és hősies viselkedése maradandó nyomot hagyott 
bennem. TISZTELEGJÜNK HŐSIES MAGATARTÁSA ELŐTT!

Izsákon többször meglátogattam. Utoljára 2005-ben találkoztam 
vele Izsákon. Felesége akkor már nem élt. Ferenc barátomat nagyon 
megviselte felesége betegsége és szenvedése. Az izsáki strand melletti kis 
kocsmába gyakran betértünk egy-két fröccsre vagy üveg sörre. Ferinek 
volt egy kedvenc kutyája, akit „Tábornok”-nak nevezett. Még 2004-ben 
megkért, hogy írjak egy tréfás versikét az ő kedvenc kutyájáról, Tábor-
nokról. Megírtam.

Szíven ütött a hír, mikor megtudtam, hogy életének 74. Évében 
elhunyt az egyik legjobb barátom, ’56 HŐSE!

Búcsúzásul hadd idézzem Shakespeare Julis Caesar tragédiájából 
Antonius szavait Caesarról: „ A rossz, mit ember tesz, túléli őt; A jó 
gyakorta sírba száll vele.”

Ember, ne ítélj, hogy ne ítéltess!
Budapest, 2008. január 30.

Budai Kulcsár János

A tanévben már több ver-
senyen mérethették meg felké-
szültségüket tornászaink. 2007. 
novemberében Nagykőrösön, a 
Medve László Emlékversenyen 
felsőseink 3. helyezést értek el. 
Decemberben az Eperföldi Öcsi-
Bácsi Torna Kupán, Kalocsán, 2-4 
fős csapatokkal indulhattunk. Az 
alsósok 3. helyezettek lettek (Vida 
Izsák, Józsa László), a felsősök 
A csapata 1. (Marton Alex, Vida 
Máté, Szabó Gábor), a B csapat 
2. (Langó Dávid, Lestár Krisz-
tián, Cséplő Dávid), a C csapat 
pedig 4. (Hajma Tamás, Dunai 
Rudolf, Bíró János, Szabó Gergő) 
helyezést ért el. Egyéniben Szabó 
Gábor 1., Cséplő Dávid 2., Lestár 
Krisztián 3. lett. 2008. jan 19-én 
Debrecenben a XVI. Bocskai-
Vénkert Kupán tornáztunk. Csak 
a III-IV. korcsoportosok között 
versenyeztünk. Csapatunk 2. 
lett. Jan 31-én (Kecskeméten) a 
Diákolimpia városi  döntője követ-
kezett. A felsősök megnyerték a 
versenyt (egyéniben Szabó Gábor 
1., Cséplő D. 2., Vida M. 3.), az 

alsósok a második helyet érték el 
(egyéniben Józsa L. 2.). Feb. 5-én 
a Diákolimpia megyei döntője 
következett. A versenyt a felsősök 
megyebajnokként zárták! Egyé-
niben Szabó Gábor megnyerte a 
versenyt! Az alsósok a 3. helyet 
szerezték meg! Így mind a két 
csapatunk továbbjutott a területi 
döntőbe.

2008. február 2-án rendeztük 
meg Izsákon, a VI. Sárfehér Kupa 
országos meghívásos fiú torna-
versenyünket. Továbbra is nagy 
érdeklődés kísérte a felkészülési 
időszakban megtartott rendez-
vényünket. Összesen 21 csapat 
versenyzett a kupán az I-II. és a 
III-IV. korcsoportban. Az alsósok 
a 8., a felsősök A csapata a 2., a B 
csapata a 7. helyet szerezte meg. 
A felsősöknél az egyéni VI. hellyel 
Szabó Gábor, az alsósoknál Józsa 
László lett a hazai legeredménye-
sebb versenyző. 

Csapattagok: (alsó) Bárdi 
Márk, Madzsó Martin, Konkoly 
Dominik, Langó Zoltán, Vida 
Izsák és Józsa László; (felső) 

Langó Dávid, Marton Alex, Lestár 
Krisztián, Vida Máté, Cséplő Dá-
vid, Szabó Gábor, egy-egy verse-
nyen tornáztak még: Varga István 
(I-II.kcs.), Bíró János, Dunai Ru-
dolf, Hajma Tamás, Szabó Gergő, 
Czirkos Gergő, Mihály Dávid, 
Digner József (III-IV. kcs.)

Köszönöm a verseny szer-
vezésében, lebonyolításában a 
támogatók, a szülők, a kollégák, 
a Polgármesteri Hivatal dolgozó-
inak és a gyerekek segítségét!

A Sárfehér Kupa támogatói: 
Adrenalin Energia Ital Kft., Bács-
Kiskun Megyei Torna Szövetség, 
Beke és Beke 2000. Kft., Duna-
Völgye Borászati Kft., Friss-Hasáb 
Kft.,  Helibor Szövetkezeti Pin-
cészet, Izsáki Kenyér Kft., Izsáki 
Polgármesteri Hivatal, Juhász 
Sándorné /Izsáki Házitészta Kft./, 
Kiskun autósiskola, ifj. Kovács 
László, Laguna ABC Kft., Loson-
czi Mihály, Magyar Diáksport 
Szövetség, Mezei Gábor, Minibor 
Pincészet, Moil Kft., Mondok Kft., 
Németh Tibor, Szijjártó Károly.

Szabó József

Az első pillantásra talán 
rejtélyesnek tűnő cím akár egy 
körutazásra is utalhatna. Aki 
ilyesmire gondol, nem is téved 
nagyot, ám mégsem ez a történet 
lényege. 

Kezdjük a megfejtést az első, 
az izsáki „állomással”. Ez az Ideal 
Trade olasz-magyar kft, melyet 
kerek 15 éve hozott létre Davide 
Gottardó olasz üzletember. Mint 
Joó József, a cég ügyvezető igaz-
gatója kérdésünkre elmondta, 
a jelenleg 25 főt foglalkoztató 
vállalkozás élelmiszeripari gé-
peket gyárt, s berendezéseik 
gyakorlatilag minden földrészen 
megtalálhatók, Európán kívül 
az USA-ban, Ausztráliában és 
Afrikában. Legutóbb például Me-
xikóba szállítottak pizzagyártó 

gépsort. Ők gyártották a közis-
mert Fornetti látványpékségek 
gépeit és az Izsáki Házitészta Kft. 
mosogatóasztalait és tojásmosó 
berendezéseit is.

A második állomás az olasz-
országi Verona, egy ottani 
élelmiszeripari gépkiállí-
tás, ahol az Ideal Trade is 
bemutatta berendezéseit, 
köztük dagasztógépe-
it és sütőkemencéit. Itt 
ismerte meg ezeket Szí-
vós László vállalkozó, aki 
nyomban el is döntötte, 
hogy pékségében ezekkel 
a gépekkel fogja gyártani 
a kenyeret és péksütemé-
nyeket.

Így kerül képbe a 
harmadik állomás, Sza-

badszállás, mivel Szívós László 
vállalkozása, a Reál Pékség, a 
szomszéd városban működik. 
Mint Kiss Zoltán vezető pék-

mestertől megtudtuk, a tavaly 
május 1-jén indult szabadszál-
lási pékség jelenleg napi 500 kg 
kenyeret, több mint 2000 kiflit 
(ezeket az izsáki Lakatos Jenő 
receptúrája szerint), zsemlét, 
valamint pizzát, leveles süte-
ményt és foszlós kalácsot készít 
az izsáki gépsoron. Kapacitásuk 
azonban ennél jóval nagyobb. 
S ezzel jutunk vissza Izsákra, a 
negyedik állomásra, ugyanis e 
kapacitást kihasználva az Áfész 
üzletei és a Wolf ABC meg-
kezdték a szabadszállási üzem 
termékeinek forgalmazását. A 
korszerű sütőberendezéseknek 
és a két település közelségének 
köszönhetően –megfelelő igény 
esetén- naponta akár többször is 
tudnak árut szállítani, így szinte 
mindig friss kenyér és péksüte-
mény várhatja a vásárlókat.

-te-

Az Ideal Trade telephelyén folyama-
tosan készülnek a berendezések, Joó 
József ügyvezető a gyártást ellenőrzi.

Kiss Zoltán és munkatársai 
kovásszal kelesztett kenyeret, 
péksüteményt készítenek.

Izsáki kemencében sülnek a 
kenyerek és péksütemények 
Szabadszálláson.

Február 5-ére virradóra hos-
szabb idő után, újabb súlyos au-
tóbaleset történt a kisizsáki úton. 
Közel négy éve, 2004. március 
1-jén volt utoljára hasonló tragé-
dia az útszakasz halálkanyarnak 
nevezett részén. Akkor egy Mer-
cédesz típusú gépkocsi csapódott 
az útmelletti fának, mindkét utasa 
a helyszínen meghalt. Három 
hónappal korábban ugyancsak 
ebben a kanyarban vesztette éle-
tét hat fiatalember. A mostani, 

két halálos áldozatot követelő 
tragédia nem itt történt, hanem 
a Kisizsák-tábla előtti viszonylag 
enyhe ívű kanyarban sodródott ki 
egy Izsák felöl érkező Lada, s csa-
pódott hatalmas erővel az ott lévő 
fának. A gépkocsiban utazó három 
fülöpházi fiatalember közül kettő 
a helyszínen meghalt. Harmadik 
társuk is súlyosan megsérült, de 
életben maradt. A rendőrségi vizs-
gálat szerint túl nagy sebességgel 
hajtottak, emiatt nem sikerült 
bevenni a kanyart, s ez okozta a 
tragédiát. Azt még vizsgálják, hogy 
ki vezette a gépkocsit.
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Kiállítás a Kolon-tóról 
Tatán  Postánkból

Gondolom...
TETÉZI LAJOS

…mindenki hallott a március 9-ei népszava-
zásról, s azt is tudják, hogy milyen kérdésekben 
lehet voksolni. Éppen ezért nem is a feltett kér-
désekről írok, inkább arról, mi is a jelentősége 
egy ilyen szavazásnak. Amennyiben elfogadjuk, 
hogy demokráciában élünk, akkor evidens, hogy 
a legfőbb döntéshozó a démosz, vagyis a nép. A 
gyakorlatban azonban nem közvetlenül a nép, 

hanem választott képviselőik hozzák a döntéseket az országgyűlésben, 
mert nehéz lenne egy országot úgy kormányozni, ha minden kérdésben 
közvetlenül a nép döntene. Bár, Svájcot nézve, nem is biztos, hogy egy 
ilyen sommás vélekedés megállja helyét. Ott igen gyakran népszavazással 
dönt a nép egy-egy rá vonatkozó jelentős kérdésben. A mi demokráciánk 
azonban sokkal fiatalabb, mint a svájci, így a népszavazás intézményét 
is másként értékelik nálunk, úgy az emberek, mint a politikusok. Utób-
biak véleménye nagyban függ attól, hogy éppen kormányon vannak-e, 
vagy ellenzékben. S persze attól is, hogy a feltett kérdések erősítik, vagy 
gyengítik pozícióikat. Ha az utóbbi gyanítható, könnyen jön is a válasz; a 
referendum eredménye semmire sem kötelezi őket.

Gondolom, az ilyen vélekedéssel a megfogalmazókon kívül aligha 
érthet bárki is egyet, hiszen a demokrácia alapjait kérdőjelezik meg ezzel, 
de felveti azt a kérdést is, hogy a képviselők valójában kinek az érdekeit 
képviselik? Az őket megválasztókét, vagy másokét? 

Gondolom, aki kicsit is foglalkozik a politika kérdéseivel, látja, hogy 
a demokrácia nagyon macerás dolog. Már ha komolyan vesszük. A dik-
tatúra sokkal egyszerűbb. Ott valóban nincs jelentősége, mit gondol a 
nép. A demokráciában viszont nagyon is van, így a „politikacsinálóknak” 
számolniuk kell vele. Hihetik ők teljes meggyőződéssel, hogy elképzeléseik 
helyesek, sőt a leghelyesebbek. Ha a többség más véleményen van, muszáj 
meghallani és meghallgatni hangjukat. Ez a demokrácia. Vannak olyan ös-
sztársadalmat érintő kérdések, melyek arra sarkallják az embereket, hogy 
véleményt nyilvánítsanak. Ez történik most nálunk. Volt egy választás 
és voltak ígéretek. Egyebek mellett arról, hogy nem lesz vizitdíj, kórházi 
napidíj, tandíj, és több biztosítós egészségügy – aztán lett. Ezért sokan 
becsapva érzik magukat, s ennek hangot is kívánnak adni. A népszavazást 
ellenzők ezzel szemben úgy vélekednek, mindegy, hogy mit ígértek, most 
ez van. A bevezetett intézkedésekkel elindul egy reform, ami után majd 
jobb lesz. Március 9-én e két nézet megmérkőzhet egymással. Úgy, ahogy 
egy demokráciában illik.

Gondolom, mindkét nézet képviselői eldöntötték már, hogy elmen-
nek-e szavazni, vagy sem. Azt is tudják, hogy mit ikszelnek, ha szavaznak. 
A magam részéről senkit sem kívánok befolyásolni véleménye kialakítá-
sában. Éppen ezért nem elemeztem magukat a kérdéseket. Aki az igenek 
mellett van, azt ikszelje, aki a nemekkel ért egyet, azt. Egy dologban viszont 
kifejezetten szeretnék mindenkit befolyásolni. Abban, hogy szavazzanak 
minél többen. Szavazzanak, mert kell a kontroll a politikusok felett. Tu-
datosítani kell bennük, hogy megbízóik figyelemmel kísérik működésüket 
és bármikor kérdőre vonhatják őket. E tudat ébrentartásával, egy sokkal 
normálisabb politikai élet, s legfőképpen mindennapi élet folyhatna ebben 
az országban. Volt már néhány népszavazás, ahol tehettünk volna ezért, 
de a többség nem tett. Most itt egy újabb lehetőség. Élni kellene vele…

Homok és fenyő
(sírfelirat helyett)

       Csernátoni István (1656-1691) emlékére

A messzi bodoki fenyves adta,
az Alföld homokja befogadta.

Szolgálta több mint emberöltőn át
Izsák reformált népét, Isten körbeírt otthonát.

Lett áldása; híre felemelte,
látogatta szerény hajlékát Erdély fejedelme…

Minderről nem költök, csak hírelek,
szóból szerény kopját emelek,

hogy a homok, ha takarja,
a feledés el ne ragadja.

Tépett itt azóta török handzsár,
csattant labanc karabély,

szaggatott ruszki gránát…
S hol csontjai porlanak, talán

aszfalt szalad a rónán át.

Mégis békésen nyugossza álmát,
és várja Jézusát tiszteletes Csernátoni István.

                                                                           Nagy Ár-

Január 22.-én Tatán az Eötvös József Gimnáziumban került 
megnyitásra Túróczi Tiborc fotóművész Kolon-tavat bemutató 
kiállítása.

A kiállítást dr. Sztrapák Ferenc, térségünk egykori országgyűlési 
képviselője nyitotta meg.

Ezután a Magyar Madártani Egyesület tatai csoportjának elnöke 
köszöntötte a megjelent diákokat.

A kiállítás megtekintése után a gimnázium vezetőségének 
kérésére egy rövid, félórás előadásban bemutattam a Kolon-tavi 
Madárvártán 10 éve folyó munkát.

Túróczi Tiborc fotókiállítása február 15.-től Kecskeméten a Ter-
mészet Házában is megtekinthető. Innen indul az anyag országjáró 
útjára, melynek befejezéseként a szeptemberi Sárfehér Napokra 
érkezik Izsákra.                                                          Németh Ákos

Tisztelt Szerkesztőség!
Alábbi levelemet figyelemfelkeltésnek és együttgondolkodásra való biztatásnak szánom, egy közös értékünk 

megmentése érdekében.

Gondolatok a fürdőről
Hogyan is kezdjem? Talán Németh László írónk szavaival: „Ne azt nézzük, ami van, hanem ami lehetne.” 

(Ezt a gondolatot sok helyre be lehetne illeszteni.)
Az izsáki strandfürdő mellett elhaladva sokszor gondolok vissza arra az időre, amikor ez épült. Milyen nagy 

összefogás, vagy ahogy azt akkor mondták; társadalmi munka kellett ahhoz, hogy úgy nézzen ki, mint ahogy 
akkor kinézett. Jött Izsák népe, fiatalja, öregje. Ásóval, lapáttal, kocsival, ahogyan éppen kellett. Napokon át együtt 
lapátoltunk például az akkori téeszelnökkel, Márki Kálmánnal. Még olyanok is ott voltak, akik már akkor tudták, 
hogy nemigen fogják használni a fürdőt és nem is használták. Felépült, parkosítottuk, szép lett.

Jöttek is a fürödni vágyók szép számban. Sok iskolás gyerek itt tanult meg úszni. Jöttek gyalog, kerékpárral. 
A vidékiek autóval, busszal, vonattal csoportosan. (Persze akkor még volt vonat.) Most meg itt áll átengedve a 
romlásnak, pusztulásnak. A szomszéd települések lakói még most is panaszolják, hogy nem jöhetnek gyerekeikkel 
fürödni, pedig milyen jó is volt egykor.

Tudja azt mindenki, hogy a követelmények meg az igények változtak az elmúlt negyvenöt évben, de talán 
megérdemelt volna egy kis ráfordítást ez a fürdő, már csak azért is, hogy egy kicsit ezzel is tiszteljük a lakosság 
munkáját, szándékát. Ez az építmény a szó igazi értelmében az izsákiaké.

Gondolkodtam, s erről másokkal is beszélgettünk – lehet, hogy a gondolatom utópisztikus. De!
Ha lenne egy, vagy több jól menő nagyobb vállalkozó, aki(k) anyagilag is tekintéllyel bír(nak), velük zászlót 

bonthatnánk a köz érdekében, ha letennék a maguk jószántából felajánlott adományt  e nemes célra. Lehet, 
hogy még a környékbeli településekről is segítenének. Lehetne esetleg az adó 1%-át felajánltatni. Egy kicsit 
az önkormányzat is tudna hozzátenni. A fürdő területén lévő két üzlethelyiség bérletéből is összegyűlt egy kis 
pénz. Egy szó, mint száz, össze kellene hozni, össze kellene fogni. Ha fel tudnánk mutatni egy jelentékenyebb 
összeget, talán még az állam is adna hozzá.

Láttam már fürdőhelyen feltüntetve egy-egy létesítményen, hogy mely cég adománya. Beszéltem nemrégiben 
egy kis település önkormányzati dolgozójával. Dicsértem milyen szépen fejlődik falujuk, s nemcsak a központja, 
szinte minden sarka, útjai, mindene. Egy kis fürdőjük van. Ő azt mondta, hogy amennyi adót beszednek idegen-
forgalomból, annak tízszeresét teszi hozzá az állam.

Szerintem az idegenforgalom az egyedüli kitörési pont településünk számára. A fürdő jó eszköz lehetne 
ehhez. Egyelőre a már meglévő, aztán tovább is léphetnénk, egy újabb kúttal, amely melegebb vizet ad, ehhez a 
már korábban megálmodott szálloda is társulhatna, vonatunk visszaállításának is nagyobb esélye lehetne, hiszen 
megnőne az utasforgalom is. Ez utóbbi elgondolások a jövőt jelentenék. A jelenben azt kellene –az építéskor 
tapasztalthoz hasonló- példás összefogással elérni, hogy a már meglévő strandunk ne romoljon tovább. Én a 
kicsiny téesznyugdíjamból hajlandó vagyok a célt támogatni. Végeztem egy kis fejszámolást is. Izsákon él kb. 
háromezer család. Ha minden család áldozna mondjuk 2000 forintot a strand megmentésére, az 6 millió lenne, 
plusz a nagyobb vállalkozók felajánlásai, ezekből valószínűleg finanszírozható lenne a vízforgatót, melynek hiánya 
miatt be kellett zárni fürdőnket. Kétezer forintból pl. három doboz jobb cigarettát, vagy ugyanennyi pizzát lehet 
venni. Egy kis lemondással, ezek árával sokak örömét is szolgálhatnánk. Hiszen igen sokan vannak sajnos, akik 
nem engedhetik meg maguknak, hogy nyaralni vigyék gyermekeiket. Ha a strand működne, oda kimenni felérne 
egy kisebb nyaralás örömével e szerényebb körülmények között élő családoknak, ahogy minden odalátogatónak 
is. E mellett még az is büszkévé tehetne bennünket, hogy elmondhatnánk, nem hagytuk veszni mindazt, ami 
az izsákiak összefogásával egykor megépült és oly sok örömöt okozott. Akik támogatnák a kezdeményezést, a 
fürdő megnyitása után esetleg tiszteletjegyben akár vissza is kaphatnák 2000 forintjukat.

Kérem a tisztelt Olvasókat, gondolkodjanak el a fentieken, s indítsunk mozgalmat strandunk megmenté-
sére!

Varga László

Áremelés
Az Izsáki Hírek ára 2001 

januárja óta 80 Ft. Az elmúlt hét 
év alatt többször emelkedett a 
lap nyomdai előállítási költsé-
ge, de ezt az eladási árban nem 
érvényesítettük. Az emelkedés 
mára azonban odáig jutott, hogy a 
hirdetési díjak kompenzáló hatása 
mellett is kénytelenek vagyunk 
árat emelni. Az emelés csak a 
nyomdai költségek szintjét jelen-
ti, hasznot nem kalkuláltunk az 
új árba, amely e hónaptól 110 Ft. 
lesz. Bízunk abban, hogy Olvasó-
ink megértik a kényszerű lépést 
és továbbra is az eddigiekhez 
hasonló érdeklődéssel fogadják 
az Izsáki Híreket.

Szerkesztőség

A Kovács Gyula Kimûvelt Emberfõk Ala-
pítvány évente hozzájárul a nehéz körülmények 

között élõ gyermekek továbbtanulásához, a hitta-
nos és jól tanulók ösztönzéséhez, a helytörténeti 
múzeum ápolásában résztvevõk támogatásához.

Kérjük, támogassa adója 1%-ával
 az alapítványt.

Adószám: 18350180-1-03

Az Izsákért Közalapítvány Kuratóriuma tisz-
telettel kéri az adózókat, hogy adójuk 1%-át 

ajánlják fel az alapítvány javára, hogy továbbra 
is támogatni tudják a város kultúrális sport és 

egyéb közhasznú tevékenységet folytató csoport-
jait, magánszemélyeket

valamint az arra rászorulókat. 
Az alapítvány adószáma: 18351851-1-03

Felhívás
Kérjük az adózókat, hogy 

2007. évi személyi jövedelem-
adójuk 1%-ával támogassák a 
Tanítók Alapítványa az Izsáki 
Erdei Iskoláért alapítványt.
Adószám: 18354311-1-03
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Pályázati felhívás

Könyvtári hírek

Aforizmák, érdekességek 
a jegyzetfüzetből

Kék hírek

A Tanítók Alapítványa az Izsáki Erdei Iskoláért, pályázatot 
hirdet 3. osztályos tanulócsoportok részére. 

A pályázat célja a gyermekek környezeti nevelésének fejlesz-
tése és az egészséges életmódra nevelés erdei iskola keretében.

A pályázat leadási határideje: 2008. február 28.
Egy tanulócsoport csak egy pályázatot adhat be.
Pályázati feltételek:
- szakmailag megfelelő és ellenőrizhető program,
- kirándulási terv
- 2007-2008-as tanévben történő megvalósítása
- a pályázati munka kiadási költségkalkulációja (részletes 

költségvetés).
Pályázati cím: Tanítók Alapítványa az Izsáki Erdei Iskoláért 

Kuratóriuma
6070 Izsák, Kossuth L. u. 39.

Cercena: Tükörnapló; Cour-
ths-Mahler: Merj boldog lenni!; 
Fable: Mogorva nyár; Fekete: 
Nők, nők, nők avagy Három 
magyar Amerikában; Forster: 
Transformers; Jacq: Napkirálynő; 
Kerr: A lámpás gyermekei; Lobe: 
Párizsi macskajaja; Nopola: Sás-
kalapka és szőrmamuszka világgá 
megy; Olsen: 16 leszek; Potter: 
Hova bújtak Nyúl Péter barátai?; 
Roberts: Istenek tánca; Roberts: 
Morrigan keresztje; Tandori: A 
komplett tandori-komplett ez?; 
White: Sam a kémek ellen; Whi-
te: A titokzatos küldetés; Wolf: 
Éjre nap; Zoehfeld: Harmadik 
Shrek; Hyde: Nézd csak miből 
lesz?; Lázár: Népi játékok; Köves: 
Tiszta diliház; Accovis: Hogyan 
éljük túl a sulit?; Baranyi: Thai 
masszázs; Mortensen: Becsajozás 
kézikönyve; Judith: A csakrák böl-
csessége; Taylor: Én és a kutyám; 
Verhoef-Verhallen: Díszmadarak 
enciklopédiája; Weissensteiner: 
Nők a Habsburgok trónján; Almá-
sy: Minden jó, ha vége jó; Taylor: 
Én és a kutyám; Awdry: Thomas 
a gőzmozdony; Boehme: Állati 
történetek; Chopra: Buddha; Jacq: 
Milyen édes az élet a pálmafák 
árnyékában; Masini: Az a fránya 
spicc!; Nemere: Vérvonal; Olin: 
L’ecsó; Papademetriou: Lizzie 
és a siker; Restrepo: Leopárd 

a napon; Roberts: A Némaság 
völgye; Rowe: Deltora-küldetés; 
Simmons: A Holló Szövetség; 
Smith: A bosszú; Stilton: Is-
ten hozott a Fukar erdőben; 
Torday: Lazacfogás Jemenben; 
Wodehouse: Tüzes víz; Zöller: 
Történetek a lovasiskolából; 
Wang: Incifinci pókocska; Miles: 
Szociálpszichológia; Kornai: Szo-
cializmus, kapitalizmus, demok-
rácia és rendszerváltás; Angolul 
könnyűszerrel; Franciául könnyű-
szerrel; Olaszul könnyűszerrel; 
Martinez: A tangóénekes; Móra: 
A hatrongyosi kakasok; Szepes: 
Pöttyös Panni az óvodában; A 
szeretet fényjelei; Darvas Iván 
emlékkönyv; Skaliczki Judit: 
Az első lépésektől a könyvtár 
stratégiai tervének elkészítéséig; 
Oomen: Hogyan éljük túl az első 
csalódást?; Polcz: Macskaregény, 
Schnitzer: A titokzatos asszony; 
Zöld recept; Szabó: Receptek a 
4 napos szétválasztó diétához; 
Hodnik: A lélek teste; Maya: Tü-
körmágia; Vekerdy: Kamaszkor 
körül; Moldova: Szabadíts meg 
a gonosztól; Bull: Unaloműző 
verőfényes napokra; Schumann: 
Drágakő-biblia; Dahlke: Rüdiger: 
A betegség, mint szimbólum; 
Elsősegély; Egészség 60 év felett; 
Az alternatív gyógymódok tan-
könyve; Székely ízek.

A megőrzött újsághirdeté-
sekből mutatok be most néhá-
nyat. Úgy gondolom, ezeken is 
el lehet gondolkodni.

1.) Egy nyáron át hasz-
nált kényelmes, kétszemélyes 
kempingsátramat elcserélném 
babakocsiért és kelengyéért. 
(Hát, ezen már nincs mit gon-
dolkodni! V.L.)

2.) Népszabadság, ’80-as 
évek: Fejni tudó férfikisegítőt 
keresek (Lehet, hogy éppen 
besegítőt? V.L.)

3.) A Kis Újság egyik 1948-
as számában lehetett olvasni 
az alábbi házassághirdetést. A 

Az Izsáki Rendőrős terüle-
tén az alábbi jelentősebb bűn-
cselekmények történtek: 

Nyomozás indult isme-
retlen tettes ellen, aki 2008. 
február 1-én 00.20 órakor Izsák, 
Gedeon dűlőben lévő Benyovsz-
ky Kft. irodahelyiségébe ajtóbe-
feszítés módszerével behatolt 
és a céggel kapcsolatos iratokat 
tulajdonított el. 

Nyomozás folyik isme-
retlen tettes ellen, aki 2008. 
február 7-én 02:00 óra és 04:00 
óra közötti időben Fülöpszállás, 
Bajcsy-Zsilinszky utcán lévő 
Mozi Presszóba ajtóbetörés 
módszerével behatolt és 2 db 
játékgépet eltulajdonított. A 
bűncselekménnyel okozott kár 
kb. 1.600.000 Ft. A játékgépe-
ket az elkövetés után néhány 
órával később megtalálták. 

Az Izsáki Rendőrőrs nyo-
mozást folytat ismeretlen tettes 
ellen, aki 2008. február 8-án 
18:00 óra és 21:00 óra közötti 
időben Fülöpszállás, Attila ut-
cában lévő egyik családi házba 
ajtóbefeszítés módszerével 
behatolt és onnan arany éksze-
reket tulajdonított e, mintegy 
100.000 Ft értékben.KÁBELTÉVÉ

TÁJÉKOZTATÓ
Több kábeltévé előfizető jelezte igényét az ECHO TV műsorá-

nak az Izsáki kábeltévén való megjelenésére. Az EMW Networks 
Kft. teljes működési területén jelentkezett ilyen irányú igény, 
ezért  felvették a kapcsolatot a műsorszolgáltatóval és elkezdték 
a tárgyalásokat a csatorna bevezetésével kapcsolatban.

Sajnálatos módon konkrét időpontot még nem tudtak mon-
dani, hogy mikortól indul az ECHO TV sugárzása, de amint erről 
bármiféle tájékoztatást kapok, értesítem a tisztelt előfizetőket.  

Bak Nándor
Izsák Kht.

Felhívás
Az Izsákért Közalapítvány Kuratóriuma arra kéri 

az izsáki lakosokat, hogy az 1-2 forintos pénzérmé-
iket az üzletekben, vendéglátóhelyeken elhelyezett 
gyűjtőkben ajánlják fel az alapítvány javára!

Köszönjük!

HITEL
Lakáscélú-, szabadfelhasználású- 

és vállalati.
Kamat: 0,77%-tól 

Ügyintézési díj nélkül! 
Átfutási idő: 3 hét

Lantos Ildikó 
06-30-3499-004

Több bűncselekménnyel 
kapcsolatban sikerült felderí-
teni és elfogni az elkövetőket, 
melyek közül az alábbi két 
esetet emelnénk ki: 

Nyomozás indult ismeret-
len tettes ellen, aki 2008. január 
2. és február 2. között Izsák, 
Szajor dűlőben lévő egyik tanya 
ablakát betörte és a tanyaépü-
letet felgyújtotta. Az ott lévő 
berendezési tárgyak elégtek. A 
bűncselekménnyel okozott kár 
kb. 180 000 Ft. A bejelentést 
követően elfogásra került egy 
izsáki férfi, aki elismerte, hogy 
a tanyát ő gyújtotta fel, tetté-
re nem tudott magyarázatot 
adni. 

Nyomozás indult isme-
retlen tettes ellen, aki 2008. 
február 7-én 00:00 és 05:00 
közötti időben Izsák, Mátyás 
Király utcában lévő ház udva-
ráról kertkapuját befeszítette 
és műszaki berendezéseket, 
egy motorkerékpárt és több 
baromfit tulajdonított el, kb. 
80.000 Ft értékben. Az Izsáki 
Rendőrőrs tagjai a bűncselek-
mény elkövetésének napján az 
elkövetőket elfogták, azzal két 
fiatalkorú személy gyanúsítha-

tó. A bűncselekmény elköveté-
sét elismerték, az ellopott tár-
gyak nagyobb része megkerült, 
azonban jelenleg is hiányzik egy 
szürke színű Simson 51 típusú 
motorkerékpár. 

Felhívjuk a lakosság figyel-
mét, hogy az elmúlt időszakban 
környékünkön több esetben 
előfordult, hogy intézmények-
ből, irodahelyiségekből tulajdo-
nítottak el ismeretlen elkövetők 
otthagyott pénztárcákat kész-
pénzzel, iratokkal, bankkár-
tyákkal. A fentiek miatt kérjük 
a lakosságot, hogy az értékeikre 
ügyeljenek, azokat ne hagyják 
felügyelet nélkül, illetve az 
irodahelyiséget minden esetben 
zárják be, ha azt elhagyják.  

Kérjük azok jelentkezését, 
akik a fenti bűncselekmények-
kel kapcsolatban, illetve az el-
tulajdonított tárgyak hollétéről 
információval rendelkeznek, 
bejelentéseiket személyesen 
az Izsáki Rendőrőrs épületében 
hétköznap 07.30 órától 16 óráig 
tegyék meg, telefonon pedig 
a 06-20/3849606 vagy a 06-
20/3847731 hívószámon. 

Szalai László őrsparancs-

stílusa már nem mai. Akkor 
még nem kapcsolatot, társat ke-
restek, hanem egy életre szóló 
házasságra gondoltak. Akkor 
még nem írtak bele a hirdetésbe 
titokzatos számokat, melyekről 
nem lehet tudni, hogy melyik 
mit is jelent, s férfire, vagy 
nőre vonatkoznak-e? Pedig ez 
fontos lenne (biztosan). Íme a 
hirdetés, amely szerintem elég 
tárgyilagos és őszinte:

Zörgős csontú 
csúnya lány,
Kinek nincsen hozomány,
Megismerné a nagy Ő-t,
Ki nem kártyázik, 
boroz, sőt,
Léhaságot megveti,
Otthonát majd szereti,

Egyszerű a családfám,
Eltartom apám, anyám,
Római katolikus
a vallásom,
Nincsen zenei hallásom,
Magasságom lenti,
Csak százhatvan centi,
Magamról mit írjak még,
Ruházatom oly szerény,
Hogy majdnem üres 
a szekrény,
Iskolai végzettségem érett,
Írjon házasság végett,
Levelét én diszkrét 
kezelem,
És választ küldök, ha kéri,
Gyorsabban, mint reméli.
Érdeklődni: 
„Kalandmentes” jeligére.
                     Varga László
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F e l k e l é s Református múltunk (2.)
Hosszú ideig a gyülekezetben, mint legrégebben Izsákon szolgáló lelkipásztor, Csernátoni Ist-

ván neve volt ismert. Mátyási János tiszteletes úr, aki elkezdte vezetni a jelenlegi anyakönyveket és 
protokollumokat úgy jegyzi, hogy a gyülekezet legöregebbjei rá emlékeznek még. Nevén túl, ami azt 
jelzi, hogy Erdélyből került az Alföldre, az az érdekes, hogy az ún. „papmarasztásos” időben, amikor 
a gyülekezetek csak néhány évig alkalmaztak egy lelkészt – jelenlegi tudomásunk szerint- , ő 1656-tól 
1691-ig töltötte be itt a hivatalát. Ez valószínűleg egy egyháztörténeti ritkaság! Sőt, tudomásunk van 
arról is, hogy amikor a török I. Apafi Mihály erdélyi fejedelmet a felvidéki hadjáratba kényszerítette, 
elég hosszú időn át itt szállt meg Izsákon (1663 nyarától 1664 tavaszáig valószínűleg). Emlékezzünk 
Rá hálaadással és kellő kegyelettel!   (-na-)

    II. számú protokollum, 22.oldal bejegyzése:
 „ 1744.julii 27.
       
Ez alább megírt Petőfalvi Uzovits Mozes ezen  T.(ekintetes) N.(emes) Pest vármegyében lévő Isák 

nevű Helysegnek Compossessora, adom tudtára mindenekk.  a kikk. Illik ez levelemnek rendiben, hogy 
én tekintvén itten lako örökös, ős, gyökeres Helvetica vagy Reformata Valláson lévő jobbagyimnak, 
mind felseges Koronás Királyunkhoz a sok Transermákban s más szolgálatokban is, mind hozám s mind 
a T. N. Vármegyehez sok magok szenvedésekkel s kárvallásokkal is gyakran meg mutatott hűségüket, 
kivánván őket tovább is mind felseges Urunk, mind magam és successorim s Compossessorim, úgy  a 
N. Vármegye szolgalattyara is meg erősittessem, gyökereztessem s nem idegenittessem, szomorusággal 
nem illetem, mind ez ideig valameddig felseges Koronas Királyunk olly parantsolattya nem érkezik, 
hogy az itt körül való Templomok mind el vetessenek, és ha tsak egy marad is mind addig őket kivánom 
manutenealnom Isteni szolgalattyokban a Templom iránt soha nem háborgatnom, de sőt m.inkább 
minden tellyes tehetsegemmel őket minden háborgatok ellen meg oltalmaznom. Melyről adom ezen 
saját kezem subsenptiommal s szokott petsetimmel meg erősitett levelemet.

Signatum in possessione Isák die 27 Julii 1744.
L.S.
Petőfalvi Uzovits Moyses  mp.
A „ma” észrevétele: Istennek legyen hála, voltak ilyen nemes uraink is, akiket haló poraikban is 

áldjon meg a Magasságos, Mindenható Isten !
 közli: Nagy Árpád

MEGEMLÉKEZÉS

Egyházi hírek
- Nagyböjtben minden pénteken este fél 6-tól keresztutat járunk, 

utána szentmise van nagyböjti elmélkedéssel.
- Február 23-án és március 1-jén, szombaton este a szentmise 

után Páter Pióról vetítünk filmet a közösségi házban. Utána mód lesz 
beszélgetni a filmről. 

- Nagyböjti lelkigyakorlatunk március 12-15-ig tart. Este fél 6-tól 
gyóntatás, rózsafűzér vagy keresztúti ájtatosság lesz, a szentmisében 
lelkigyakorlatos szentbeszédek. A lelkigyakorlat vezetője Czár Iván 
solti plébános atya lesz.

- Február 24-én, vasárnap este tartjuk a következő felnőtt biblia-
órát a plébánián.

- Szintén február 24-én a persely adományainkkal a nehéz helyzet-
ben lévő katolikus iskoláinkat támogatjuk.

- Március 16-án, Virágvasárnap 14 órakor Sillye Jenő és zenekara 
ad hangversenyt a templomban, elmélkedéssel és tanúságtétellel. 
Szeretettel várjuk Testvéreinket az alkalomra!

- Kérjük testvéreinket, hogy adójuk 1 %-át ajánlják fel Egyházunk 
javára, a másik 1 %-ot pedig valamelyik Egyházhoz közeli egyesület 
vagy alapítvány számlájára.

- A bérmálásra készülő fiatalok oktatása szombatonként du.5-kor 
van a közösségi házban.

- A még hátralévő egyházközségi munkálatokhoz kérjük testvéreink 
segítségét és adományait! Az eddigi adományokat Isten fizesse meg!

Elesik az Úr a kereszt sú-
lya alatt, háromszor is. Egyre 
súlyosabbak, egyre sűrűbbek 
ezek a bukások. Egyre nehezebb 
a talpra állás, több korbács és 
rúgás kell a felkeléshez. De 
mindig újra felkel, mert húzza 
ugyan a gyengeség és a fájdalom, 
de jobban vonzza őt az áldozat: 
beteljesíteni az Atya akaratát, 
végbevinni a megváltás művét. 

Furcsán gondolkodunk mi, 
emberek: Miért nem beszélünk 
Jézus háromszoros felkeléséről? 
Miért az eséseket számoljuk, 
holott az bukást jelent, a felkelés 
pedig győzelmet? Hányszor tot-
tyan fenékre a járni tanuló kis-
gyerek, esetlenségében hányszor 
fakad sírásra? De mégis mindig 
feltápászkodik, - rendszerint 
jóságos segítséggel -, hogy aztán 
egyre kevesebbszer essen el, a 
felkelése pedig egyre könnyebb 
legyen. Mért nem számoljuk az 
esések nélkül megtett utat, mért 
nem becsüljük jobban a feltá-
pászkodáshoz kellő erőfeszítést? 
Miért nem beszélünk felkelé-
seinkről, miért kell mindig a 
bukásaink miatt síránkoznunk? 
Hiszen Jézus értünk esik el és 
kel fel újra, hogy megtanítson 
minket felkelni, a pozitív és jó 
dolgokat számolni. Isten a bű-
neinket megbocsátja, „tengerbe 
veti”, eltörli, de a legkisebb jó-
ságot is mennyei győzelemként 
tartja számon, a pohár vízért is 
megfizet, amit jó szívvel adunk 
a legkisebb szomjazónak. Isten 
nem esés párti, hanem felkelés 
párti. Nem a halált számlálja, 
hanem a hazatérést és a feltá-

madást tartja számon.
Ó, ha megértenénk a mindig 

újra felkelő Krisztust! De kevés 
reményvesztett, elkeseredett 
ember élne a világon, de sokkal 
több reménykedő arc nézne 
ránk! De sokkal könnyebben 
tudnánk mi is megbánni bűnein-
ket, Isten irgalmából talpra állni, 
s másokat is segíteni, mint ahogy 
Cirenei Simon segített Jézusnak! 
Nem a mai veszteséget, hanem 
a holnapi győzelmet tudnánk 
szeretni, és embertársunkat sem 
írnánk le mai gyengesége miatt, 
hanem a felkelt embert látnánk 
benne!

Matt Talbot kemény önfe-
gyelmezéssel lábolt ki az alkohol 
fogságából. Sok visszaesés után, 
Krisztus szeretetében bízva, 
vezekelve és imádkozva élte 
át, hogy egyre ritkábban veszít, 
egyre többször nyer, míg hálá-
val érezte, hogy szilárdan áll és 
megmenekült, mert hűséges az 
Úr, aki érte is felkelt.

A nagyböjt a bűnbánat ide-
je. Nem a lemondó kesergésé, 
hanem a bűnbánaté. Nem a 
mindent feladó léleké, hanem a 
mindent remélő, új életben bízó 
lelkes emberé. ”Kelj védelmem-
re, Uram! – kiált a zsoltáros, mert 
ellenségem a földre akar tiporni.” 
A bűnbánat a felkelés ideje, az 
erőé a gyöngeség felett. A felkelő 
és feltámadó Krisztus erejében 
bízva akarunk új életre támadni. 
S ha újra felemel minket, kérjük, 
hogy a feltámasztott életet tartsa 
meg bennünk! Kelj fel, Uram, és 
kelts föl bennünket is!

Podmaniczki Imre plébános

Férjem, KuLI ISTVÁN halálának
2. évfordulójára

soha nem múló fájdalommal, 

Bánatos felesége és szerető családja.   

„Akkor tudtuk meg igazán, mi az a bánat,
mikor elvesztettük édesapánkat.
Sokszor oly jó lenne átölelni téged,
miért pont hozzánk volt mostoha az élet.
Soha nem pótolja hiányodat semmi,
fájó szívnek apa nélkül élni.”

  Gyülekezeti hírek
       
- Február 18-23. között evangelizációs hetet tartunk a gyülekezeti házban. Szolgálnak: Mészáros 

Zoltán fülöpszállási lp., Czikóné Bartha Márta lp., ifj. Bán Béla bajai lp. És Édes Árpád kiskunhalasi 
lp.. Szombaton az istentisztelet 17.00-tól kezdődik, utána közös vacsorára terítjük meg az asztalo-
kat. Mindenkit szeretettel várunk (családtagokat is!). Aki tudja, kérjük, hogy jelezze részvételét a 
lelkészi hivatalban.

- Február 24-én, 10.00-től , az evangelizációs hét zárásaként az úrvacsora kiosztására is sor kerül. 
Kérjük a Testvéreket, hogy a megelőző hetet tekintsék előkészítő alkalmaknak is.

- Várjuk a nyári hittan táborba való mielőbbi jelentkezéseket. A tábor időpontja: augusztus 11-
16., helyszín: Mór. Sajnos, az idén még nem sikerült támogatásokat nyernünk, ezért kérjük azon 
Testvéreink anyagi segítségét, akiknek módjukban áll támogatni ezt a fontos ifjúsági munkát. Az 
ifjúsági misszió leghatékonyabb eszközének bizonyult az eddigiekben is ez a tábor, kérem, hogy 
hordozzák az ügyet imádságos szeretetükben is!

- Adója 1%-val támogassa a Magyarországi Református Egyházat, technikai számunk: 0066.
- Másik 1%-val támogassa egyházközségünk alapítványát: Feltámadunk Alapítvány, adószámunk: 

18351545-1-03.
- Támogatásaikat előre is köszönjük !

IKEM hírek
- február 29-én (péntek), 17.00 órától a Pártok Házában (OTP feletti terem), beszélgetés Halász 

Péterrel: Csángókról és honismeretről. Mindenkit szeretettel várunk !
- március 9-én (vasárnap), 17.00 órától az Ipartestület Székházában (Gábor Áron u.1.), Friedrich 

Klára rovásírás kutató tart előadást: „Torma Zsófia, a világ első régésznője „ címmel. 

Várjuk mindazokat, akik szeretik a magyar kultúrát, és fontosnak tartják a szellemi épülésün-
ket

MEGEMLÉKEZÉS

ROMÁN ALAJOS
halálának 15. évfordulójára

Szerető lánya Irma, veje Pali, unokája Tamás
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Múzeumfalu –
 – Oladi kilátó

Font Sándor országgyűlési képviselő
(Fidesz) a március 9-ei népszavazásról

Tisztelt Izsákiak!
Engedjék meg, hogy vá-

lasztott képviselőjükként né-
hány gondolatot megosszak 
Önökkel a népszavazással 
kapcsolatban. 

Március 9-én arról dönt-
hetnek a magyar emberek, 
hogy szerintük rendben van-e 
az, hogy vizitdíjat, kórházi na-
pidíjat és tandíjat kell fizetni 
azért, mert egy tehetségtelen 
kormányzat csődközeli hely-
zetbe vitte az országot.

Mindannyian tudjuk, hi-
szen elszenvedői vagyunk, 
hogy fizetésünkhöz mérten, 
Európában a legnagyobb tb-
f izetők vagyunk. A Gyur -
csány-kormány mégis  azt 
mondja; bár a befizetésekért 
járna az ellátás, fizess még 
vizitdíjat és kórházi napidíjat 
is. Magyarán; azért, amiért 
egész életünkön át fizettünk, 
most újra fizettetni akarnak 
velünk. Ez olyan mintha el-
mennénk egy színházba, ahol 
nemcsak a belépéskor, hanem 
a kilépéskor is fizetni kellene, 
különben nem engednek ki. 
A népszavazásnak valójában 
nem az a kérdése, hogy sok, 
vagy kevés-e a 300 forint.  Az 
a kérdés, hogy megengedjük-
e ennek a kormánynak, hogy 
mindazt a kárt, amit ők okoz-
tak nekünk, velünk fizetessék 
meg. Ha eredménytelen lesz a 
népszavazás, azzal valójában 
azt üzenjük, hogy bármikor 
megtehetik ugyanezt velünk, s 
az sem baj, hogy tönkretették 
az országot, szétlopták az álla-
mi vagyonokat, és eltüntettek 
hatalmas összegeket, például 
a Ferihegyi repülőtér után 
kapott 450 milliárdot, mellyel 
a mai napig nem számolt el a 
kormány. De azt is üzenjük 
egy esetleges eredménytelen-
séggel, hogy a tandíjjal, vegyék 
csak el bátran a felnövekvő 
generációktól a továbblépés 
lehetőségét. Ezzel kapcsolat-
ban, nekünk vidékieknek, az 
sem lehet mellékes, hogy a 
tandíjjal főleg a vidéki szegé-
nyebb körülmények között élő 
tehetséges diákoktól veszik el 
a tanulási lehetőséget, hiszen 
nekik ezen felül még kollégi-
umi díjat, albérletet és utazási 
költséget is fizetniük kell. 
Olyan terheket, melyek így 
összeadódva sokuk számára 
végképp vállalhatatlanok. Ez 
egy olyan diszkrimináció jól 
kitervelt része, amilyet magyar 
kormány még soha nem enge-
dett meg magának; egyszerűen 
lesöpri a vidéket az asztalról.

1990 óta az első olyan ügy-
döntő népszavazásra kerül sor 
március 9-én, amelynek ered-
ménye kötelező a kormányra 
nézve. Ha az igenek száma 
többségbe kerül, akkor a kor-
mány azt köteles figyelembe 
venni és a törvényeket eszerint 
módosítani. Úgy tűnik, erre 
most nagyon nagy esély van. 
Láthatjuk, hogy a kormányzat 

szembefordult a teljes tár-
sadalommal. Közvélemény-
kutatások mutatják,  hogy 
még a szocialista szavazók 
többsége is az igenekkel ért 
egyet, hiszen az ő zsebükből is 
kiveszik a pénzt. Ahhoz, hogy 
tovább ne mehessen így, meg 
kell tenni az első lépést, ez 
pedig az, hogy három igennel 
szavazzunk és kellő számban 
menjünk el voksolni. Gondolja 
át mindenki, engedi-e magát 
továbbra is becsapni, engedi-
e, hogy vele fizettessék meg a 
hatalommegszerzés hazugsá-
gainak árát. Mert ez az igazi 
kérdés ezen a népszavazáson! 
Aki nemmel szavaz, vagy távol 
marad, az a saját és a társa-
dalom többségének további 
kisemmizésére szavaz.

A téli parlamenti szünet-
ben a szocialista képviselők 
kaptak hideget, meleget szava-
zóiktól, mert a saját választóik 
sem vélekednek másként erről 
az országrombolásról, mint 
ahogyan mi vélekedünk. Most 
nem tehetnek egyebet, mint 
bíznak abban, hátha sikertelen 
lesz a népszavazás, és hátha 
lesz valami pozitív gazdasági 
eredménye az úgynevezett 
reformoknak. Ezzel szemben a 
Magyar Nemzeti Bank elnöke 
egyértelműen jelezte, hogy 
rövidtávú fellendülésre semmi 
esélye nincs az országnak. A 
legutolsók vagyunk Európá-
ban, azzal hogy 1 százalékos 

a bruttó gazdasági növekedé-
sünk. Olyan pedig csak az af-
rikai Szahara-övezetben lévő, 
teljesen kisemmizett orszá-
gokban szokott előfordulni, 
nem pedig Európában, hogy 8 
százalékos inflációba sodorták 
az országot, és 15 ezer milli-
árdos az államadóság. 

Felvetődhet a kérdés, hogy 
ez a népszavazás kellő lö-
kést adhat-e a szocialistáknak 
egy kijózanodáshoz netán a 
kormány bukásához? Talán 
világos, hogy ez azon múlik, 
hányan és hogyan szavaznak 
majd március 9-én. Ezt mi 
megjósolni nem tudjuk, de 
azt tudhatjuk, hogy a változás 
népakarat nélkül nem megy. 
A parlamenti ellenzék ehhez 
kevés, mert így működnek a 
demokratikus játékszabályok. 
Mi folyamatosan megtesszük 
az interpellációkat, a kérdé-
seket, a törvényjavaslatokat. 
Most pedig elmentünk a leg-
végsőkig, amit egy demokrá-
cia megenged; az ügydöntő 
népszavazásig.  Innentől a 
választópolgárokon múlik, 
hogy kifejezik-e elégedetlen-
ségüket egy igen magas rész-
vételi aránnyal. Mi hisszük; 
a néppel szemben nem lehet 
kormányozni – Magyarorszá-
gon most mégis ez történik. 
Március 9-én állítsuk meg 
ezt a képtelenséget! A három 
igennel egy új jövőt kezdhe-
tünk!

Szombathelyt, Magyaror-
szág első városi települését 
Claudius római császár kr. 
u. 43-ban alapította Colonia 
Claudia Savaria elnevezéssel 
A négy évszázados római 
uralom alatt a provincia val-
lási központja és időszakon-
ként a helytartó székhelye 
volt. A Nyugat királynőjének 
becézték történelme során, 
jelezve, hogy hazánk nyugati 
határvidékeinek életében 
kiemelkedő szerepe van: 
Nyugat-Dunántúl természe-
tes fővárosa, az Ausztriával 
határos terület gazdasági 
és szellemi központja, Vas 
megye székhelye. 

A Perint-patak hídján 
áthaladva a Csónakázó-tó, 
a Horgász-tó környékére: 
a tófürdő, a kemping és a 
falumúzeum együtteséhez 
érünk. A horgásztó észak-
nyugati részéhez kapcso-
lódik a szabadtéri néprajzi 
múzeum, a Vasi Múzeum-
falu. Létesítése gondolatát 
már 1939-ben fe lvetet te 
Tóth János építészmérnök, 
a  magyar  népi  ép í tészet 
egyik legkiválóbb ismerője. 
A mai termálfürdő területén 
akarta elhelyezni az őrségi, 
hegyháti, kemenesaljai és a 
Rába vidéki szlovénok lakta 
legszebb házakat. Az elkép-
zelést dr. Pável Ágoston, a 
múzeum néprajzos igazgató-
helyettese is támogatta. Ter-
vük azonban a II. világhábo-
rú miatt nem valósulhatott 
meg. 1973-ban már - Bárdosi 
János néprajzos muzeológus 
bekapcsolásával - megnyit-
hatták a múzeumfalut. 

A kivitelezők arra töre-
kedtek, hogy minél töké-
letesebben adják vissza a 
régi falu hangulatát. Épü-
letegyütteseket, gazdasági 
udvarokat - nem is mindig 
egy helyről származó épüle-
tekből alakítottak ki. A sok-
nemzetiségű és változatos 
táj jellemző népi építészeti 
remekei :  régi  lakóházak, 
malom, harangláb, gémes-
kút, pálinkafőző, boronafalú 
sertésól, sövényfalú torkos-
pajta nyújt sajátos élményt. 
Mindez t  madár táv la tbó l 
élvezhetik a városba láto-
gatók - a szombathelyiek 
kedvenc kirándulóhelye - a 
dombtetőn álló Oladi kilá-
tóról. Tiszta időben, délke-
leti irányban jóllehet látni a 
balatoni hegyeket, a Sághe-
gyet, a Kissomlót, nyugati 
irányban pedig az írott-kőt 
és Ausztria hegyeit. 

Az utcák fasorai válto-
zatos faféleségekből állnak. 
E tekintetben Szombathely 
egyedülálló hazánk minden 
városa között. Ez a fásítás 
dr.  Saághy Istvánnak,  az 

1920-as évek egyik legki-
válóbb magyar dendroló-
gusának köszönhető, aki a 
Gyöngyös-patak partján lévő 
csodálatos kertjéből biztosí-
totta a pompázó fasorokat.

A Kámoni Arborétum 
tündérkert, mely a gyermek-
kor lepkeszárnyas álmait 
varázsolja vissza teraszos 
sziklakertjével, a tóparti cip-
rusokkal, az árnyas utakat 
szegélyező fákkal. Bejárata a 
Szent Imre herceg utca 102. 
sz. alatt van. a díszkert 1842 
óta volt az arborétumalapító 
Saághy család tulajdonában. 
Az első díszfák telepítését 
Saághy Mihály kezdte, majd 
fia, István folytatta kiváló 
szakértelemmel. 

A ma 25 hektáron fek-
v ő ,  é v s z á z a d o s  K á m o n i 
Arborétum Magyarország 
leggazdagabb dendrológiai 
( fa  és  cser je)  gyűj temé -
nye. 1953-tól az Erdészeti 
Tudományos Intézet lett a 
gazdája. A fafajták száma 
meghaladja a háromezret. 
Fenyőgyűjteménye különö-
sen értékes; mintegy 500 
törzskönyvezett fenyőfajta 
látható a kertben. Közülük 
legnagyobb érdeklődésre 
tarthat számot a park köze-
pén lévő mamutfenyő,  a 
fenyők királya. A hazai fajtát 
képviselik a kecses, magas, 
magányos malonyai oszlop-
tuják,  melyeket Ambrózi 
I s tván ,  a  Je l i -arborétum 
létrehozója tenyésztett ki. 
A fenyők nemesítését az 
arborétumban Saághy István 
kezdte el. A keresztezéssel 
előállított fenyőfajtát Gayer 
Gyula dendrológus nevezte 
el „Pieca Saághy”-nak. A 
lombosfajták közül egye-
dülálló a tölgygyűjtemény. 
Európa-hírűek a nyíló mag-
nóliák s a számtalan színben 
tündöklő azaleák és rho-
dodendronok. Érdekesség 
a kaktuszgyűjtemény is. A 
cédrusok szűrt fényű árnyé-
kában hangarózsák pompáz-
nak s a hegységek, lápok 
fehér, lila, s narancsszínű 
szirmú, élő ékszerek fűsze-
res, fanyar illata lengi át a 
lótuszos tündér-rózsás tava-
kat. Az arborétumi sétákra 
jövők sokszor annyira hatása 
alá kerülnek a szépségnek, 
hogy szeretnének hazavinni 
otthonukba, kertjükbe az 
érdekes virágú bokrokból. 
Ennek sincs akadálya! A be-
járathoz közeli díszfaiskolai 
lerakatban megvásárolha-
tók a sétákon kiválasztott 
növények kis cserepekben, 
melyekből  ki-ki  tetszése 
szerint összeállíthatja mini-
arborétumát. 

Dr. Domonkos János

Egy éve szűnt meg 
vasutunk – és hol vannak 

a vonatpótló buszok?
Több olvasónk keresett 

meg bennünket azzal a pa-
nasszal, hogy a tavaly március 
4-étől megszüntetett vonat-
közlekedés pótlására beállított 
autóbuszok menetrendje még 
csak véletlenül sem igazodik 
a Fülöpszállásra, Budapest, 
illetve Kelebia felöl érkező és 
onnét továbbinduló vonatok 
menetrendjéhez. (Egyik kisi-
zsáki olvasónk például emiatt 
vesztette el fővárosi állását.) 
A tavalyi megszüntetéskor 
még volt néhány csatlakozás, 
ám a vasúti menetrend azóta 
megváltozott, s a Volán nem 
igazította ezekhez a maga 
menetrendjét, így ma már 
egyetlen olyan buszjárat sincs, 
amely valóban pótolná a meg-
szüntetett vasúti közlekedést 
térségünkben. (E helyzet vár-
ható bekövetkeztét egyébkén 
sokan megjósolták már a ta-
valyi vonatmegszüntetéskor, 
mondván így gyorsan bebi-
zonyítható lesz majd, hogy 
se a vonatra, se az azt pótló 
buszokra nincs szükség.) Va-
lójában a buszok egy percig 
nem váltották ki a vonatot, a 
Kecskemét-Fülöpszállási vo-
nalon -még akkor sem, amikor 

néhány járathoz volt csatla-
kozásuk-, hiszen Uzovicsra, 
Ágasi-tanyákra, Köncsögre, 
Ballószögre, Helvéciára ezek 
soha nem mentek be. A busz-
közlekedés rugalmasságára 
való hivatkozás csupán jól 
hangzó -ám a valós helyzet 
ismeretét nélkülöző- magya-
rázat volt a döntéshozók ré-
széről a vonatközlekedés meg-
szüntetésekor. A gyakorlatban 
a vasútvonal által érintett tíz 
település közül csupán Izsák, 
Fülöpszállás és Ágasegyháza 
tekintetében volt némi alapja 
e magyarázatnak. Ám, a csat-
lakozás megszűntével immár 
ezek esetében sincs.

Mint arról már korábban 
beszámoltunk, a vonatköz-
lekedésünk visszaállítására 
indított aláírásgyűjtési akciónk 
sajnos nem hozott eredményt. 
A minisztérium továbbra is 
jó és megalapozott döntésnek 
tartja a vonatközlekedés buszos 
pótlását térségünkben. Nyilván 
azért, mert nem járnak erre. Ha 
valamelyik képviselőjük vállal-
ná a kalandot, hogy e konst-
rukcióval utazna errefelé, talán 
megváltozna a véleményük…

-tetézi-
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Az egészségügyi változások és izsáki hatása
Az egészségügyi változá-

sokat nem értik az emberek. 
Nemcsak az egyszerű polgár, 
hanem a települések vezetői 
sem. A legnagyobb baj azon-
ban az, hogy nem is akarják 
megérteni. 

Egy kis történeti
áttekintés 

1991-ben minden párt 
programjában szerepelt az 
egészségügyi finanszírozás 
re formja  és  a  szoc ia l i s ta 
egészségügy átszervezése. A 
vita csak abban volt, hogy 
hogyan.

Finanszírozás
Első lépésként leválasz-

tották az állami nagy kalapról 
az eü-járulékokat. Létrehoz-
ták az egészségügyi kasszát. 
Megalapították az Országos 
Egészségügyi Pénztárat (OEP) 
amely ezzel az egészségügyi 
kasszával gazdálkodik, ebből 
fizeti az alapellátást, a járó-
beteg és fekvőbeteg szakel-
látást.

Második lépés az alapel-
látás reformja volt. A szét-
szórt körzeti orvosi, fogorvo-
si, gyermekorvosi rendelők 
önkormányzati fenntartása 
veszteséges. Ezért még az 
Antal-kormány idején, Surján 
László (KDNP) egészségügyi 
minisztersége alatt megha-
tározták az irányvonalat: az 
alapellátást privatizálni kell. 
Cél: német mintára teljes jogú 
praxisok alakuljanak ki, ahol 
az orvos tulajdonában van a 
működtetés, felszerelés, in-
gatlan. Viszont a felszerelés 
és a rendelő önkormányzati 
tulajdonban volt. Ezért orszá-
gos rendeletben, törvényben 
csak a működtetést lehetett 
privatizálni. Így jött létre egy 
felemás megoldás, a funkci-
onális privatizáció. Ebben a 
formában a bevétel az orvosé 
lett a kiadás az önkormány-
zaté maradt. A felszerelés 
és az ingatlan privatizációja 
az önkormányzatok feladata 
lett volna. Az állam az ön-
kormányzatok segítségére 
sietett. Rendelő felszerelésre 
írt ki pályázatot. Az önkor-
mányzatok szereljék fel a ren-
delőket a szükséges gépekkel 
és így felszerelve adják át az 
orvosoknak. E program ke-
retében Fillér doktornő és én 
új gépet vásároltunk (1996-
98-ban). Sőt az alapellátás 
privatizálásának folyamatát 
még egy programmal, egy 4-es 
pályázati csomaggal akarták 
meggyorsítani és befejezni 
(ezt a négy lehetőséget már 
csak a vállalkozó orvosok ve-
hették igénybe). A program 
öt évig tartott.

1./ Rendelő felszerelésé-
nek karbantartására, felújítá-
sára a háziorvosok öt év alatt 
1,5 millió forintot kaptak 
(havi 25.000 Ft.), fogorvosok 
2,1 millió Ft. (havi 35.000 
Ft.) Ezzel az összeggel nem 
kellett elszámolni.

2./ Nagyobb értékű gép-
beszerzés esetén még egy-
szer ennyi hiteltámogatást 
kaptunk (a CIB bankon ke-
resztül).

3./ Ha a rendelőingatlan 
az orvos tulajdonában volt, 
havi 25.000 Ft. ingatlan fenn-
tartási támogatás illette meg ( 
5 év, 1,5 millió forint).

4./ Ha az orvos rendelő 
céljára ingatlant vásárolt, 
még egyszer  havi  25.000 
Ft. vásárlási hiteltámogatást 
kapott (5 év, 1,5 millió). Az 
alapellátás privatizációjának 
központi támogatása 2006. 
december 31-én befejeződött. 
Ettől kezdve az orvosokra és 
az önkormányzatokra van 
bízva, hogy a továbbiakban 
mit csinálnak. Az az orvos és 
az az önkormányzat, aki élt 
a lehetőséggel az jól járt, aki 
nem, az rosszul.

Közben 2000-ben be akar-
ták vezetni a praxistörvényt. 
De mivel  a  praxis  a  mű -
ködtetés-ingatlan-felszerelés 
együttese, ezért csak praxis-
jog-törvény lett.

2007-ben bevezették a 
vizitdíjat (ez az alap- és szak-
ellátásra együtt hat).  Egy 
közepes forgalmú háziorvosi 
rendelő havi bevétele 150-200 
ezer forint.

Mára az alapellátás re-
formja befejeződött, a járóbe-
teg szakellátás és a fekvőbeteg 
szakellátás van folyamatban.

SZAKORVOSI ELLÁTÁS: 
nagyobb helységekben 40 
ezer lakosra számítanak egy 
járóbeteg szakrendelőt. Szét-
szórt kis településeken elég 
15 ezer lakos. Erre két eü-s 
pályázatot írtak ki, 40 milli-
árd forint értékben. Ebből kb. 
80 szakrendelőt lehet építe-
ni, felújítani, felszerelni, stb. 
A pályázatok beadása 2007. 
december 8-2008. február 
22. Pályázhat önkormányzat, 
önálló szakorvosi csoport, 
befektetői társaság, stb. Te-
hát, ha egy privát szervezésű 
orvoscsoport  rendelkezik 
OEP szerződéssel, akkor jo-
gilag ugyanolyan kategóriába 
esik, mint az önkormányzati 
szakorvosi  rendelők.  (pl . 
Kecskeméten a Bagoly utcai 
rendelőben sok szakorvosi 
tevékenységet már tb-beuta-
lóval is igénybe lehet venni, 
tehát ők is pályázhatnak.)

F E K V Ő B E T E G  E L L Á -
TÁS: Magyarországon kis 
híján 250 önkormányzat által 
fenntartott kórház van, 10 
millió lakosra. Egy kórházra 
40 ezer lakos jut. Bács-Kis-
kun megyében 500.000 la-
kos, öt kórház. Egy kórházra 
100.000 lakos .  2001-ben 
készült egy Fidesz-tervezet. 
Ez bent van egészségügyi 
minisztériumban. A Fidesz 
akkor leszögezte: 60 kórházat 
kell privatizálni, vagy bezár-
ni. Az SZDSZ azt mondja: 
nem kell kórházakat bezárni, 
hanem oda kell adni orvos-
csoportoknak működtetésre. 

De az orvosoknak nem kell! 
Egy eset van eddig, hogy or-
voscsoport jelentkezett kór-
házműködtetésre!! Befektető 
társaságok is üzemeltethet-
nek kórházakat. Ilyen már tíz 
van. Érdekesség: a körmendi 
kórházat a körmendi Fide-
szes önkormányzat adta át 
üzemeltetésre a Hospinvest 
befektetői  társaságnak. A 
dohogó orvosok megkap-
ták: KUSS, akinek nem tet-
szik, mehet a fenébe. Csend 
lett. Kiskunhalason MSZP-
SZDSZ-es  önkormányza t 
adta át üzemeltetésre a kór-
házat a Hospinvest befektetői 
társaságnak. Érdekes módon 
tüntetést tüntetés követett. 
A piszkos kapitalista kar-
valytőkét a baloldal rásza-
badította az egészségügyre. 
Körmenden biztos pacsirta 
tőkét szabadított a Fidesz-
KDNP az  egészségügyre . 
Hogy ennek a huzavonának 
mi lesz az eredménye,  az 
elkövetkező években fog el-
válni. Pár évvel ezelőtt a Hír 
TV-ben elhangzott egy mon-
dat: Nekünk nem a privatizá-
cióval van problémánk, csak 
az a baj, hogy ezek vezénylik 
a privatizációt! A Fidesztől 
és KDNP-től  mindent így 
kell venni!

Én 1990-ben azt szeret-
tem volna, hogy az eü-bi-
zottságban minden változást 
kísér jünk f igyelemmel  és 
azonnal reagáljunk. Ezt nem 
sikerült elérnem, mert K. 
Szabó József, Izsák polgár-
mestere mindig külön tár-
gyalt az orvosokkal az egész-
ségügyről, az önkormányzat 
már csak a végeredményt 
tudta meg. És ez a végered-
mény érdekes módon mindig 
csak az orvosok pillanatnyi 
érdekét szolgálta.

Így  tör ténhetet t  meg: 
1./ Dr.  Székely Márta je-
lentkezett ügyelet ellátásra 
– visszautasították (az ügye-
leti pénzt az orvosok nem 
akarták négyfelé osztani). 
2./ Ágasegyházi, orgoványi 
háziorvosok kérték Izsákot: 
szervezzen központi ügye-
letet – visszautasították. A 
központi ügyelet (kistérségi 
központ! ! )  szervezése  az 
izsáki háziorvosok érdeke 
miatt ugrott. Az egészben a 
legnagyobb röhej: Izsák csak 
akkor akart központi ügye-
letet szervezni, amikor Nagy 
doktor már elment és Pap 
doktor úr bejelentette nyug-
díjba vonulását. Tehát Rigó 
doktor úr egyedül maradt!! 
3./ Dr. Szabó Károly szak-
orvosi csoportot akart szer-
vezni. Erre kérte a régi posta 
épületét – visszautasították. 
A kistérségi szakorvosi köz-
pont lehetősége is ugrott. 4./ 
Izsákot fogászati kistérségi 
központtá akartam fejleszte-
ni. E helyett K. Szabó József, 
Fillér doktornő elgondolását 
támogatta. A fogászati kis-
térségi központ lehetősége 

Fillér doktornő pillanatnyi 
anyagi érdeke miatt ugrott. 
5./ Izsák orvosai állami pén-
zen megvehették volna az 
összes orvosi rendelőt. Nem 
tették, mert pillanatnyi anya-
gi érdekeik azt diktálták: ma-
radjon a kiadás és vesződség 
az önkormányzatnál.

Itt Fillér doktornő esete 
a legérdekesebb. 3 millió fo-
rint állt rendelkezésére. Az 
ő rendelőjét a lakástól külön 
értékelték 2 millió forintra. 
De neki ingyen sem kellett. 
Megvet te  más  és  most  a 
doktornő nem akar lakbért 
fizetni. Ilyen is csak Izsákon 
történhet meg: a./ még nem 
hallottam olyanról, akinek 
nem kellett ingyen egy ingat-
lan! b./ Olyat sem hallottam, 
hogy az önkormányzat eladja 
az orvos feje fölül a rendelőt! 
c./ Olyat meg végképp nem 
hallottam, hogy egy orvos, 
egy vállalkozó orvos megta-
gadja a bérletfizetést. De hát 
Izsákon élünk. Itt minden 
megtörténhet.

6./ Pap doktor úr esete 
sem kutya. Felvette az esz-
köztámogatást (1,5 millió), 
nem vette igénybe az eszköz-
hitel-támogatást (1,5 millió). 
De amikor Bíró doktor úr 
jött ,  az önkormányzatnak 
majdnem 2 millió forintot 
kellett a rendelő felszerelé-
sére költeni. 7./ Az orvosi 
vállalkozások nem fizetnek 
bérleti díjat a rendelőkért, de 
minden renoválás, átalakítás 
az önkormányzatot terheli.

Ezeket  a  problémákat 
utoljára a 2007 februári eü-
bizottsági ülésen hoztam fel. 
A bizottsági tagok nem szól-
tak egy szót sem. Az egész 
ülés, dr. Hauzmann János 
címzetes főjegyző úrral foly-
tatott vitába torkollott. Ha 
ezeket a problémákat menet-
közben mindig megbeszéljük, 
ma nem itt tartunk.

Az  SZDSZ sze r in t  a z 
egészségügyi reform lénye-
ge: Ott legyen kiadás, ahol 
a bevétel van. Ez érvényes 
az alapellátásra, fekvőbeteg 
szakellátásra és a kórházakra 
is. Az orvosok ezért nem sze-
retik az SZDSZ-t. (Rigó dok-
tor úr szavaival élve: aljas, 
szemét SZDSZ). Megszokták 
a funkcionális privatizációt, 
ezt a kereszténydemokrata 
agyrémet és nem hajlandók 
átvenni a rendelők, kórházak 
működtetését.

Sokszor megkapom: miért 
mondom én ezeket, ezek már 
elmúlt, elavult tények, tovább 
kell lépni. Dehogy elavult 
dolgok ezek! Nagyon is aktuá-
lisak! 2006-ban elterjedt, hogy 
a központi rendelő pályázatá-
nak elnyerése 100 százalék. 
Ez annyira volt igaz, hogy a 
pályázatot 2007. december 8-
án írták ki. Beadási határidő: 
2008. február 22-e! A pályázat: 
Kistérségi Feladatot Ellátó 
Szakorvosi Rendelőintézet. 
Izsáknak nincs megszervezett 

kistérsége, nincs szakorvosa 
és nincs szakorvosi feladata! 
De az óhaj-sóhaj, meg a többi 
stimmel. Tehát ezt a pályáza-
tot így be sem lehetett adni. 
És különben is, az izsáki köz-
ponti rendelőbe az alapellátási 
rendelők voltak betervezve. Az 
alapellátás iránya már 1992-
től a privatizáció. Vegyük 
tudomásul, hogy az alapel-
látás reformjára szánt állami 
támogatási program 2006. 
december 31-el bezárult. Ilyen 
már több mint valószínű, nem 
lesz soha. Ez olyan, mintha a 
kárpótlási jegyre most akarná 
valaki benyújtani az igényt. 
Talán egyszer, ha valamilyen 
pénzmaradvány lesz, akkor 
kiírnak a lemaradtak részére 
valamilyen pályázatot, de azt 
csak magyar pénzből lehet, 
EU-s pénzből soha. Azt, hogy 
ide jutottunk, hogy nincs 
ügyeletünk, nem vagyunk eü. 
kistérségi központ, Izsák or-
vosai és Izsák vezetői szívós 
munkával elérték. Ne álmo-
dozzunk már tovább, még az 
alapellátásunk sem teljes (egy 
háziorvosi körzet üres).

A március 9-ei
népszavazásról

A március 9-ei népsza-
vazás nem a vizitdíjról szól, 
hanem az egészségügy re-
formjáról. Egy biztosítóval 
el jutottunk oda,  hogy 13 
millió TAJ-kártya volt kint 
és ugyanakkor 10 millióan 
vagyunk. Másfél évi megszo-
rítás hatására ma még mindig 
12 millió van regisztrálva! 
Ha egyszer nem lehet rendet 
teremteni, majd a több bizto-
sítós modell megoldja. Önök 
elképzelhetőnek tartják, hogy 
a Hungária Biztosító kétszer 
f izessen egy biztosításra? 
Soha!

Az egészségügyben a fe-
lesleges kiadásokat vissza 
kell szorítani. Elő kell ven-
ni a 2001-es Fidesz-KDNP 
tervezetét és azt végre kell 
hajtani. (60 kórházat azon-
nal privatizálni, vagy meg-
szüntetni). A népszavazást 
a Fidesz és a KDNP jól fogta 
meg. Mondják, ki az a hülye, 
aki szeret fizetni? Senki! Mi 
azt mondjuk, hogy először az 
orvosok ellenállását leküzdve 
tegyük rendbe az eü-költség-
vetést és akkor talán lehet 
szó a vizitdíj eltörléséről. A 
nagyon konzervatív kollégák 
most tudathasadásos állapot-
ban vannak. A Fidesz-KDNP 
győzelméért drukkolnak, de 
utána azt szeretnék, hogy az 
MSZP-SZDSZ-es vezetés ne 
vegye figyelembe a népsza-
vazás eredményét és marad-
jon a vizitdíj. Mert ez a havi 
bevételük kb. 20 százaléka. 
Most tudják, hogy ha kiesik 
a vizitdíj, kieseik a havi 200 
ezer forint, mert azt sem az 
eü-kasszából, sem az állami 
költségvetésből pótolni most 
nem lehet.

Dr. Horváth Csaba
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Európai színvonalú gránit síremlékek
Szabadszállásról

Tájékoztató
a 2008. március 9. napjára kitűzött országos népszavazásról

A Köztársaság Elnökének döntése értelmében az országos népszavazást 2008. 
március 9.-én tartjuk három kérdésben. 

A közismert három kérdést külön szavazólapon kapják meg a választópolgárok 
és mindegyikre külön-külön kell szavazni.

A népszavazással kapcsolatosan módosításra került a választási törvény, 
melynek fontosabb rendelkezéseit szeretném ismertetni. 

A népszavazáson igazolással csak a jegyző által kijelölt szavazókörben lehet 
szavazni. Izsákon az 5 számú szavazókörben - Polgármesteri Hivatal Ügyfélszol-
gálati Iroda  - szavazhatnak. Itt szavazhatnak még azok a személyek, akiknek 
lakcíme csak az adott település (pl. hajléktalanok).

Aki igazolást kapott és az abban megjelölt településen nem szavaz, úgy az 
állandó lakóhelyén az igazolás visszaadása esetén sem szavazhat. 

Mozgóurnát a szavazás napján a Szavazatszámláló Bizottságtól csak írásban 
lehet kérni. Erre vonatkozólag egy kérelem mintát fogunk kiadni, melyet a sza-
vazás napja előtt is lehet már kérni a Polgármesteri Hivatalban Sutus Jánosné 
főelőadótól. 

A jogszabály szerint csak a mozgásában korlátozott személy kérhet 
mozgóurnát. 

Az a választópolgár, aki nem került fel a névjegyzékbe a választás napján 
már nem kérheti a névjegyzékbe történő felvételét, még akkor sem, ha valóban a 
szavazókör területén lakik. Javasoljuk, hogy mindenki ellenőrizze hogy szerepel e 
névjegyzékbe, illetve erről kapott e értesítést. Amennyiben nem kapott úgy jelent-
kezzen a Polgármesteri Hivatalban Sutus Jánosné főmunkatársnál, és a szavazás 
napja előtt még fel tudjuk venni a névjegyzékbe. 

Felhívjuk a választópolgárok figyelmét arra, hogy a fenti feladatok el-
mulasztása jogvesztő és minden ezzel kapcsolatos elmulasztott határidő a 
kérelem elutasítását vonja maga után. 

A következőkben a népszavazási határidőkről adunk tájékoztatás:
1. A választói névjegyzéket 2008. február 20.-tól február 2�-ig. tesszük    

közszemlére. Ennek megfelelően a névjegyzékből való kihagyás, törlés vagy felvétel 
miatt február 20-tól február 27-én 16 óráig lehet kifogással élni. 

2. A névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőt 2008. február 22.-ig 

küldjük meg a választópolgároknak a helyi posta útján. Aki nem kapott értesítőt 
és választójogosult és szavazni is kíván, az azonnal jelentkezzen a Polgármesteri 
Hivatalban a névjegyzékbe történő felvétel miatt, mert mint fentebb jeleztem a 
szavazás napján nem áll módunkban a névjegyzékbe felvenni és így nem is sza-
vazhat.

3. Külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2008. február 22-én 1� óráig 
lehet kérni, aki valamely külképviseleten kíván szavazni.

4. Az a választópolgár, aki a szavazás napján más településen tartózkodik, és ott 
kíván szavazni az igazolást kérhet személyesen vagy meghatalmazott útján 2008. 
március �-én 1� óráig. Amennyiben levélben kéri az igazolást a választópolgár, 
úgy annak március 4-én meg kell érkeznie a választási irodához. 

5. 2008. március �-án 1� óráig lehet visszaadni a más településen történő 
szavazásra kiadott igazolást, ha valamely oknál fogva mégis eredeti lakóhelyén 
kíván szavazni. 

6. A Szavazatszámláló Bizottságokba 2008. február 29-én 1� óráig lehet 
tagokat delegálni az Országgyűlési Képviselő csoporttal rendelkező pártoknak. A 
delegáláshoz a párt megyei vezetőjének aláírása szükséges.

7. A választási kampány 2008. március �-én 2� óráig tart. 
8. Aki plakátot helyezett el annak azt 2008. április 8-ig el kell távolítania.
9. A szavazás 2008. március 9-én � órától 19 óráig tart. 
    Felhívjuk a figyelmet, hogy 2 szavazókör címe megváltozott. 
    A �-as számú szavazókörbe tartozó választópolgárok nem a volt pártház 

földszintjén, hanem a szomszédos Izsák KHT. Irodájában szavazhatnak (ahol a 
közmű díjakat fizetik). 

    A �-es számú szavazókörbe tartozó választópolgárok volt Idősek Otthona 
helyett a Művelődési Házban szavazhatnak. 

Kérjük a választópolgárokat, hogy alkotmányos jogukat gyakorolják. 
A népszavazással kapcsolatos bármely kérdésben 
a jegyző (telefon: 76/568-062), aljegyző(76/568-066), Sutus Jánosné 76/568-

078  ad tájékoztatást.
Dr. Hauzmann János

címzetes főjegyző

CESTE
Közép-Európai Kőkereskedelmi Vállalat Szabadszállási Kirendeltsége

6080 Szabadszállás, Bajcsy-Zs u. 12.
Telefon: 06-70-457-0070               www.ceste.hu               Nyitva tartás: telefonos egyeztetéssel.

Szabadszálláson működik az egri székhelyű Közép-Európai Kőkereskedelmi Vállalat egyik Bács-Kiskun megyei kirendeltsége. A cég Közép-Európa legnagyobb sírkőparkjá-
val rendelkezik, ahol több mint ezer kézi megmunkálású gránit sírkövet kínálnak. Emellett épületszobrászati és belső lakásburkolati elemek is megtalálhatók kínálatukban. A 
szabadszállási kirendeltség tulajdonosával, Müller Zoltánnal beszélgettünk arról, hogy miért is érdemes őket felkeresni.

- Mindenekelőtt azért, mert kiváló minőséget kínálunk, a piaci árnál 20-30 százalékkal olcsóbban – mondja Müller úr-, s mindemellett (a szakmában egyedüliként) még 50 
év garanciát is vállalunk termékeinkre.

- E meglepően hosszú garanciavállalást mire alapozzák?
- Az általunk használt anyag, a nemes gránit időtállóságára és kollégáink gondos munkájára. Síremlékeink egyediek, azokat iparművészek tervezik. Minden modellünk védett, 

tehát ilyenek csakis nálunk készülnek. Nyugodtan mondhatom, hogy a hazai piacon egyedülálló választékot kínálunk. Cégünk jelmondata, a „Méltó megemlékezés”, kifejezi 
üzleti filozófiánkat; az általunk készített, s mint már említettem, iparművészek által tervezett síremlékek időtállóbbak minden más kőnél, s örök szín- és fénytartó képességükkel 
valóban méltó nyughelyéül szolgálhatnak eltávozott szeretteinknek, generációkon át megőrizve emléküket.

- Felvetődik a kérdés; a művészi tervezés, a kiváló anyag nyilván az árban is megjelenik. A megszokott műkő síremlékekhez képest bizonyára jóval drágábbak ezek a kövek.
- Természetesen a műkőnél drágábbak, de nem annyival, mint amennyivel tartósabbak és szebbek. Ezeket nem kell tisztítani, nem töredeznek. Olyan kemény az anyaguk, 

hogy felületüket gyakorlatilag lehetetlen megkarcolni.
- Ha már az árról és minőségről esett szó, miként viszonyulnak a cég árai a térségben megszokott árakhoz?
- Mint már említettem, 20-30 százalékkal olcsóbbak vagyunk, ám ezzel együtt azt javaslom az érdeklődőknek, hogy mielőtt hozzánk fordulnának, nézzenek szét a piacon, tá-

jékozódjanak több helyen. Bennünket hagyjanak utoljára. Biztos vagyok benne, hogy úgy árban, mint minőségben tudunk olyat mutatni, amiért érdemes bennünket választani.
- Milyen határidővel dolgoznak?
- Több mint ezer darabos raktárkészletünk van, így ha abból választanak, akkor 2-3 héten belül kész a síremlék, melynek árában minden benne van, kivéve a feliratozást. 

Egyedi igényeket 1-2 hónapos átfutással tudunk vállalni. Megjegyzem, hogy az új munkák mellett, meglévő síremlékek felújítását, tisztítását is vállaljuk, korrekt feltételekkel és 
árakkal.

- Izsákon jelen vannak már munkáikkal?
- E bemutatkozással szeretnénk megismertetni magunkat, plusz egy akcióval, mely szerint az első öt izsáki megrendelőnknek 50 ezer forint engedményt adunk az általa 

megrendelt síremlék árából. Kérem, keressenek meg bennünket, s mi segítünk szeretteiknek méltó emléket állítani, valamint épületszobrászati és lakásburkolási elképzeléseik 
megvalósításában is számíthatnak ránk. Az egyedi megrendelők mellett várjuk sírkövesek jelentkezését is, hiszen nagykereskedelmi tevékenységet is folytatunk.

X
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Izsák Város Gyermekjóléti- és
Családsegítő Szolgálata

(Izsák, Szabadság tér 1)

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

családgondozó munkakör betöltésére.
Jelentkezési feltételek: 
- a 15/1998. NM rendelet 2. számú mellékletének II. rész I/1. 

pontjában előírt szakirányú képesítés
- büntetlen előélet.
Előnyt jelent: 
- szakmai gyakorlat,
- helyismeret.
A jelentkezéshez csatolni kell:
- a képesítést igazoló okirat másolatát,
- részletes szakmai önéletrajzot,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű, 3 

hónap próbaidő
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 6070. Izsák, Szabadság tér 1.
A munkakörbe tartozó, lényeges feladatok: családgondozás.
Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény alapján.
A jelentkezés határideje: Magyar Közlönyben történő megjelenéstől 

számított 15. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határide-

jének lejártát követő 15 napon belül.
A munkakör betölthetőségének időpontja: elbírálást követően 

azonnal.
A pályázat benyújtásának módja és helye:
- A pályázatot egy példányban, személyesen vagy postai úton az 

Izsák Város Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálata címre történő 
megküldésével (6070. Izsák, Szabadság tér1).

További információ Sörösné Boldoczki Tímea intézményvezetőtől 
kérhető a 76/568–079-es telefonszámon.

„MINDEN INDuLÓ KÖLTSÉGET ELENGEDÜNK!”

OTP Lakás- és szabad felhasználású jelzáloghitel tavaszi akció

* A 2008. február 18-a és 2008. március 31-e között benyújtott CHF és JPY alapú 
lakáshitel valamint az új lakáscélú támogatott forint alapú hitelkérelmek esetén

- a hitelbiztosítéki érték-megállapítási díj 0 Ft *
- a közjegyzői szerződéskötés díját az OTP Bank/OTP Jelzálogbank fizeti meg,
- hitelkeret beállítási jutalék 0 Ft **/***
- a fedezetkezelési díj 0 Ft* 
- a TakarNet lekérdezése miatti ügyintézési díj 0 Ft*

* Rendkívül alacsony kamat

* Hihetetlenül kedvező OTP lakásfinanszírozásának devizanemét akár havonta lecserélheti, 
hogy törlesztőrészlete továbbra is különlegesen alacsony maradjon

* Megdöbbentően kedvező törlesztőrészlet, LTP-vel kombinálva is

*ügyletenként egy felajánlott ingatlan esetében,
** a Gyors lakás hitelek, az árfolyamgaranciával igényelt hitelek valamint 
a jövedelem hivatalos igazolása nélküli hitelek kivételével
***a Jelzáloghitel biztosítás miatti jutalékrész minden esetben megfizetendő

OTP Lakáslízing díjkedvezményes akció

A 2008. február 18-a és 2008. március 31-e között befogadott új- és használt la-
káslízing és visszlízing illetve Világlízing igénylésekor

* az értékbecslési díj 0 Ft, 
* a TakarNet lekérdezése miatti ügyintézési díj 0 Ft
* a szerződéskötési díj 0 Ft *
* a közjegyzői szerződéskötés díját az OTP Lakáslízing fizeti meg,

*csak jövedelem alapon, min. 2 % önerő befizetése mellett
 

Álláshirdetés
A Budapesti Fegyház és Börtön várja a büntetés-végrehajtási hivatás 

iránt érdeklődő, határozott, jó kiállású, a kihívásokat kedvelő fiatalok 
jelentkezését.

A betöltendő beosztás: körlet, illetve biztonsági felügyelő (objektum 
és személyőrzés, kísérés, a fogvatartottak életének irányítása, rendészeti 
jellegű feladatok 12/24-12/48-as munkarend keretében)

Feltételek:
- betöltött 18. életév, be nem töltött 35. életév
- magyar állampolgárság és állandó belföldi lakóhely
- büntetlen előélet
- legalább szakiskolai végzettség
- egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság.
A felvétel folyamatos, a munkába állás a szükséges orvosi vizsgá-

latok elvégzése után lehetséges, a felvételi eljárás körülbelül 2 hónapot 
vesz igénye. A feltételeknek megfelelő jelentkezők a büntetés-végrehaj-
tási szervezet tiszthelyettesi állományába határozatlan időre kerülnek 
kinevezésre, egy év próbaidő kikötésével, a szükséges szakmai iskolai 
végzettség megszervezése után.

Juttatások:
- havi illetmény és pótlékok a fegyveres erők hivatásos állományú 

tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény szerint
- havonta 5000.-Ft értékű étkezési jegy
- munkába járási és hétvégi hazautazási költségtérítés, mely a BKV 

bérlet 50%-a, illetve a teljesárú buszjegy 80%-a, a vonatjegy 86%-a
- 13. havi illetmény
- betegség esetén 100% táppénz
- egyenruházat
- korkedvezményes nyugdíj
Vidékiek számára az intézet közelében lévő szállón tudunk elhelyezést 

biztosítani havi 5400.-Ft térítés ellenében.
A munkakörökről és a felvételi eljárás folyamatáról bővebb felvilágo-

sítást a 06-1/432-5923-as, illetve a 06-1/432-5905 számokon kaphatnak. 
Személyesen Budapesten, a 1108 (X. kerület) Koma utca 13. szám alatt (az 
Új Köztemető mellett) várjuk a jelentkezőket hétköznap 8 és 12 óra között. 
Kérjük, szíveskedjenek részletes önéletrajzukat és a végzettséget igazoló 
bizonyítványokat magukkal hozni. Levélben is jelentkezhetnek a fenti címen, 
ez esetben önéletrajzuk mellé a bizonyítványok fénymásolatát csatolják.

Várjuk jelentkezésüket!
Az intézet vezetősége

Eladó 1900 négyszögöl nyolcadik 
éves, jó karban lévő magasműve-
lésű szőlő. T: 06-70-295-3477
Felújításra szoruló családi ház a 
központban eladó.
Érd.: Gellér Ferenc  374-255 
(este)

Szakképzett ápolónő vállal 
Izsákon és környékén házi be-

APRÓHIRDETÉSEK
tegápolást, idősgondozást. Tel.: 
06-20-9328-294

Izsák, Ságvári u. 16. szám alatt 
családi ház 400 m? telekkel, 
melléképületekkel, garázzsal, 
gáz és fafűtéssel eladó. Ugyanitt 
hagyatékból bútorok, háztartási 
kellékek, hűtőláda, gáztűzhely 
eladó. Érd.: 70-379-4463

100%-os pamut géprongy eladó. 
Tel.: 06-30-590-7540

Kiskunfélegyházán, első eme-
leti 2 szobás lakás sürgősen 
eladó.
Cím: Darvas tér 1. I/6.
Irányár: 6.000.000 Ft. Tel: 06-
20-886-8874
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Új szolgáltatás
a Pál és Pál Bt-nél

Izsák, Kossuth l. u. 42. szám alatt.

Rövidáruk kedvezõ áron!
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,
zipzárcsere, szoknyák, nadrágok felhajtása,

függönyök és terítõk szegése.
Minden kedves érdeklõdõt
barátságos kiszolgálásban

részesítünk!
Tel.: 360-064 vagy

20-5530-197    

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.
Gyógyszertári ügyelet

Február 18-2�: Szabadszállás, T: 76/358-028
Február 2�-március 2: Izsák, T: 76/569-208

Március �-9: Szabadszállás
Március 10-1�: Izsák

Március 1�-2�: Szabadszállás
Kábeltévé ügyelet

február 2� - március 2. Farkas Zsolt tel: 20/436-74-00
március �-9. Izsák László tel: 20/475-79-66

március 10-1�. Farkas Zsolt
március 1�-2�. Izsák László 
március 2�-�0. Farkas Zsolt

Rendõrség
06-20-384-9606, 06-20-384-7731

Polgárõrség
06-30-555-6645

ÜGYELETEK

Új termékek az élelmiszerboltokban!
A Szabadszálláson közkedvelt Reál Pékség termé-
kei már Izsákon is kaphatók! Izsáki recept alapján 

készül a kifli! Csak az ÁFÉSZ boltokban!
Melegen érkeznek a kenyerek,

péksütemények!

Kedvező ár, állandó minőség!
Az élelmiszer boltokban kéthetenként

megújuló akciók!
2008. 02. 27-03. 10-ig

Persil gold 2 kg+Silan 500 ml  1499,-Ft
Lenor öbl. 3x1 l.    999,-Ft
Babasampon 400 ml  389,-Ft
Omnia örölt kávé 2x250 gr  799,-Ft
Picwick teák variációk  249,-Ft
Univer mustár 440 gr  199,-Ft
Boci csokoládé 100 gr  169,-Ft
Kinder tojás 20 gr 149,-Ft
Dawtona csem. kukorica 340 gr  125,-Ft
Pepsi cola 2 l +Pepsi max 2 l.     279,-Ft/cs
Gaorrone vermuth 0,75    999,-Ft
Coca-cola 2x2 l PET  559,-Ft
Új: COOP gyf.magozott meggy 300 gr  339,-Ft
Coop gyf. málna 300 gr  399,-Ft
COOP gyf. szamóca 300 gr  369,-Ft

Iparcikk Áruházunk tavaszi ajánlata!
Megérkeztek a vetőmagok: sárgarépa, gyökér, 

borsó, bab, stb.!
Olcsó könyvek kaphatók   399,-Ft/db
DVD filmek   990,-Ft-tól
CROSS motor sisak  3990,-Ft
SOLLÁR lámpák  710,-Ft-tól
RM edénykészlet  3990,-Ft
6,5 KW kandalló  49990,-Ft
7 KW Servant kandalló  69990,-Ft
VILLANT gázkazán  134.700,-Ft
Centrifuga  22990,-Ft
Mosógép  26990,-Ft

Műanyag áruk, sózó edények, tisztítószerek, festékek és 
még több ezer féle  termék kapható! 

12-20-26-28”-os kerékpárok kedvező áron kaphatók!
Kerékpár és kismotor alkatrészek, gumiáruk bő választéká-

val várjuk vásárlóinkat!

KIADÓK
Izsák központjában - volt háztartási bolt-, alsóvárosban 
élelmiszerbolt, központi irodában internettel, klímával 

rendelkező helyiségek.
Érdeklődni: Izsák, Dózsa tér 1. Telefon: 76/374-211

Február 21. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Esti mese
19:08: Esti vendég: Font Sándor
            országgyűlési képviselő
            (ITV riportm.)
20:25: Dinotopia (am. sorozat)
           9. rész

Február 27. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Esti mese
19:08: Izsákiak mondják... (... az 
őstermelők nyugtaadási kötelezett-
ségéről)
19:12: ITV Mezőgazdasági Magazin
(benne: hegybírói és pályázati tá-
jékoztató, valamint az őstermelők 
nyugtaadási, adószámkiváltási és 
adózási kötelezettségéről szóló tájé-
koztatás)
20:00: Megyei Krónika
          (a megye helyi televízióinak
          anyagaiból összeállított hírműsor)
 
Február 28. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Esti mese
19:08: Izsákiak mondják... 
           (... a „zéró toleranciáról”)
19:08: ITV Híradó
19:35: Biztonsági Zóna
           (rendv. mag.)
20:25: Dinotopia (am.sorozat) 
           9. rész (ism.)

Március 5. szerda
18:00: Kölyök TV (ism.)
19:05: Esti mese
19:08: Izsákiak mondják... (...az 
őstermelők nyugtaadási kötelezett-
ségéről) ism.
19:12: ITV Mezőgazdasági Magazin
(benne: hegybírói, pályázati tájékoz-
tató és az őstermelők nyugtaadási, 
adószámkiváltási és adózási kötele-
zettségéről szóló tájékoztatás) ism.
20:00: ITV Híradó (ism.)
20:30: Szivárvány Magazin 
           (könnyűz. mûsor)

Március 6. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Esti mese 
19:08: Izsákiak mondják...  (...a március 
          9-ei népszavazásról)
19:12: Esti vendég: Font Sándor 
           országgyűlési képviselő
          (ITV riportműsor) ism.
20:25: Dinotopia (amerikai sorozat) 
           10. rész

Március 12. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:03: Esti mese
19:06: Izsákiak mondják... (...az új 
Internet- és kábeltévé hálózatról)
19:10: Tájékoztató a március 9-ei 
népszavazás helyi eredményéről
19:20: Esti vendég: 
           Mondok József  polgármester
           (ITV riportműsor)
20:10: Megyei Krónika
20:50: Dinotopia (amerikai sorozat) 
           10. rész (ism.)

Március 13. csütörtök
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Esti mese
19:08: Izsákiak mondják... 
           (...a „zéró toleranciáról) ism.
19:12: Megyei Krónika
19:50: Biztonsági Zóna
20:20: Dinotopia (amerikai sorozat) 
            11. rész
A kiadott műsorhoz képest történhet 
változás, melyről a képújságban tájé-
koztatjuk Nézőinket.

Bemutatóterem:
Páhi, Rákóczi u.56.

Kecskemét, Ilona u.1.

Akciós ajánlat:
60x60 ablak  10.000,-Ft /db  

6 pontos bejárati ajtó 60.000,- Ft-tól

 www. pahi ajto-ablak.hu 

Születtek: Nagy Rebeka Jázmin an.: Márki Nóra Jázmin, 
Oreskó Kamilla an: Dr. Nagy Izabella, Deák Rebeka an: Palade 
Rozália. 
Házasságkötések: nem volt.
Meghaltak:Tóth Elek 58 éves, Matyó dűlő 96., Fazekas István 
76 éves, Nefelejcs u. 12., Urbán Lászlóné sz: Gáspár Etelka 56 
éves, Széktói u. 36., Daróczi Ferenc 73 éves, Ságvári u. 16, Csúzi 
László 69 éves, Rákóczi u. 46., Balogh András 93 éves, Táncsics 
M .u. 9., Szalma József 81 éves, Mező u. 61.

ÁFÉSZ HÍREK 
- IZSÁKI ÁFÉSZ -


