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Hirdessen
az Izsáki
Hírekben

és az Izsáki 
Televízióban

Nemzeti Vágta izsáki versenyzővel
Május 31-én szombaton és június 1-jén vasárnap rendezték meg Budapesten 

a magyar városok és falvak kétnapos lovas ünnepét, versenyét, a Nemzeti Vágtát. 
Kilencvenhat település versenyzője állt rajthoz a Hősök terén kialakított homokos 
versenypályán. Megyénkből hét település, Baja, Kalocsa, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, 
Soltszentimre, Szentkirály és Izsák nevezett a hagyományteremtő szándékkal elindított 
versenyre. Tizenhat előfutamban dőlt el, hogy kik kerülnek a középdöntőbe. Megyebeli 
versenyzőink közül ez kettőnek sikerült. A nyolcadik előfutamot Csillám nyergében 
Fehér Lilien nyerte, Soltszentimre színeiben. A tizedik előfutam biztos befutója pedig 
Dobrovitz Balázs izsáki versenyző lett, Ginkó Biloba nevű lovával.

A középdöntőben már egymás ellen is küzdött a két versenyző, mivel egy futam-
ba sorsolták őket. A bíztató előjelek ellenére sajnos nem sikerült egyiküknek sem 
a döntőbe jutni. Dobrovitzz Balázs minimális különbséggel a harmadik, míg Fehér 
Lilien a negyedik lett. A döntőbe viszont csak a középfutamok első két helyezettjei 
jutottak. A résztvevő településeket a lovasok mellett, a polgármesterek képviselték 
a rendezvényen. Mondok József az izsáki részvételt összegezve elmondta: „Nagyon 
jó volt hallani, az elődöntőben hogy Izsák nevétől zengett a Hősök tere, ahogy a fu-
tamot kommentáló szpíker Izsák-Izsák-Izsák kiáltássorozatokkal közvetítette, hogy 
a mi versenyzők vezetett, majd nyert. A középdöntőben sajnos egy egészen kevéssel 
lemaradtunk, így a döntőbe már nem juthattunk. De majd jövőre! Ugyancsak nagy 
öröm volt a bemutatkozó sátrunk előtt sorjázó tömeget látni, hiszen ez azt jelenti, 
hogy sokan érdeklődtek az ott felkínált izsáki termékek iránt, s remélhetjük, hogy a 
jövőben hívei, fogyasztói is maradnak ezeknek.”

Az I. Nemzeti Vágtát és a 30 millió forintos fődíjat, valamint a verseny szimbólu-
mát, a Vágtakardot a nyíregyházi színekben versenyző Suták Vanda nyerte Alexander 
nevű lovával.

A hagyományteremtés szándékával létrehívott versengésre jelentkezhetett min-
den magyar önkormányzat, határon túli magyar közösség, hagyományőrző egyesület, 
lovas klub, vagy magánszemély is, településének képviseletében. A szervezők, köztük 
dr. Tamás István elnök és Geszti Péter kreatív igazgató reményei szerint a Nemzeti 
Vágta, a magyar közösségek és a magyar tradíció ünnepévé válik, amelyen évről-évre 

Dobrovitz Balázs megnyerte Izsáknak a 10. elõfutamot

Honfoglaló magyar lovasok

Mátyás-korabeli lovasok

minden település kiállíthat egy lovat és egy lovast, akik a Vágta futamaiban megküz-
denek egymással, s a győztes dicsőséget szerez városának, falujának. Nem véletlen, 
hogy ezt az országimázs-fesztivált a magyarság és a lovak kapcsolata köré álmodták 
a szervezők, hiszen a magyar köztudottan lovas nemzet. A zivataros századok alatt 
mindig hű és hasznos társa volt a ló a magyar embernek. Éppen ezért a versenyek 
mellett igen látványos történelmi bemutatók is színesítették a programot, felidézve 
egy-egy jelenetet a különböző korok lovas fegyvernemeinek életéből.

A szervezők nem titkolt szándéka szerint a Vágtát olyan hagyománnyá kívánják 
tenni, mint amilyen például a müncheni sörfesztivál, vagy a pamplonai bikafuttatás.

A Vágta idejére, „Vágta-korzóvá” alakították az Andrássy utat, ahol a felállított 
sátrakban a versenyre nevezett települések mutatkozhattak be. Izsákot a Helibor Kft., 
az Izsáki Házitészta Kft és a Garabonciás Kft. képviselte. A korzó soktízezres közönsége 
igen szívesen kóstolgatta és vásárolta a kiváló izsáki borokat, pezsgőket, mustokat, 
tésztákat és kecskesajtokat. Sok érdeklődő ez alkalomból találkozott először Izsákkal 
és a kiváló izsáki termékekkel, s határozta el; a jövőben az üzletekben is keresni fogja 
ezeket a finomságokat.

-tetézi-

Huszárok menete

Az izsáki termékek nagy sikert arattak
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Díj, Szabó Lajos emlékére
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halasi 

beiktatása

Égi áldás

Izsáki futók 
újabb sikere

Az izsáki Maratoni-futócsapat ismét rajthoz állt a 2008. június 
8-án megrendezett K&H Nemzetközi Maratonváltón Budapesten. 
Városunk hírnevét 2 csapat is öregbítette. A több mint 1000 induló 
csapat közül, a tavalyi évben is rajthoz álló Kolon FC I. csapata, a 
2007. évi eredményéhez képest 15 percet javítva, 2 óra 56 perces 
idejével, az előkelő 34. helyen ért célba.

A másik csapat nevezői között fiúk, lányok vegyesen indultak 
és 3 óra 37 perccel, a 238. helyen végeztek. Amatőr sportolókhoz 
képest ez is kitűnő eredménynek számít.

Sörös István, Cséplő Zoltán

 Kolon FC Izsák I.: Cséplő Zoltán, Bálint Zoltán, Sörös 
István, Újszászi Károly, Baglyas Zoltán Kolon FC Izsák II.: 
Hörcsögh Veronika, Nagy László, Csecsetka Mónika, Varga 

István, Mihályi István, Dr. Fülöp Dezső                  
  

                                     

A fenti címmel jelent meg a kecskeméti Porta Egyesület gon-
dozásában, egy a város története iránt érdeklődőknek igen hasznos 
kötet. Persze nemcsak a történelem kedvelőinek ajánlható a mű, 
hiszen szűkebb pátriánk történetének megismerése minden itt 
élőnek hasznos és tanulságos lehet. A könyv hivatalos bemutatója 
június 11-én volt Kecskeméten, a Megyei Könyvtárban, ahol a 
szerző, Szabó Bence elmondta, hogy az anyag zömét a kecskeméti 
levéltárban fellelhető izsáki dokumentumok adták. A szép kiállítá-
sú kötet a török kortól a múlt század közepéig mutatja be a város 
történetének alakulását.

A szerző, művét dedikálja

Június 15-én, vasárnap ik-
tatták be kiskunhalasi lelkészi 
hivatalába Édes Árpádot. A 
halasi nagytemplomban tartott 
ünnepi istentiszteleten Szabó 
István, a Duna-melléki Refor-
mátus Egyházkerület püspöke 
tartott prédikációt. Az egyház-
község kulcsait Hegedűs Béla, 
a Bács-kiskunsági Református 
Egyházmegye esperese adta át 
az izsáki származású új halasi 
lelkésznek.

100 éve született Szabó Lajos, az izsáki általános iskola egykori 
igazgatója. 1950-től 1960-ig állt az intézmény élén, s legfontosabb 
vezetői feladatának, a különböző épületekben, szétszórtan működő 
osztályok, évfolyamok egy központi épületbe történő egyesítését te-
kintette. Törekvése nem volt hiábavaló, hiszen terve megvalósult. Az 
’50-es évek végén, az ő vezetése idején építették fel a mai központi 
iskolát, ahogy akkoriban emlegették, az „új iskolát”. Egy emlékezésben 
így írt erről: „A legnagyobb örömöm akkor volt, amikor megépült az 
emeletes, nyolc tantermes központi iskolánk és 1959. szeptember 
13-án felavattuk.” 

Három gyermeke született Szabó Lajosnak, Ágota, Lajos és Béla. 
Mindhárman Izsákon végezték az általános iskolát. Ma Kaposváron 
élnek, ám mindig jó szívvel emlékeznek az izsáki évekre. Olyannyira, 
hogy édesapjuk születésének századik évfordulójára készülve sem 
feledkeztek meg gyermekkoruk örömeinek egykori színhelyéről. 

Izsáki gyerekeknek ajánlottak fel komoly 
összegű elismerő díjat, apjuk emlékére. 
A díjátadás az évzáró ünnepségen volt, 
itt kérdeztük Ágotát, aki maga is peda-
gógus.

– A dolog valójában Béla testvérem-
nek jutott eszébe, aki az egyik évzárón 
látta a Kovács Gyula Kiművelt Emberfők 
Alapítvány díjainak kiosztását – idézi 
Ágota a díjalapítás történetét. Amikor 
édesapánk évfordulója közeledett, konk-
rétan is felvetette az ötletet, amit mind-
annyian nagyon jónak találtuk. Gyakran 
jövök Izsákra, így én jártam el az ügyben 
Hambalkó igazgató úrnál. Több variáció 
is felmerült a díj formáját illetően, végül 
abban maradtunk, hogy értékes könyvju-
talmakat adunk át, jó teljesítményt nyújtó diákoknak. Ezzel állítva emléket édesapánknak, egyben 
elismerve a mai izsáki tanulók tehetségét.

Máig őrzött, nagyon szép emlékeink vannak 
Izsákról, és az egykori osztálytársakról. 1960-ban 
kerültünk el innen. Édesapánkat ekkor helyzeték 
Nagyatádra, művelődési felügyelőnek, majd álta-
lánosiskola-igazgató lett, a Kaposvárhoz közeli 
Kaposmérőn. 1965 óta mindannyian Kaposváron 
élünk és jó testvérekként összetartunk, ami abból 
is látszik, hogy most mindannyian itt vagyunk, 
hogy az izsákiak előtt, és velük együtt idézhessük 
szeretett édesapánk, az egykori izsáki iskolaigaz-
gató emlékét.

-tetézi-
    Fotó: Bálint Vilmos

Tizenhárom tanuló vehetett át díjat Szabó 
Lajos emlékére.

Szabó Ágota, Szabó Lajos, Szabó Béla, az évzáró 
ünnepségen.

Szabó Lajos

A jókor jövő eső valóban égi áldás. Az idei 
tavaszon és nyárelőn nem volt hiány csapadék-
ból, aminek csak örülhetünk, hiszen így szőlőből, 
gyümölcsből és egyéb terményekből eddig igen 
szép termés ígérkezik. Mint Bálint Vilmos fotói 

mutatják, néha gyorsan és bőven jött az eső, de 
térségünkben komolyabb kárt nem okozott. Kér-
dés, hogy a júliusra, augusztusra jósolt szárazság 
beköszönt-e, mert az, valós kárt okozhat a most 
még ígéretes termésben.

Tisztelt Szerkesztőség!
Ezúton szeretnénk beszámolni egy jó, és számunkra szerencsés 

üzleti akcióról, egyben köszönetet mondani mindezért a szerve-
zőknek. A Csomor-féle háztartás-vegyi üzletben vásárlói akciót 
rendeztek, melynek keretében értékes nyereményeket sorsoltak ki 
a vevők között. Ennek köszönhetően Vass Julianna és Marton Hen-
rietta egy-egy televíziót nyert, Czellár Sándorné és Valach Istvánné 
egy-egy DVD lejátszó tulajdonosa lett. E mellett többen nyertek még 
egyéb értékes ajándéktárgyakat is. Ezúton köszönjük a nagyszerű 
akciót, melynek keretében mi is nyertesek lehettünk.

Valach Istvánné, Czellár Sándorné
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TETÉZI LAJOS

Gondolom...
…olvasóink között is sokan vannak, akik 

kedvelik az állatokat, s elszomorítónak tartják 
azt a rengeteg kegyetlenséget, melyet némelyek 
ezekkel a védtelen, nekünk kiszolgáltatott 
lényekkel szemben elkövetnek. Az e féle go-
noszságnak végtelen a skálája. Egy fiatal férfi 

például blogot nyitott az interneten azzal, hogy ott mutassa be, 
miként kínoz és öl meg macskákat.

Gondolom, sokan hallottak arról a „filmművészről” is, 
akinek egyik „alkotása” arról szólt, miként fojtottak vízbe egy 
kismacskát, hosszan mutatva a szerencsétlen állat agóniáját. 
Talán hihetetlen, de ez az alkotásnak aligha nevezhető valami, 
még díjat is nyert egy filmszemlén. Lett is belőle botrány, mivel 
az állatvédők feljelentették az „alkotókat”, a zsűri pedig kínos 
magyarázkodások közepette visszavonta a díjat. 

Gondolom, a legtöbben tisztában vannak azzal, hogy háziál-
latot tartani, vállalni komoly felelősséget és nem kevés gondot is 
jelent. Legyen az haszonállat, kedvtelésből tartott kutya, macska, 
vagy egyéb most divatos kisállat. Felelősség, mert ránk vannak 
utalva ezek a lények, a mi gondoskodásunk nélkül védtelenek, s 
pláne azok a szándékos kegyetlenkedésekkel szemben. Az álla-
tokkal való kegyetlenkedés már szinte „hétköznapi” formája, a 
nem kívánt szaporulatoktól való megválás. Élve zacskóba kötve, 
útszélre dobva - de nem folytatom. A megunt felnőtt állatoktól 
való megszabadulás „klasszikus” formája az otthontól távoli 
szélnek eresztés. De vannak, akik autó után kötik a szerencsét-
len jószágot és addig vonszolják míg ki nem múlik. Láttam fedél 
nélküli karámban tartott(?) (kínzott!) hízót, amely ónos esőben, 
hóban, mínusz 20 fokban a szabadég alatt tengődött hónapokon 
át. Számára kés, valóban megváltás lehetett. Miért?! Teszi fel 
ilyenkor az ember a kérdést. Mert vannak humánus megoldások 
is. A nem kívánt szaporulat megelőzhető, de ha mégis jönnek az 
apróságok némi utánjárással gazdi is található. A megunt állat 
pedig végső esetben menhelybe is adható. Ám nyilván ezek a 
megoldások odafigyelést, törődést, időt igényelnek. A kidobás 
sokkal egyszerűbb. Csak hát nem egy kiürült zacskóról van szó, 
hanem érző lényekről, akik pont úgy érzik a kínt, a fájdalmat, 
a szenvedést, mint te, kedves Olvasó, aki remélem, soha nem 
vetemednél ilyesmire…

 Gyűrűt kaptak a kisgólyák

Medveotthon Veresegyházán

KeDVenCeInK tArtÁSÁróL
Kidobott cicák, kutyák

A Magyar Madártani Egyesület szervezésében immár négy éve minden esztendő-
ben meggyűrűzik a hazai fehérgólya szaporulat egy részét. A jelölésnek köszönhetően 
a szakemberek nyomon követhetik a gólyák további sorsát. Megtudhatják, hány éri 
meg közülük a felnőttkort, s hány tér vissza hozzánk?  Bács-Kiskunban idén az Izsáki 
Kolon-tavi körzet (Izsák, Páhi, Soltszentimre, Fülöpszállás) fiatal madarait jelölték meg 
a Kiskunsági Nemzeti Park és az izsáki Madárvárta munkatársai. Németh Ákossal, a 
Madárvárta vezetőjével beszélgettünk:

– Nekünk, izsákiaknak 
különösen kedves mada-
runk a gólya. Címerünkben 
is ott áll, szájában buzo-
gánnyal, tehát egyáltalán 
nem közömbös számunkra 
miként alakul e szép mada-
rak sorsa.

– Itt a Kolon-tavon 
4-5 éve kapott nagyobb 
lendületet a fehérgólya 
gyűrűzési program. Oka, 
hogy egész Európában 
csökkenni kezdett az ál-
lomány, s e módszerrel 
próbáljuk nyomon követni 
gólyáinkat, s magyarázatát 
találni a csökkenésnek. A 
magyarországi állomány 

jelenleg 5000 példány körüli, ami sajnos folyamatosan csökken, de még így is az 
előkelő második helyen állunk európai viszonylatban. Spanyolországban található 
egyébként a legnagyobb állomány. Izsákon régebben 17-20 lakott fészek volt, jelenleg 
a belterületen négy, külterületen ugyancsak négy van. A fiatal gólya három évig nem 
tér vissza Afrikából, eddigre válik ivaréretté. Így, mivel négy éve kezdtük a gyűrűzést, 
most várható, hogy az első gyűrűzött példányok visszatérjenek. Távcsővel sikerült is 
már elég sok madár azonosítóját leolvasnunk. Legutóbb az orgoványi réteken láttunk 
egy olyan madarat, amit egykor itt gyűrűztünk meg.

– Kik támogatják a gyűrűzési programot?
– A kosaras kocsit, mellyel a fészkekhez feljutunk, a Kiskunsági Nemzeti Park 

finanszírozza, a gyűrűket a Magyar Madárgyűrűzési Központ biztosítja, a munkát 

pedig a Nemzeti Park valamint a Madárvárta munkatársai 
végzik. 

– Mi jelenti a legnagyobb veszélyt a gólyákra?
– A fő veszélyt az elektromos vezetékek jelentik. Nagyon 

sok gólya vesztét okozza áramütés. Éppen ezért egy nagyon 
komoly program indult ennek megelőzésére. Két évvel 
ezelőtt éppen itt Izsákon kerültek ki speciális oszlopfejek a 
póznákra, amelyeket az áramszolgáltató alakított, olyanná, 
hogy ne érhesse áramütés a madarakat. A régebbi oszlo-
pokra pedig úgynevezett szigetelő papucsokat teszünk fel, 
amelyekkel szintén elkerülhető az áramütés. Másik komoly probléma a világszerte 
megfigyelhető vizes élőhely csökkenés, ahonnét köztudomásúlag a gólyák a táplálé-
kukat szerzik. Itt Izsákon, illetve a térségben szerencsére ez még nem jellemző. Hogy 
ennek ellenére itt is csökkenés mutatkozik, annak oka inkább az afrikai problémákra 
vezethető vissza. Arra, hogy ott hatalmas szárazság tombol, így nincs élelem, s olyan 
vegyszereket is használnak a mezőgazdaságban, melyek megmérgezik a gólyákat, 
ahogy persze más állatokat is.

– A mostani akcióban hány lakott fészket és kisgólyát sikerült regisztrálni?
– Tizenhét fészekben ötvenhat kisgólyát gyűrűztünk meg, s reméljük, többükkel 

találkozunk majd három év múlva újra itthon.                                          -tetézi-

Az egyik fészekbe egy szülõ nélkül maradt 
kiskgólyát is beraktak a gyûrûzõk. A szülõpár 

elfogadta és sajátjukként nevelik.

Németh Ákos

Az egyik helyszínen a felsővárosi óvodások közel-
ről is megcsodálhatták a kisgólyákat.

Tájékoztatjuk Olvasóin-
kat, hogy lapunkban és az 
ITV képújságában ingyenesen 
közzé tesszük állataiknak új 
gazdát kereső hirdetéseiket, 
illetve talált állatokról szóló 
híradásaikat. 

Íme az első: K. Szabó Fe-
renc gyümölcsösébe tévedt két 
nagytestű szép, ám lesoványo-
dott kutya, akiknek gazdát ke-
resne, mivel otthon már vannak 
kutyái. Az érdeklődők hívják a 
06-20-322-9718-as számot.

Valószí-
nűleg keve-
sen tudják, 
hogy Veres-
e g y h á z á n 
m ű k ö d i k 
Közép-Euró-
pa egyetlen 
medveo t t -
hona, ahol 
kamcsatkai 

és erdélyi barnamedvék találtak menedéket. A 
3,5 hektáros területet 1998-ban hozta létre a helyi 
önkormányzat és a WSPA nemzetközi állatmentő 
szervezet. Jelenleg harminckilenc barnamedve él 
az otthonban. Különböző helyekről, állatkertekből, 
cirkuszokból, illegális tartásból kerültek Veres-
egyházára. A legtöbbjük igen sanyarú helyzetből 
szabadult így meg. Az otthonban nagyon jól érzik 
magukat, szívesen fogadják a vendégek kényezte-

tését egy kis méz formájában, amit nagy élvezettel 
nyalogatnak le a benyújtott fakanalakról.

A medvék mellett, 2000 óta, 1,5 hektáron hu-
szonegy farkas is otthont kapott itt, akiket szintén 
jórészt rossz körülmények közül mentettek ki a 
park munkatársai.

F i g y e -
lemreméltó 
és  e l i sme-
rést érdem-
lő mindaz, 
amit  a  ve-
resegyház i 
állatmentők 
tesznek. Aki 
teheti, láto-
gatásával támogassa munkájukat. 200 forintnyi 
adományból egy medve egynapi élelmezését 
tudják biztosítani. 

-te-

Valaki egy forgalmas út szélére dobott le 
egy pár hetes kiscicát. Az állatot szerencsére az 
Orpheus Állatvédő Egyesület munkatársa találta 
meg, így a cica megmenekült, nem került az au-
tók kerekei alá. Egy macskabarát menedékében 
kapott védelmet. Neki szerencséje volt, nem úgy, 
mint sok ezer ilyenkor elpusztuló társának.

Az országban a tavaszi, őszi hobbiállat ivarzá-
sok idején sokan felelőtlenül engedik szaporodni 
kutyáikat, macskáikat. A megszülető szaporu-
latokkal a családok nem tudnak mit kezdeni. 
Vannak, akik az udvaron vízbe fojtják, mások 

zsákba kötve kukába dobálják, vagy dobozban 
az út szélére hajítják állataik útódait. Tettük 
bűncselekmény, amiért több éves börtön járna. 
Az országban az állatok sérelmére elkövetett 
bűncselekmények legtöbbször (az érdektelenség 
miatt) ki sem derülnek.

Megelőzéssel orvosolható lenne a probléma: a 
meg nem született kisállatokat nem kellene bru-
tális módon leölni. Alkalmazzák a korszerű meg-
előzési módszereket. Állatorvosok, állatpatikák 
készséggel adnak felvilágosítást a teendőkről.

Orpheus Állatvédő Egyesület

VÉrADÁS
Értesítjük a segítőszándékú lakosságot, hogy 2008. június 24-én (kedd) 

9-13 óráig véradás lesz a Művelődési Házban.
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Az Arany sárfehér
Szőlő- és Bortermelők 

Szövetkezetének
tájékoztatója

         
„a gyengék erőssége az egység”

Május 29-én ülésezett a szövetkezet igazgatósága. A megbeszé-
lés tárgya a Helibor Szövetkezeti Pincészet munkájának értékelése 
volt, de az igazgatósági tagok jóval több időt szenteltek az ez évi 
szüret szervezésével kapcsolatos kérdéseknek. Az eddigi időjárás 
kedvezett a szőlőknek, a téli és a késő tavaszi fagyok elkerülték az 
ültetvényeket, az utóbbi napokban pedig kellő mennyiségű csapa-
dék hullott. Ha az eddigi kedvező feltételek megmaradnak, őszre 
rekordtermésre számíthatunk. Az igazgatóság részletesen megtár-
gyalta mindazokat a hiányosságokat, amelyek a tavalyi szüretben 
jelentkeztek. A szövetkezet vezetősége ezeket a hibákat felismerve 
mindent elkövet, hogy az idei szüret már zökkenőmentes legyen. 
Ezt elsősorban úgy akarjuk elérni, hogy a szüret szervezése során 
az igazgatóság tagjai többször is konzultálhassanak a többi érdekelt 
féllel: a borászokkal, a gépi szolgáltatókkal, de a szokásos szüret 
előtti közgyűlést is nagyobb körültekintéssel, a tavalyinál korábbi 
időpontra szervezzük.   

Az összehangolt szervezőmunkát az is indokolja, hogy nem 
csak a borvidékünkön, hanem Magyarország más borvidékein is 
a korábbinál nagyobb termésre számíthatnak. Sőt, az olaszok is 
jelezték, hogy náluk is jó termés ígérkezik. Ezért a szőlőpiacon 
valószínűleg túlkínálat fog kialakulni, ami az árakat lefelé nyomja. 
A szövetkezet tagjainak azt javasoljuk, hogy a magasabb árbevétel 
elérése érdekében a termés azonnali készpénzes értékesítése he-
lyett az elmúlt év gyakorlatának megfelelően a bérfeldolgozást és a 
bértárolást válasszák. A tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy a 
jó minőségű borokat magas áron tudjuk értékesíteni külföldi pia-
cokon, amely magasabb szőlőárat eredményez termelőinknek is.    

Szövetkezetünknél tartott ellenőrzést a Földművelésügyi és 
Vidékfejlesztési Minisztérium munkatársa. A látogatás során azt 
vizsgálták, hogy a szövetkezet megfelel-e a termelői csoportokról 
szóló rendeletben foglalt elvárásoknak, azaz megtartható-e a 
szövetkezet állami elismerése. Az ellenőrzés eredménye szerint 
az Arany sárfehér Szőlő és Bortermelők Szövetkezete minden el-
várásnak megfelel, így nincs veszélyben az állami elismerés. Annyi 
megjegyzés érkezett, hogy az igazgatóságnak meg kell vizsgálnia, 
mi az oka annak, hogy egyes tagok évek óta nem értékesítenek a 
szövetkezeten keresztül, az okok feltárása után pedig megtenni a 
szükséges lépéseket. Az ellenőrzés végeztével kötetlen beszélgetést 
folytathattunk a minisztérium képviselőjével. Legfőképpen az a 
kérdés érdekelt bennünket, hogy a 2009-ben lejáró támogatási 
időszak után lesz-e további lehetőség a szövetkezet működésének 
uniós forrásból való támogatására. A szakértő válasza szerint a 
támogatási időszak meghosszabbítása koránt sem biztos, de a 
minisztérium elismeri a szövetkezések fontosságát, ezért mindent 
megtesz annak érdekében, hogy a jövőben is biztosítva legyenek a 
szövetkezet működési feltételei.  

A XIII. Ehető Virágok Fesztiválján, Szövetkezetünk és az Arany 
Sárfehér Bor és Pezsgőrend tagjai közül főzőversenyre benevezett 
Tímár Imre és Hajnák István első illetve második helyezést értek 
el, Nagymesteri címmel kiegészítve, akiknek ezúton is gratulálunk. 
A címke szépségversenyen a Helibor termékei közül a Szent István 
pezsgő FAO nagydíjat, a Muscat d’or és az Arany Sárfehér pezsgők 
címkekiszerelésére különdíjat nyertek.       

A PENDA KFT szőlő-gyümölcs termesztési és szőlőfeldolgo-
zási gépeinek szakkatalógusa megtekinthető a szövetkezeti irodán. 
Tagjaink, vásárlás esetén 5-10% engedményt érvényesíthetnek.  

Értesítjük tagjainkat, hogy ismét lehetőség van kedvezményes 
áron műanyag törzskötözőt vásárolni a szövetkezeti irodán, 400 
m-es tekercsekben. A bolti 1000 Ft/db árral szemben egy tekercs 
ára változatlanul 400 Ft.

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

Vezetőség

A magyar nyelv eredete 

IzSÁKIAK MONDJÁK…
…a nemrégiben rendezett városi szemétgyűjtési 

akcióról és a szemetelésről.

Nagy Károly
A szemét-

g y ű j t é s i  a k -
ció szerintem 
nagyon jó öt-
let volt. Nem 
bánnám, ha ez 
megismétlődne 
többször is. Ez a 

kisváros elfogadhatóan néz ki, de 
nagy gondot okoz, hogy vannak 
olyan emberek, akik a kirakott 
szemétgyűjtők ellenére is inkább 
eldobálják a szemetet.

Segesváriné Varga Györgyi
S z e r i n -

tem a gye-
rekek szem-
pontjából volt 
nagyon fontos 
ez az akció, 
hogy általa 
megtanulják, 

ne szemeteljenek, legyenek minél 
igényesebbek környezetükre.

Sörös Mihály
Éjjel nap-

pal az utcát 
seprem,  és 
mégis mindig 
van szemét 
bőven. Én na-
gyon elítélem 
azokat akik 
eldobálják a 

szemetet ahelyett, hogy a kukák-
ba, szemétgyűjtőkbe tennék. Nem 
tartana ez sok időbe és mennyivel 
szebb lenne a környzetünk.

Bárdi József
Hogyan lehet 

a nép ilyen rendet-
len? Lehet, hogy én 
is benne vagyok? 
Bár úgy emlékszem 
nem szoktam eldo-
bálni semmit sem. 

Nem csak bent a településen, hanem 
a határban is szörnyű volt látni 
azokat a szeméthalmokat, amiket 
felgyűjtöttek az akció résztvevői. 
Úgyhogy köszönet nekik!

K. Szabó Ferenc
Személyesen 

láttam, hogy az 
orgoványi útban a 
nyugdíjasklub tag-
sága szedte a sze-
metet. Végtelenül 
örülök neki, hogy 

foglalkoznak a dologgal. Elszomo-
rítónak tartom, hogy az emberek 
így szemetelnek én egy buszjegyet 
nem dobok el. Nagyon felháborít, 
amikor látom, hogy az autókból is 
kidobálnak valamit. Én a magam 
gyümölcsösében sem engedem 
meg, hogy az ott dolgozók akár a 
tejeszacskót eldobják. Rakok ki egy 
ládát, hogy abba dobják.

Laczi Sándorné
Mi is részt vet-

tünk az osztállyal a 
szemét gyűjtésen. 
Idős nénik, bácsik 
kijöttek és csodál-

koztak, hogy mit csinálunk és nagyon 
tetszett nekik. Azt gondolom, olyan jó 

példa volt ez az akció, amely esetleg né-
hány szemetelőt megfékez a jövőben.

B. Kiss Mihály
Egy komoly ös-

szefogás kellene, hogy 
megfigyeljük, kik sze-
metelnek. Szomorú, 
sőt megvetendő, hogy 
mindenütt szemétbe 
botlunk. Nekem is 
ott van a földem az 

országút mellett, a tavasszal két nagy 
zsák hulladékot szedtem össze, de 
máris újra kezdhetem.

Kovács István
Az az igazság, 

hogy egy szemlélet-
váltásra lenne szükség. 
Egy új generációnak 
kell felnőnie ahhoz, 
hogy erről leszokjanak 

az emberek. Mert még mindig benne 
van az emberekben az, hogy a saját 
portájuk nagyon szép legyen, aztán 
egy kicsit odébb mennek és eldobál-
nak mindent. Mindenki tudja kikről 
van szó, csak az az igazság, hogy senki 
nem akarja a másikat feljelenteni.

Nagy Ildikó
Elég szomo-

rú, hogy így sze-
metelnek Izsákon. 
Már csak azért is, 
mert ez rossz pél-
dát mutat a gyere-
keknek. Az akció 

viszont nagyon jó ötlet volt, mert az 
viszont pozitív példát állít eléjük.

Számomra érthetetlen, hogy hazánkban szinte alig 
foglalkoznak a magyarság, illetve a magyar nyelv erede-
tével, a mezopotámiai - sumér nyelv és a magyar nyelv 
szoros kapcsolatával, holott minden bizonnyal egy tőről 
fakadnak, tehát szigorúan „vérrokonok.” 

Még jó, hogy a külföldre szakadt honfitársaink 
között akadnak néhányan, akik ezt a rendkívül fontos 
kérdést szívügyüknek tekintik és kutatják, elemzik az 
idevonatkozó leletek eredményeit. Ilyen derék tudós 
honfitársunk például Baráth Tibor professzor úr, aki 
„A magyar népek őstörténete” című kiváló munkáját 
megírta. 

Ma már tudjuk azt, hogy a magyar és a finn rokon-
ság csupán egy vakvágányra vitt hipotézis, vagyis hamis 
nosztalgia. Az bizonyos, hogy néhány évszázadon át 
egymás közelségében - szomszédságában - élt a két nép, 
de vérrokoni (genetikai) kapcsolatról szó sem lehet. 

Azt is tudjuk, hogy a magyar nyelv egyedi, kivéte-
les nemcsak az európai, de a világ - néhány kivételtől 
eltekintve - szinte valamennyi nyelve között. Az eddigi 
kutatások eredményeit figyelembe véve, mi magyarok 
a Tigris és az Eufrátesz vidékéről, Mezopotámiából 
származunk, hiszen „a sumér irodalom klasszikus alko-
tásait az i.sz. előtti II. évezred folyamán foglalták írásba. 
(Samuel Kramer) Ma már azt is tudjuk, hogy „a sumér 
és egyiptomi nyelv egyformán magyar nyelv.” 

A sors, az élet különös játéka, hogy a magyar nyelv 
egyedülállóságát és csodás fenoménját egyetlen magyar 
író vagy költő sem tudta olyan szuggesztíven megfo-
galmazni, mint az angol Sir John Bowring filológus, aki 
maga is kiváló ismerője volt a magyar nyelvnek és több 
magyar költő versét lefordította angolra. „A magyar 
nyelv eredete nagyon messzire megy vissza. Rendkívül 
különleges módon fejlődött és struktúrája visszanyúlik 
arra az időre, amikor még a jelenleg Európában beszélt 
nyelvek nem léteztek. Egy olyan nyelv, mely szilárdan 
és határozottan fejlesztette magát, matematikai logiká-
val, harmonikus összeilleszkedéssel ruganyos és erős 
hangzatokkal.” 

Amikor elolvastam Sir John Bowring „A magyar 
nyelv” című írását, egyik ámulatból a máikba estem. Egy 
„gőgös” angol ilyen fantasztikusan csodás véleménnyel 

legyen a magyar nyelvről, szinte hihetetlen. Angol honfi-
társai vállát megveregeti, hogy: „Az angol ember büszke 
lehet anyanyelvére, mely az emberiség történetére és 
múltjára utal. Az eredetén meglátszik az a különböző 
nemzetektől származó réteg, amelynek összességéből 
kialakult.” Aztán Sir John Bowring egyetlen kézmoz-
dulattal lesöpri anyanyelvét a porondról! Pedig az angol 
nyelv is nagyon nagy nyelv, nincs szégyenkezni valója, 
hiszen anyanyelve egy Shakespearét adott a világnak, akit 
amíg csak élek a szívembe zárok és úgy tekintek csodás 
műveire, mint elérhetetlen hegycsúcsokra. Igen, igen: Sir 
John Bowring egyetlen lendülettel elsöpri a porondról 
anyanyelvét, mert: „Ezzel szemben a magyar nyelv egy 
tömör kődarab, melyen a viharok a legcsekélyebb kar-
colást sem hagyták.” Szinte beleborzongtam, hogy egy 
nem magyar anyanyelvű filológus a saját anyanyelvét 
semmibe veszi a magyar nyelvhez képest. Nyilvánvaló, 
hogy Sir John Bowringot is annyira meglepte a magyar 
nyelv „fenoménja”, egyedül való gazdagsága, változatos-
sága, ereje, hajlékonysága, ritmikája, hogy ő is elképedt 
ettől a csodától. Sőt, Sir John Bowring még messzebbre 
ment a magyar nyelv csodáját hirdetve: „Az egyiptomi 
templomok mennyezete - mely egyetlen szikladarabból 
készült - megmagyarázhatatlan. Senki sem tudja hon-
nan származik, melyik helységből hozták ezt a furcsa, 
bámulatos masszát. Hogyan szállították és emelték fel a 
templom tetejére. A magyar nyelv eredete ennél sokkal 
csodálatosabb fenomén. Aki megoldja, isteni titkot fog 
analizálni és a titok első tézise ez: Kezdetben vala a szó 
és a szó Istennél volt és a szó lett az Isten.” 

Elképesztő! Nyelvünket isteni eredetűnek tartja! 
Ilyen magaslatokra még soha, senki nem emelte a magyar 
nyelvet és nyelvünkön át a magyart. Vigyázzunk erre a 
csodás nyelvre, anyanyelvünkre és tisztelettel adózzunk 
Sir John Bowring emlékének, aki egy kis nép nyelvi-
szellemi erejét a saját népe és nyelve fölé emelte, holott 
az angol nyelvet az egész világon beszélik, a magyar 
nyelvet pedig maximum 15-18 millióan. Anyanyelvün-
ket, ezt az Isten adta csodát ápolni, őrizni kell, mert ha 
anyanyelvünk elsilányul és elkorcsosul, akkor a nemzet 
is széthullik, megsemmisül.

Budai Kulcsár János

tájékoztató
Ezúton tájékoztatjuk az egyéni vállalkozókat, hogy a 2008-as évi 

TEÁOR  számok megváltozása miatt, az egyéni vállalkozói igazolványok 
cseréjére kerül sor. Az eljárás minden egyéni vállalkozói igazolvánnyal 
rendelkező személyre nézve kötelező és illetékmentes. A cserére az 
okmányirodában kerül sor. Határidő, 2008.július 1.További információ 
a 06-76-568-067 telefonszámon, vagy személyesen az okmányirodán 
kérhető.

Dr Hauzmann János
címzetes főjegyző
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Őrbottyáni harangok

egyházi hírek
- Júniusban minden pénteken este fél 7-kor kezdődnek a 

szentmisék, Jézus Szíve litániával.

- Június 28-án a kalocsai székesegyházban 6 papot szentel ér-
sek atya. Imádkozzunk az újmisés papokért, papi hivatásokért!

- Június 29-én, szent Péter és Pál apostol ünnepén az Anya-
szentegyház, a szentatya központi szeretetszolgálata részére 
gyűjtünk adományokat. Ez a „Péter-fillér”: a helyi egyházak 
felajánlása az egész Egyház céljainak megvalósítására.

- Júliustól minden pénteken este rózsafűzért imádkozunk.

- Július 3-án, csütörtökön du. 3-kor, 6-án, vasárnap este 6-kor 
szentségimádás van templomunkban. 

- Előre hirdetjük, hogy július 27-én a 9 órai szentmisében 
köszöntjük a nagyszülőket.  

„Emeljétek föl fejeteket 
és lássátok: Megértek már a 
vetések az aratásra” – mond-
ja az Úr aratómunkásoknak 
szánt tanítványainak. Csak-
hogy: „Az aratnivaló sok, de 
a munkás kevés. Kérjétek az 
aratás Urát: küldjön munká-
sokat aratásába”. Amint a ha-
lászatot is lelki módon látta, 
az aratást is lelki értelemben 
használta az Úr Jézus. Hiszen 
emberek halászaivá, Isten 
gabonájának aratóivá akarta 
nevelni barátait. Legfonto-
sabb, valóban életet jelentő 
foglalkozást akart kezükbe 
adni, nem értelmetlen és ha-
szontalan időmúlatást akart 
rájuk bízni. Halászat és aratás 
– mindkettő létrehoz, termel, 
asztalra tesz, s nem fogyaszt 
és elvisz.

Ha manapság nem is olyan 
embert próbáló munka már az 
aratás, mint gyermekkorunk-
ban volt, pótolhatatlan értéke 
mégis megmaradt. Egyszeri 
lehetőség, sőt kikerülhetetlen 
kötelesség: kenyeret tenni az 
asztalra, mindenki asztalára. 
Meg van az ideje, nem lehet 
előbb vagy később, hanem 
amikor eljön az idő. De ez 
az idő nem tér vissza többé. 
Kezdődik tehát a jól időben 
végzett, legfontosabb munka: 
az ország kenyerének begyűj-
tése. Az ember vet, az aratás 
is az ő dolga, de a növekedést 
az Isten adja. Meg a növeke-
déshez feltétlenül szükséges 
napfényt és esőt. 

Papszentelések ideje van, 
bizony, kevés munkást talált 
az Úr. De akiket talált, azo-
kat felövezi, megerősíti és 
küldi. Keveset tudunk talán 
az apostolok munkájáról , 
nem sokkal  többet  a  mai 
küldöttek feladatairól. Nem 
látszik produktív életnek az 
életük, nem tűnik munkának 
a munkájuk. Inkább valami 
különös, szükségtelen cse-
lekvés-utánzatnak látják a 
papok működését, az Egyház 
emberekkel való törődését. 
Pedig hát, mielőtt egy falat 
kenyér jutna az embernek, 

legfőbb szüksége arra van, 
hogy rendezett lelkű, világos 
látású, erős hitű,  lángoló 
szeretetű, telve reménnyel - 
Isten képmása legyen. Hogy 
ne csak élőlényként, hanem 
lélekkel telt emberként éljen. 
Hogy ne csak földi és testi 
vágyai, ne csak anyagi kincsei, 
hanem égi vágyai, mennyei 
kívánságai legyenek, és igazi 
kincseit az Istennél tudja 
és találja meg. Sok törődés, 
türelmes igyekezet kell, míg 
az ember befogadja Isten aka-
ratát, és saját élete mércéjévé 
tudja azt tenni. Arató munka 
ez: le kell vágni életünket a 
földről, összegyűjteni, kévébe 
kötni, érlelni, csépelni, őröl-
ni, kovászolni, kisütni, míg 
az asztalra és Isten asztalára 
kerülhet. Sokrétű, ezernyi 
fogással járó mesterség az. És 
nem fát, fémet, hanem Isten 
legdrágább teremtményét, az 
embert kell formálni. 

Kenyeret  adni  az éhe-
zőnek: igen nagy jócseleke-
det. Felemelni, támogatni a 
gyengét, irgalmas cselekedet. 
Tanítani, szeretve irányítani: 
üdvösséges cselekedet. De Is-
tenhez vezetni, Vele egyesíte-
ni a lelket: ez megváltó csele-
kedet. Valóban aratás, nehéz, 
de egyedül szükséges munka. 
Hiszen ha van kenyerem, nem 
éhezek, de ha nincs Istenem, 
nem élek. S ha nincs kenye-
rem, éhen halok, ha Istenem 
nincs: örökre meghalok. Az 
aratás a földtől választja el 
a gabonát, hogy kenyérként 
az asztalra helyezze, az Isten 
szavának közlése a földtől 
választja el az embert, hogy a 
mennyországi lakoma asztalá-
hoz ültesse. Kemény munka, 
szép munka, verejtékes, de 
nagyon érdemes munka. 

Így, aratás előtt, ne fe-
ledkezzünk meg az ország 
kenyerét begyűjtők mellett 
azokról sem, akik az Isten 
Országának gyűjtenek be ben-
nünket. Kérjük az aratás Urát: 
küldjön munkásokat ebbe az 
aratásba is!
 

Podmaniczki Imre 
plébános

IKeM hírek
- Legközelebbi előadás: szeptemberben, „Életmódunk és egészségünk” címmel Dr. Szacski Mihály 

professzor úr tartja olyan magyar orvosi újdonságról, amely jelentősen hozzájárulhat lelkünk cserépedé-
nyének hathatós karbantartásához… Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Az előadások továbbra is 
ingyenesek, de nem olcsók!

Tartalmas pihenést, hasznos nyári töltekezést kívánunk !

1747. január 4.
Isten minden jokkal áldjon meg benneteket Reformata Religion lévő Isáki Bírák és Lakosok.
Az vala tellyes igyekezetem, hogy még jövő Törvényszék előtt egyenessen innen hozátok mennyek, de szinte 

ezen ejszaka feleségem olly veszedelmes nyavalyában esett, hogy tőle messze távoznom eppen nem lehetett. Kiert 
is ezen sietseges levelem által kívántam vigasztalástokra jelentenem, hogy az el múlt napokban, mivel Pesten a sok 
Urak között nem lehetett modom Méltóságos Personalis Uram ő Excelljával ügyötök erant alkalmatossan szollanom, 
Gödöllőre rándultam ő Excellához (Excellenciájához ~ Kitűnőségéhez – n.á.), a holott is bőségessen meg beszellettem 
véletlenül történt galibatokat, mellyet valoban tapasztaltam, hogy nem kevés izetlenséggel vette ő Excellja, nagyon 
neheztelvén, hogy a Földes Urak s leginkább az én hírem nélkül mint Processualis (eljáró – n.á.) Szolga Bíro és 
Földes Urak képét és egyszersmind viselőnek soria nélkül mérszelte Kerepesi Plebanus Úr illyeten dologban avatni 
magát, ollyast is értvén ő Excelljatol, hogy ha ő hozzája illendő Instantziaval folyamodnatok ő Excellja mint ezen 
Tek. (Tekintetes – n.á.) N. Vármegye Fő Ispánjának képét viselő Administratora (ügyintézője – n.á.) a közönséges 
hasznot és teherviselését a szegénységnek tekintvén kívánná meg orvosolni dolgotokat. Vévén azért ezen levelemet, 
tüstént egy alázatos Instantziat (kérelmet, folyamodványt – n.á.) formallyatok Nevetek alatt, a falu petsettjét is reaja 
ütvén, hogy annyival is inkább erősitessék minnyajatokk részéről azon könyörgestek, kérvén alázatossan ő Excelljat, 
hogy régi hű szolgalatotokat és a N. Vármegyének közönseges terhet viselvén keserves időkben és állando voltotokat 
meltoztassek ezen keserves ügyötöket kegyesen szivere venni és ezen bajos dolgotokat meltoztassék meg orvosolni. 
Melly Instantziatokat is el készitvén tüstént vagy hárman az öregek közül hozzák fel Pestre, a kik mihelyst felérkeznek 
magokat a N. Vármegye Házánál lévő szállásomon azzal meg jelentvén legottan velek el megyek ő Excelljához és velek 
egyetemben ő Excellja eleibe járulván fogom Instantziatokat szoval ujra is recommendalnom (ajánlanom – n.á.), ugy 
is mint Uzovits Uramnak Plenipotentuariussa, (teljhatalmú megbízottja – n.á.) mivel ő Kgylme is ezen dolgotokat 
maga részérül én ream bizta utolso levele altal, hogy leg inkább ő Excellja előtt legyek ügyötökk (ügyeteknek) elől 
mozditója. Azon öregek pediglen úgy igyekezenek, hogy a jövő héten Kedden vagy is Szerdán minden bizonnyal 
Pestre érkezhessenek előmben, mert akkoron én ugy emlitett Méltóságos Personalis Úr ő Excellja Pesten leszünk 
s ha továbbra halasztanátok fel jöveteleteket, azután engem ottan nem találnátok. Az alatt pediglen tsendessegben 
legyetek s az Istenert is valamely viszalyban magatokat ne ejtsetek eleven peldatok lehetvén szomszeságban Kis 
Kőrösiekről a leg közelebb Vetsegikről a kikk (kiknek) ezer tallert kelletett fizetniek bűntetésűl. Azért ollyatok 
(óvjátok) magatokat az illyenektől, mert koldusokká maradnatok mindenestől. El varván azert minden bizonnyal 
embereiteket a rendelt napra magamhoz a tudva lévő Pesti szállásomra, az alatt is maradván

igaz Jó Uratok és Szolga Biratok Kostyán Imre mpr.
(Protocollum II./ 11-12p.)

közli: nagy Árpád
Az „igazságszolgáltatás” malmai már akkor is lassan és körülményesen őröltek, s szabad nép akkor is csak 

azt tehette, amit szabad (volt)… De az atyáink –mint reménység szerint olvasni fogjuk- ezeket a lehetőségeket és 
jóakarói felkínálkozásokat is megragadták. Az a „ráütött pecsét”  azóta elveszett, de az Úristen Pecsétje s Könyve 
azóta is fungál ! n.a.

Gyülekezeti hírek
- Kisizsákon június 22-én, 14.30-kor tartunk istentiszteletet
- Június 23-27.: RINYA tábor a református gyülekezeti házban, minden reggel 9.00-12.00 között. 

Minden vakációban szenvedőt szeretettel várunk!
- Még várjuk 4-5 fő jelentkezését az augusztus 11-16. között Móron megrendezésre kerülő ifjúsági 

táborba. Bővebb információ: Lelkészi Hivatal, T: 374-154.

Agyag öntőformákat mutat 
Gombos Mihály.

Ritka szakma művelője az 
őrbottyáni Gombos Mihály. Arany-
koszorús harangöntő. Annyira ritka 
mesterség képviselője, hogy az ő 
műhelye az egyetlen Magyarorszá-
gon, ahol még harangot öntenek. 
Családi tradíciót folytat Gombos 
úr, hiszen már nagyapja, Szlezák 
László is harangöntő volt. Az egykori 
aranykoszorús mester neve ismerő-
sen csenghet olvasóink számára is, 
hiszen a Kossuth Rádióban, délben 
megszólaló harangok közül többet 
ő öntött, így az éppen megkonduló 
harang bemutatásakor gyakran el-
hangzik a neve. Ugyancsak többször 
hallhatjuk Gombos úr édesapjának, 
Gombos Lajosnak a nevét is, akitől a 
hívatást ma folytató Gombos Mihály 
vette át a mesterséget. S persze az ő 
harangjaik is gyakori „vendégek” a 
rádióban.

Gombos úr készséggel kala-
uzol műhelyében, ahol éppen egy 
325 kilogrammos harang készül az 
egyik debreceni templom számára. 
Az általuk öntött eddigi legnagyobb 
harang egyébként, 1550 kilogram-
mos, és Kiskunfélegyházán találha-
tó. A harangöntés első lépéseként 

A debreceni harang,
csiszolás előtt.

agyagból elkészítik a öntőformákat; 
az úgynevezett magot erre az álha-
rangot (ez gyakorlatilag a készítendő 
harang agyagmása, erre kerülnek 
a díszítések, felíratok is), végül a 
köpenyt a beöntő nyílással. Mindezt 
kiégetik, majd eltávolítják az álha-
rangot, s a mag és a köpeny közé 
(melyen már ott vannak a díszek, 
felíratok negatívjai) öntik az 1150 
fokon megolvasztott, 22 százalék 
ónból és 78 százalék vörösrézből 
álló ötvözetet. Öntés előtt a kiégetett 
öntőformát teljesen beássák a föld-
be, körülötte alaposan ledöngölik a 

talajt, hogy a keletkező gőzök és a 
hőtágulás nehogy szétvesse a sab-
lont. Az öntés maga csupán néhány 
percig tart, ám a formakészítés hóna-
pokat vesz igénybe, így egy harang, 
tisztítással, csiszolással kb. félévig 
készül. A harang hangját, hangszínét 
az öblösséggel és a falvastagsággal 
tudják alakítani, hangolni. A Gom-
bos-műhelyben nemcsak itthonra, 
hanem a világ számos országába 
készítettek már harangokat, így 
Oroszországba, Ukrajnába, Románi-
ába, Kamerunba, Izraelbe, Ausztri-
ába, Németországba, Olaszországba 
(Vatikán), Tanzániába, Ausztráliába 
és Szlovákiába is.

-tetézi-
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Csatalángos

tájékoztatás
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Magyar Honvédség 

Tűzszerész és Hadihajós Dandár kijelölt alegysége 2008. má-
jus 19-től  május 30-ig a honvédségi robbantó téren (Matyó 
dülőben) megsemmisítési feladatokat hajt végre a Trend-
Fix-Kft. megbízásából. Munkanapokon  reggel 7 órától 19 
óra között. 

Izsák, 2008. május 19.
TREND-FIX Kft.

Izsák

Önkormányzati hírek

Az Izsákért Közalapítvány közleménye

Az Izsákért Közalapítvány 2007. évi közhasznúsági jelentése
A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Kapott támogatások (továbbutalási célú és általános célú):                1.198.000.-
Sárfehér Napok 930.000.-
APEH 1%: 391.872.-
Kamatbevételek 6.346.-
Egyéb bevétel (értékesített tárgyi eszköz) 50.000.-
Bevételek összesen: 2.576.218.-
Hatósági díjak  4.500.-
Könyvelési, könyvvizsgálati díj 144.000.- 

       Bankköltség 5.159.-
Biztosítás 7.363.-
Tárgyévi továbbutalási célú támogatás 2.545.000.-
Kiadások összesen: 2.706.022.-
Az alapítvány fő célja a település fejlődésének elősegítése, az önkormányzati feladatok megva-

lósításának támogatása. Az Alapító Okirat részletezi a kiemelt feladatokat, amelyek a következők: 
egészségügy, kultúra, foglalkoztatás, környezetvédelem, sport, oktatás támogatása valamint a város 
szépítése.

Az alapítvány munkáját az Alapító Okiratban meghatározottak szerint végezte.
Kuratórium

Kedves Szülők, Gyerekek! Kedves Izsákiak!
         
Óvodánk tavasszal egy pályázaton vett részt. Az egyik „mai mesehős”, Fifi szerette volna, hogy a 

hazai óvodák készítsenek neki kiskertet, ezzel hangulatosabbá téve az óvodák udvarát. 
Ehhez ő biztosította a színes virágokat (kankalint és violát), s csak annyi volt a kérése, fényképezzük 

le a kiskertet az „alkotókkal”. Ezt mi nagy örömmel megtettük. Íme néhány kép:

Az ITV Esti vendég című műso-
rának nemrégiben Békésiné Budai Ági 
volt a vendége, aki egyebek mellett a 
régi magyar huszárkonyha ételeiről is 
beszélt. A műsorban ígéretet tettünk, 
hogy ezek közül lapunkban közzé 
tesszük a csatalángos eredeti receptjét. 
Íme! 

Hozzávalók 4 személyre: 2 kg 
liszt; ? élesztőkocka; 5 nagyobb 
fajta burgonya; ? liter tej; 2 liter 
olaj; 8 gerezd fokhagyma, víz és só. 
Tejfölösen 8 dl tejföl, lekvárosan 8 
dl baracklekvár 

Végy egy tiszta fatekenőt - ha 
csak négy személyre akarod ké-
szíteni, akkor egy kis famerencét, 
amibe szitáljad át a malomból 
hozott lisztet! Abból 2 kg kell! 

morzsókád egy egész élesztőkockát 
futass fel a hagyományos módon! 

Közben 5 kacsatojás nagyságú 
krumplit sós vízben megfőzve, a 
lisztre nyomjad a krumplinyomó-
val, egyenletesen! A lisztben göd-
röcskét formálva a megkelt kovászt 
beleöntve, temesd be a liszttel. Kis 
idő múlva megmozdul, megrepe-
dezik és langyos sós tejet öntve 
az anyagokból, tésztát formálsz 
úgy, hogy tenyereddel alányúlva, 
félkörös egyenletes mozdulatokkal 
addig dagasztod, míg össze nem áll 
olyan élő, lágy tésztává (elválik a 
teknő falától!), melyet pihentetni 
legalább egy óráig szükséges. 

A deszkára, vagy vászonab-
roszra maréknyi tésztákat sza-
kítasz, és szépen sorba, hagyod 
őket pihenni. Közben az igazi 
magyar olajat felhevíted nagyon 
forróra, próba tésztát dobsz bele, 
majd mikor rögtön feljön az olaj 
tetejére, akkor kezdheted a tészta 
levegőben való forgatásával a lán-
gos alak kialakítását, melyet finom 
mozdulattal az olajba penderítesz! 
Egy perc elteltével látod, hogy 
pirosodik, máris fordítod át, aztán 
ha az is megsült, gyönyörű nagy 
cseréptálra helyezed, jól lecsor-
gatva az olajtól. Gyors mozdulattal 
ismétled, de vigyázva a forró olajra, 
nehogy a kezedre fröccsenjen. 

Menet közben sok cikk fok-
hagymát tisztítva, azzal megszór-
va, esetleg tejföllel nyakon öntve 
sózod és a társaságnak kínálod. Az 
édesszájú vendégeknek ajánlom: a 
szilvalekváros köcsögödet hozd ki 
a kamrából és jó nagy kanállal kend 
meg, hogy fülig ki tudja kenni a 
képét a torkos vendégsereg! 

Meleg helyen tartsad, de huzat se 
legyen! 

A morzsókából, melyet az 
előző lángossütésből félretettél a 
vászonzacskódba, kicsi darabot 
langyos, sós ártézi vízben oldjál fel! 
Félóra múlva a kovászba tördeld 
bele a sarki fűszerestől hozott friss 
élesztőkocka felét! Ha még nincs 

A Képviselő-testület legutóbbi ülését június 3-án tartotta, melyen 
beszámolt az Izsák-Kom Kft, az Izsák Kht, és az Inno-Kom 2002. Kft., 
a beszámolókat az előterjesztésnek megfelelően a Képviselő-testület 
jóváhagyta.

Rendeletet alkotott a Képviselő-testület a 2008. évi költségvetési 
rendelet módosításáról, az Önkormányzat közművelődési feladatainak 
ellátásáról, e rendeleteket lapunkban közzé tesszük. 

A Képviselő-testület Izsák város Önkormányzat gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak 2007. évi ellátásáról szóló beszámolót 
az előterjesztésnek megfelelően elfogadta. 

A Képviselő-testület az előterjesztésnek megfelelően módosította 
a Tájékoztatási- és Kulturális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát.

A Képviselő-testület az Izsák, Sárfehér u. 6. szám alatti - beépí-
tetlen terület -művelési ágú ingatlanra vonatkozóan elidegenítési 
tilalom alól felmentést adott a tulajdonosoknak, azaz azt szabadon 
értékesíthetik.

A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményeinek za-
vartalan működése érdekében 30 M Ft. folyószámlahitel felvételét 
határozta el. A hitel és járulékainak megfizetését az Önkormányzat 
a futamidő alatt költségvetésében megtervezte.

A Képviselő-testület „A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesz-
tése” című pályázat benyújtásával egyetért és biztosítja a pályázathoz 
szükséges bruttó 1.188.000.-Ft önrészt a 2008. évi költségvetés 
„Pályázatok saját forrása” soráról.

Dr. Hauzmann János
címzetes főjegyző

Az Izsákért Közalapítvány 2008. május 21-én ülésezett. Elfogadták a 2007. évi pénzforgalmi és 
közhasznú egyszerűsített beszámolókat, a 2008. évi pénzügyi tervet ill. határozatokat hoztak pénz-
ügyi támogatásokról. Az alapítvány az alábbi szervezetek támogatásáról határozott: IKEM 30. 000.- 
Ft, rendőrségi személygépkocsi 100. 000.- Ft, erdei iskola 20. 000.- Ft, SNI tanulók kirándulása 70. 
000.- Ft, Ezüst Gólya Nyugdíjas Klub 20. 000.- Ft, Általános Iskola énekkar 20. 000.- Ft, Művészeti 
Alkotótábor 40. 000.- Ft.

Kérjük a lakosságot, hogy adójuk 1%-val továbbra is támogassák alapítványunkat.
Kuratórium

További lépéseként Fifi egy internetes oldalra feltette az összes pályázó óvoda kiskertjeiről készült 
képeket, s ezután történt a szavazás. 

Ezúton is szeretnénk megköszönni minden szavazatot, melyek eredményeként Izsák a 12. helye-
zést érte el (100 óvodából). Így tehát az első 30-ba bejutva megnyertük a „fődíjat”, mely szerint Fifi 
meglátogat bennünket. A tanév végéig hiába vártunk rá, nem jött. 

Június 17-én azonban megkaptuk a telefonhívását, melyben tudósított érkezéséről. Örömmel vettük 
tudomásul, s vártuk a nagy találkozás pillanatát. De ezekről már beszéljenek a képek:

           

majd búcsút vettünk.

Sajnáljuk, hogy Fifi csak a nyári szünet napjaiban ért ide hozzánk, de azon gyermekek, akik le-
maradtak erről az eseményről, ne aggódjanak, hiszen a többiek beszámolójának meghallgatásával, az 
elkészült képek nézegetésével mégis részesülhetnek az örömünkből. S nem utolsó sorban közösen 
gyönyörködhetünk a mai napig is dúsan, színesen pompázó virágok látványában. 
                            Fejszés Ildikó, óvónő

Mi énekeltünk,

Fifi volt a karmester

Elmeséltük kertünk 
készítésének törté-
netét, 
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tábornok
Tréfás vers

Daróczi Ferenc barátom
Tábornok nevű kutyájáról

Bemutatom Tábornokot,
jól figyelj!
Egyenruhát, parolikat
nem visel.

Nincsen néki hadserege
mégis hős.
Majd’ szétszedi, ha belép egy
ismerős.

Hosszú láncra van kikötve,
mégse rab.
Lánca nélkül ámokfutó,
úgy szalad.

Ferenc gazda bőkezűen
osztogat:
Tábornok úr imádja a
csontokat.

Éjjelente a macskákat
csaholja,
Nagyot ugrik, ha megcsípi
a bolha.

Tábornok úr, kutyavezér
lehetnél…
Egy a fontos: a gazdádhoz
hű legyél!
Bp. 2004. július 10.

Budai Kulcsár János

Aforizmák, érdekességek a 
jegyzetfüzetből

ZÖLDKÁRTYA
gyors ügyintézéssel, diesel-, benzin-,

és gázüzemű gépkocsikra!

MOLNÁR-BOSCH
CAR SERVICE

Páhi, Vasút u. 9.
ZÖLDKÁRTYA 

akár félóra alatt is!
t: 78/436-052, 0620-945-9966

Könyvtári Hírek – Új könyvek
Bourgeois: Franklin és a bo-

csánatkérés; Bourgeois: Frank-
lin és a felelősség; Bourgeois: 
Franklin és a kistesó; Bourgeo-
is: Franklin segít; Bourgeois: 
Franklin születésnapja; Brezina: 
Kolombusz és te; Brezina: a világ 
legtitokzatosabb kincse; Corn-
well: Darázsfészek; Cornwell: 
A halál oka: ismeretlen; Courts-
Mahler: Végzetes mámor; Ed-
ward-Johnes: Őrült divatvilág; 
Énekes: angyali gyermek; Fe-
kete: Fészekrablás; Gáll: A na-
pimádó; Hust: Titkos naplóm; 
Kürti: A lusta veréb: állatmesék; 
Lockhart: A pasilista; Mann: A 
kiválasztott; Moore: Mocskos 
meló; Móra: A hatrongyosi ka-
kasok; Moyes: Tiltott gyümölcs; 
Nagyajtai: Az utolsó szerető; 
Papademetrion: Lizzie és a sze-
relem; Scarry: Csúcsforgalom 
Tesz-vesz városban; Serna: Tör-
ténetek a tanyáról; Twain: Vizet 
mindenki iszik; Vág: A nagy pasi-
vadász; Varga: Kedvenc könyvem 
a kutyákról; Varga: Kedvenceim 
a macskák; Wass: Amerikai em-
berek; Wells: Vagány nők klub-
ja; Wells: A vagány nők titkai; 
Wharton: Áttetsző; Berner: Őszi 
böngésző; Lodge: Szülinapi meg-
lepetés; Berne: Emberi játszmák; 
Della: A bűntudat leküzdése; 
Benedict: Csak okosan!; Valachi: 
„Irgalom, édesanyám”; Fehér: 
Nem vagyunk angyalok; Husz: 
Tükörvilágom; Szilvási: A néma; 
Roberts: A legjobb terv; Rizzo: 

Motorok; Clayton: Fáraók kró-
nikája; Kerr: Egy ősz Mallorcán; 
Fonda: Eddigi életem; Rosta: 
Hiedelmek, hagyományok, ba-
bonák: a világ minden tájáról; 
Benzoni: A véres mise; Benzoni: 
Az árnyak grófnője; Benzoni: A 
királyért; Stahl: Gyors olaszos 
tészták; Stahl: Gyors szárnyas 
ételek; Stahl: Gyors édessé-
gek; Stroud: A gólem szeme; 
Vargyas: A székelyföld; Allen: 
Megmagyarázhatatlan jelenségek 
enciklopédiája; O’Conell: Jelek 
és szimbólumok enciklopédiája; 
Chinmoy: Szeretet; Chinmoy: 
Születésnapok; Somerville: Kínai 
horoszkóp 2008; Vega: Mit árul 
el a születésnap?; Vidyarthi: 
Érzelmek gyógyítása angyalok-
kal; zoffoli: Kis varázslók nagy 
könyve; Berenson: A megfejtett 
kabbala; Gyarmathy: Diszlexia; 
Mertiny: A természet felfedezése 
és védelme; Nagy: A Fertő-Hang-
ság Nemzeti Park; Környezet-
gazdaságtan; Ridpath: Csilla-
gászat; Dixon: Ősvilág; Taylor: 
Az állatok birodalma; Gácser: 
„Csodatévő virág”; Reckless: Li-
pidrendellenességek; Fullerton: 
Amivel etetnek; Jankovics: Miért 
dobtad el az életed?; Oski:  A 
tejről őszintén; Töviskáti: Amit 
megeszel, azzá leszel; Hougham: 
Az emberi test, szellem és lélek; 
Lockie: A homeopátia enciklo-
pédiája; 1000 légi jármű; Klock: 
Oltás, szemezés; Fogle: Új kutya 
enciklopédia.

Gondolatok a házasságról
1. A házasság életre szóló szer-
ződés, olyan bajok elviselésére, 
amelyek házasság nélkül nem 
lennének.
2. A korai házasságnál rosszabb a 
késői válás.
3. A házas ember és az agglegény 
között az a különbség, hogy az 
agglegény önmagával osztja meg 
a boldogtalanságát.
4. A jó házasság titka: időben kell 
abbahagyni.
5. Hány éves a felesége? Köszö-
nöm kérdését, mindig ugyanan-
nyi.
6. Panasz: Elrontottam az éle-
tem. Olyan nőt vettem feleségül, 
akit szeretek és képtelen vagyok 
megcsalni.
7. Lekopogjam? Hatszor nősül-
tem, de mindegyik házasságom 
jól sikerült.
8. Doktor úr, a feleségem meg-
némult. Mit csináljak? Próbáljon 
meg ma éjjel hajnali háromkor 
hazamenni.
9. A feleségem megcsal! Hogy 
jöttél rá? Azt mondta, hogy a 
barátnőjénél aludt, pedig annál 
én voltam.
10. Csak szép nőt szabad feleségül 
venni, mert a csúnya a nyakadon 
marad.
11. A válások legfőbb oka a há-
zasság.
12. Mindig fogjuk egymás kezét. 
Ha elengedem, rögtön vásárol 
valamit.
13. A nő a házasság elején azt 
reméli, hogy a férfi meg fog vál-
tozni. A férfi a házasság elején 

azt reméli, hogy a nő nem fog 
megváltozni, de téved.
14. A nős ember nyugodtan meg-
feledkezhet a hibáiról. Fölösleges 
két embernek észben tartani 
ugyanazt.
15. Egy elmés asszony egyszer 
olyasmit mondott, ami talán a 
női nem titka: Minden nő, amikor 
szeretőt választ magának, inkább 
ad arra, hogy a többi nő milyennek 
látja választottját, mintsem arra, 
hogy jómaga milyennek látja.
16. Azt az ösztönt, amely há-
zassághoz köt bennünket, akkor 
érezzük a legerősebbnek, amikor 
távol vagyunk tőle.

részlet egy ismeretlen 
XVII. századi költő verséből
Isten áldjon meg édes komám.
Azért barátom adom tudtodra,
Kellő tanácsom ne vesd hátra.
Körmetlen levén, ne hágj nagy 
fára,
Hogy vissza ne dőlj fejed lágyára.

Mely nehéz dolog az erőtlennek
Nagy fát levágni az csonka ke-
zének,
Gazdag lányt kérni szegény le-
génynek,
Csúfolják őket szemtelen légy-
nek.

Utóirat: Ez a téma örök, a szere-
lem, meg a házasság állítólag nem 
mindig örök. Lehet, hogy még 
közzé teszek e témákban néhány 
gondolatot. Hátha lesz valaki, aki 
találkozik benne olyannal, amel-
lyel egyetért.

Varga László

Kipróbált receptek
Bajor burgonya
Hozzávalók: 600 g burgo-

nya, 200 g főtt házisonka, 1,5 dl 
tejföl, 2 db tojássárgája, 60 g vaj 
vagy margarin, 0,5 dl tejszín, só, 
őrölt bors

Elkészítés: A burgonyát hé-
jában megfőzzük, még melegen 
meghámozzuk, és ha kihűlt, 
karikákra vágjuk. A házisonkát 
apró kockákra daraboljuk. A 
tejfölt a tejszínnel, a tojássárgá-
jával, a sóval és az őrölt borssal 
összekeverjük, majd hozzáadjuk 
az előkészített burgonyát és a 
sonkát a keveréket beleöntjük 
egy tepsibe, tetejére morzsoljuk 
a maradék zsiradékot, és előmele-
gített sütőben megsütjük. Önálló 
ételként vagy köretként adhatjuk. 
Tetejét ízlés szerint reszelt sajttal 
is megszórhatjuk.

Reggeli csemege
Hozzávalók: 20 dkg csiper-

kegomba, 1 fej vöröshagyma, 
1 kanál kapribogyó, olaj, só, 
fehérbors, 10 dkg majonéz, pet-
rezselyem

Elkészítés: A hagymát ös-
szevágjuk apróra, majd üvegesre 
pároljuk az olajjal. Hozzáadjuk 
az apróra vágott gombát, majd 
addig pároljuk, míg a gomba is 
megpuhul. Hozzáadjuk a kapribo-
gyót, pici sót, fehérborsot, majd 
legvégül a majonézt. Kristálytálba 
téve lehűtjük. A tetejét petre-
zselyemmel díszítjük. Pirítósra 
kenve fogyasztjuk.

Spagetti gombás-
padlizsános raguval
Hozzávalók: 1 nagy fej padli-

zsán, 20dkg gomba, 1 fej vörös-
hagyma, só, bors, kakukkfű, olí-
vaolaj, 1 csomag spagetti tészta, 
reszelt sajt

Elkészítése: A tésztát sós víz-
ben kifőzzük, leszűrjük, jól lecse-

pegtetjük. Közben elkészítjük a 
ragut. A hagymát finomra vágjuk, 
üvegesre pároljuk, pirítjuk az olí-
vaolajon. Hozzáadjuk a vékonyra 
szeletelt gombát. Barnulásig pi-
rítjuk. Hozzáadjuk a kis kockákra 
vágott padlizsánt, sóval, borssal, 
kakukkfűvel ízesítjük. Kevés vizet 
aláöntve, mikrohullámú sütőben 
15-20 perc alatt puhára pároljuk. 
Ha a ragu elkészült, a tányérokba 
osztott tésztára halmozzuk, tete-
jét reszelt sajttal megszórjuk.

Zöldborsós marhatokány
Hozzávalók: 50 dkg bur-

gonya, só, bors, 30 dkg marha-
felsál, 1 közepes fej hagyma, 4 
db szegfűszeg, 2 babérlevél, 4 db 
borókabogyó, 20 dkg tisztított 
zöldborsó, 5 ek. tej, őrölt szere-
csendió.

Elkészítés: A burgonyát meg-
hámozzuk, megmossuk, kisebb 
kockákra vágjuk. Edénybe tes-
szük, kissé megsózzuk, aláön-
tünk 4-5 ek. vizet. Lefedjük és 
mikróban 600 W-on 10 percig 
pároljuk, félidőben egyszer meg-
keverjük. Kivesszük és fedő alatt 
3 percig pihentetjük. A marha-
húst vékony csíkokra vágjuk, 
meghintjük sóval, borssal. A 
hagymát megtisztítjuk, apróra 
felkockázzuk. A hússal együtt 

edénybe tesszük, hozzáadjuk 
a szegfűszeget, a babérlevelet 
és a borókabogyót. Lefedjük, 8 
percig 600 W-on pároljuk, fél-
időben megkeverjük. Hozzáadjuk 
a zöldborsót és további 6 percig 
pároljuk. A burgonyát megtörjük, 
habosra keverjük a tejjel. Csipet 
szerecsendióval ízesítjük. Köré 
szedjük a zöldborsós marhato-
kányt, és az egészet 400 W-on 4 
percig forrósítjuk és tálaljuk.

Rakott karfiol sonkával
Hozzávalók: 60 dkg karfiol-

rózsa, 20 dkg füstölt főtt sonka, 
10 dkg rizs, 4 dl tejföl, 2 tojás, 
6 dkg vaj, 10 dkg trappista sajt, 
só, bors

Elkészítés: A megtisztított, 
alaposan megmosott karfiolt 
rózsáira szedjük. Enyhén sós 
vízben puhára főzzük. Leszűrjük, 
lecsepegtetjük. A sonkát finomra 
vágjuk vagy ledaráljuk. Közben 
megfőzzük a rizst. Ha kihűlt, ös-
szekeverjük a sonkával, sóval és 
borssal ízesítjük. Egy edénybe be-
leterítjük a karfiol felét, rátesszük 
a rizses tölteléket. A tojásokat a 
tejföllel összekeverjük, majd a 
töltelékre öntjük. Befedjük a ma-
radék karfiollal és reszelt sajtot 
szórunk rá. Középmeleg sütőben 
pirosra sütjük.
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Milyen televíziót vegyünk? Értékeinkről
A szürkemarha és a mangalica

Az új kábeltévé rendszerre való 
átállással sok család találta magát 
szembe azzal a problémával, hogy a régi 
tévékészülék nem tudja venni az összes 
új csatornát. Ez esetben sajnos a gond 
orvoslására egyetlen megoldás van; új 
készülék beszerzése.  Ez valamikor nem 
volt különösebben nagy dilemma (már 
ha megvolt az ára), mivel sok különbség 
nem volt az egyes készülékek szolgálta-
tásaiban. Ma viszont egy ilyen beszerzés 
már egyáltalán nem egyszerű vállalko-
zás. A hagyományos katódsugárcsöves 
televíziók gyártása megszűnőben van, 
jöttek helyettük a síkképernyős plazma 
és LCD modellek, s jött velük a vásárlói 
dilemma: melyiket vegyem? Ha ezt 
aztán sikerült eldönteni, akkor a kö-
vetkező kérdés: mekkora képernyővel 
és milyen szolgáltatásokkal válasszak 
készüléket, hiszen ezek milyensége 
alapvetően meghatározza a vételárat 
is. A sok betű és számkombináció 
mögé rejtett szolgáltatások mindegyike 
kell-e nekem, vagy jól megfelelne az 
igényeimnek egy kevesebb ilyen kom-
binációval bíró olcsóbb típus is? Alábbi 
írásunkban e dilemmák egy részére 
kívánunk választ adni, bízva abban, 
hogy ezzel némi segítséget nyújtunk a 
készülékvásárláshoz.

Mire is való a televízió?
A nevetségesnek tűnő kérdés 

mögött valódi dilemmák sorjáznak a 
vásárlók és a forgalmazók nagy több-
ségében. A gyártók természetesen azért 
gondolkoznak ezen, mivel a gondosan 
tervezett modelleknek a jövő lehető-
ségeire kell felkészülniük, s a vásárlók 
igényeit is maximálisan illik kiszolgál-
niuk. Egy új modell megtervezése igen 
költséges feladat, amelyet körültekintő 
kutató és elemző munka előz meg.

A vevőknek ehhez képest könnyű 
dolguk van, nekik alapvetően csak azt 
kell tudniuk, hogy mire is szeretnék 
használni az új készüléket. Ezt azonban 
tényleg nem árt tisztázni a vásárlás előtt. 
Alapesetben a vásárló tévéadást szeret-
ne nézni, lehetőleg nagyobb képernyőn, 
jobb minőségben. Furcsán hangozhat, 
de az óriásképernyős plazmatelevíziók 
és a hihetetlenül éles LCD-televíziók 
a kézenfekvően leggyakoribb felhasz-
nálási módjukban - a hagyományos 
PAL-rendszerű sugárzás miatt - itthon 
még nem nyújtják a lehetőségeiknek 

megfelelő minőséget.
Fontos hangsúlyozni, hogy ez 

nem a készülékek hiányossága, hanem 
a televíziósugárzás jelenleg érvényben 
levő szabványáé illetve a lassú digitá-
lis átállásé. Az is tény, hogy 2012-ig 
mindenképpen megtörténik a váltás, 
ám a 2012-es dátum sem jelenti azt 
feltétlenül, hogy akkortól HD - azaz 
nagyfelbontású (1366x768), vagy 
ennél jobb - minőségben foghatjuk 
majd a csatornákat. A digitális átállás 
kezdetén - a jelenlegi PAL (352x288) 
sugárzáshoz képest - a jó minőséget 
kisebb felbontásnövekedés esetében is 
érzékeljük majd.

A HD-ready (nagy felbontásra al-
kalmas) televízióra befektetni tehát ma 
még kissé korai, hiszen a hagyományos 
TV-adásokat nézegetni momentán 
nem annyira jó ezekkel a készülékek-
kel, mivel az új technológiát használó 
modellek képminőségét már nem az 
alacsonyabb felbontású jel megjeleníté-
sére optimalizálták. A televíziógyártók 
ezt a problémát csak részben képesek 
kiküszöbölni, az alacsonyabb jelszint 
konvertálásával, javításával, szűrésével. 
Ezt azonban úgy kell elképzelni, mintha 
egy kis képet szeretnénk sokszorosára 
felnagyítani. Ebben az esetben is 
elkerülhetetlen a minőségromlás, a 
pixelesedés (pöttyösödés).

Ha a megálmodott óriástelevízió 
viszont más feladatokat szolgál ház-
tartásunkban, akkor egészen más a 
helyzet. A jó minőségű digitális jelek hi-
hetetlen képminőséget eredményeznek 
a nagyobb képernyőn. A házimozizás 
egészen új dimenzióit nyitotta meg 
a mostanában tapasztalható árcsök-
kenés, a legújabb DVD-technológiák 
megjelenése és a számítógépes játékok 
új generációja. Az otthoni szórakozta-
tóközpont tényleg elérhető közelségbe 
került, a korábban 72 centis tévék 
helyett elfogadható áron juthatunk 
102 vagy akár annál nagyobb képátlójú 
modellekhez. Itt már csak az a fontos 
kérdés, hogy LCD-, vagy plazmatévét 
válasszunk.

Technológia, és ami mögötte 
rejtőzik

A két technológia gyakorlatilag 
annyiban különbözik, hogy míg az LCD 
esetében egy folyamatos sugárzású 
panel előtt egy folyadékkristály réteg 

közvetíti a képeket, addig a plazma 
esetében azt mondhatnánk, hogy min-
den felvillanó képpont külön világítva 
illetve elsötétedve adja a megfelelő 
megjelenítést. Ez egyértelműen azt 
eredményezi, hogy a nagyméretű plaz-
mák (102 cm felett) kellemesebb képet 
nyújtanak, nem érezzük zavarónak 
a képváltásokat és a feketék - illetve 
a kontrasztok - általában szebbek, 
harmonikusabbak. A kisebb képátlók 
(82 cm) esetén viszont le kell szögezni, 
hogy az LCD korábban elképzelhetetlen 
minőséget produkál nagy felbontású 
digitális jel estében. Aki az élesebb, 
harsányabb színhatásokat szereti nagy 
valószínűséggel inkább ezt választja 
majd.

Fontos szempont az is, hogy a 
képernyők felbontása különbözik. Az 
olcsóbb plazmák esetében a felbontás 
alacsonyabb (862x480), míg a közepes 
és felső árkategóriában (1024x768, 
vagy 1366x768) lényegesen magasabb. 
Az LCD-k esetében a felbontás akár a 
teljes digitális felbontásig (1920x1080) 
is elmehet, azonban érdemes kiemelni, 
hogy a teljes digitális minőséget kiszol-
gáló új DVD-szabvány - a Blu-ray - első 
készülékei is csak nemrégiben kerültek 
a polcokra. Hagyományos DVD-néze-
getéshez ezek a felbontások gyakorla-
tilag szükségtelenek. Sőt, a 480 soros 
DVD-jelet a készülékek mindenképpen 
utólag konvertálják a saját felbontá-
sukra, különböző hatékonysággal. Itt 
kapcsolódik be az új technológia min-
denféle csodája - zajszűrők, képjavítók 
-, amelyek segítségével a kép mégsem 
lesz pixeles.

A digitális jelekkel természetesen 
semmilyen problémája sincs egyik 
technológiának sem, ezért az üzletek-
ben a legritkább esetben találkozunk a 
demonstrációs célokat szolgáló készü-
lékeken tévéadással, inkább DVD-fil-
meket mutatnak rajtuk. Fontos, hogyha 
tévézni is szeretnénk a készülékkel, 
még a boltban nézzük meg, milyen 
minőségben képes a hagyományos 
adást megjeleníteni a kiválasztott mo-
dell, nehogy otthon érjen bennünket 
kellemetlen meglepetés.

A televíziók jelzésrendszere alap-
vetően szabványosodni látszik A szá-
mok és betűk rendszere azonban nem 
mindig utal egyértelműen a TV főbb 
jellemzőire. Kisebb utánjárás után 
azonban egyértelművé tehetjük, hogy 
a modellek képátlója - hüvelykben 
- legtöbbször megjelenik a típusszám-
ban. Így a 32’, 37’, 42’, 50’ általában 
a képátlót mutatja, a hüvelyk értékét 
átszámolva (2,54-el megszorozva) kap-
hatjuk meg a képátlót centiméterben.

Akadnak betűjelzések is, amelye-
ket csak a legritkább esetben tudunk 
megfejteni ránézésre. Ehhez hasznos 
tanulmányozni az adott készülék le-
írását interneten, vagy hozzáértő eladó 
tanácsát kérni. Sajnos a szakképzett 
és készséges bolti segítség ritka, pedig 
az információ megszerzésének és a 
készülék kipróbálásnak ez lenne a 
kézenfekvő megoldása. Az árkülönb-
séget firtató kérdésünkre legtöbbször 
kurta, igazi okokat fel nem fedő ma-
gyarázatot kapunk a nagyobb műszaki 
áruházakban.

Maradnak tehát az Internet (már 
akinek van) teszt és ár-összehasonlító 
oldalai, melyek nagyjából korrekt in-
formációkat kínálnak. A vásárlás helyét 
azonban itt is igen körültekintően kell 
kiválasztanunk, mert az alacsony ár 
mögött sokszor hiányos háttérszolgál-
tatások, illetve homályos garanciafel-
tételek rejlenek. Az új technológiára 
váltóknak érdemes azt is figyelembe 
venniük, hogy a csábító reklámokkal 
kínált modellek ára szinte havonta 
csökken. Néha megéri várni egy ilyen 
hosszú távra szóló váltás esetében, 
hiszen akár százezer forintos különb-
ségek is megjelenhetnek a különböző 
helyeken és akciókban megvásárolható 
készülékek árában.

Két őshonos magyar fajtáról 
van szó. Mindkettőt napjainkban 
kezdik újra felfedezni, ezért sokak 
nem is igen tudják, hogy milyen 
értékes fajtákról van szó. Alábbi 
írásunk ezen ismeretekből nyújt 
némi pótlást.

A szürkemarhát Mátyás király 
óta ismerhetjük, mint kiváló hús-
termelő állatot. Mátyás korában 

hazánk volt Európa fő hússzállí-
tója. Volt idő, amikor a magyar 
kincstár a szürkemarha-export 
vámjának haarmincadából fizette 
hadikiadásait.

Ez, a csak a Kárpát-medencé-
ben honos állat, a gépesítés és a 
tejelő fajták iránt megnövekedett 
igény miatt a XX. században a 
kihalás szélére került. Kedvező hír 
azonban, hogy az évekkel ezelőtt 
még alig kétszázas állomány mára 
már négyezerre bővült.

A gulyák ma a nemzeti par-
kokban, műtrágya és növényvédő 
szer nélküli területeken legelnek. 
Így a természetes körülmények 
között felnövő állatok húsának 
nagy a vastartalma, koleszte-
rinszegény és az elfogyasztott 
gyógynövényektől különbleges 
az aromája. Tökéletes biotermék. 
Akkor, amikor Európában a kü-
lönböző állatbetegségek, a hor-
monkezelések miatt és a magas 
koleszterintől rettegő emberek 
egyre félénkebben nyúlnak a hús-
ételek felé, még nagyobb kinccsé 
válhat a magyar marha.

Hasonlóan értékes magyar 
fajta a mangalica disznó, amely 
ősi magyar zsírsertés. Kis testű, 

göndör szőrű, vékony csontoza-
tú, nagyon edzett, ellenálló fajta, 
s a szürkemarhához hasonlóan 
a megváltozott fogyasztói ízlés 
miatt a XX. században szintén 
kiszorult a tenyésztésből. 

Feltételezések szerint a bal-
káni népek hazánkon áthajtott 
állatainak, a vadsertésnek és ha-
zai fajoknak a keveredéséből jött 

létre. A mára kizárólag szabad 
legeltetésen tartott állat turiszti-
kai látványossága mellett a bioé-
lelmiszerek egyik legfontosabbi-
kává nőtte ki magát, emellett az 
Európai Unió piacain is keresett 
termék lett.

A mangalica vágósúlyának 
kétharmada zsír, háj és szalonna. 
Noha húsa jóval nagyobb zsír-
tartalmú, mint a hússertéseké, 
zsírjának koleszterintartalma 
kisebb, sőt –kutatások szerint- 
egészségesebb összetételű. Éppen 
ezért egyre divatosabbá vált a 
mangalicatartás és fogyasztás.

Nemrégiben hivatalosan is 
nemzeti kincs lett a mangalica és 
a szürkemarha. 2004 áprilisában 
fogadta el az országgyűlés nagy 
szavazattöbbséggel a védett ős-
honos vagy veszélyeztetett, nagy 
genetikai értéket képviselő, tenyé-
szett magyar állatfajták nemzeti 
kinccsé nyilvánításáról szóló hatá-
rozatot. Ebben kiemelten szerepel 
a szürkemarha és a magalica.

Mangalicákkal nálunk is egyre 
több portán találkozhatunk ismét, 
míg szürkemarhákat a Kiskunsági 
Nemzeti Park orgoványi úti terü-
letén láthatunk.

Szürkemarhák Izsák határában
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LABDARÚGÁS

négy év után ismét a csúcson
Nagyszerű eredménnyel zárult 

a 2007-2008-as megyei labdarúgó 
bajnokság. Igen kiélezett versenyben, 
az utolsó fordulóban dőlt el a bajnoki 
aranyérem sorsa. Végül egy ponttal 
Hartát megelőzve, mi lettünk a bajno-
kok, és négy év után újra aranyérmet 
ünnepelhettünk. Sajnos az ifjúsági 
csapat nem követte a felnőttcsapat 
példáját, és csak a táblázat hátsó 
harmadában sikerült végezniük. Re-
mélem a következő szezonban jobban 
fognak ők is szerepelni. Most pedig 
nézzünk egy kis áttekintést az elmúlt 
tavaszi szezonról.

A 18. fordulóban Akasztóra 
látogattunk. Sajnos ez a mérkőzés 
nem úgy alakult, ahogy vártuk, mert 
vereséget szenvedtünk. Akkor még 
nem tudtuk, hogy ez lesz az egyetlen 
alkalom a tavasszal, hogy nem szer-
zünk pontot. Bár ezen a mérkőzésen 
is, főleg a második félidőben, jobban 
játszottunk a hazaiaknál. A következő 
fordulóban Nemesnádudvarra láto-
gattunk. A játék hagyott kívánnivalót 
maga után, de miután a hazaiak meg-
szerezték a vezetést, nem adtuk fel és 
szép gólokkal sikerült megfordítani az 
eredményt, és győztesen hagytuk el 
a játékteret. A 20. fordulóban Kalo-
csa látogatott hozzánk. Viszonylag 
hamar szereztünk vezetést, és ez 
túlságosan megnyugtatta a csapatot, 
s néha bizony jobb volt a vendégcsa-
pat, de szerencsére csak az egyenlítés 
sikerült nekik. A következő forduló-
ban Tiszakécskére utaztunk. Gyenge 
csapat ellen kevés helyzetet tudtunk 
kialakítani, de szerencsére az egyi-
ket kihasználtuk, ők viszont nem 
találtak a kapunkba és ezáltal meg 
tudtuk nyerni az összecsapást. A 22. 
fordulóban ismét hazai pályán szere-
peltünk. Az ellenfelünk Soltvadkert 
csapata volt. Könnyed és tetszetős 
játékkal nagy arányú győzelmet 
arattunk. Már az első félidőben há-
romgólos előnyt szereztünk, a végére 
pedig megdupláztuk a különbséget. 
Érdekesség, hogy tavasszal ez volt az 
első hazai győzelmünk. A következő 
fordulóban a tavalyi bajnok és az 
akkor még élen álló Solt csapatához 
látogattunk. Egy igazán jó mérkőzést 
láthattak a nézők. Kétszer is a soltiak 
szereztek vezetést, de szerencsére 
mindkétszer sikerült az egyenlítés, 
és ha jobban összpontosítunk, akkor 
talán a győzelem is összejöhetett 
volna, de így sem szomorkodhat-
tunk. A 24. fordulóban hazai pályán 
ismét egy rangadó várt ránk, ugyanis 
a közvetlen mögöttünk álló Tompa 

csapata látogatott hozzánk. Hamar 
megszereztük a vezetést, amit a 
második félidő elején meg is dup-
láztunk. Sajnos nagyon gyorsan jött 
a szépítés, és utána is a vendégek 
játszottak jobban, és félő volt, hogy 
kiegyenlítenek, ami szerencsére nem 
sikerült nekik. A következő fordu-
lóban az utolsó helyen szerénykedő 
Bácsbokod látogatott hozzánk. A 
helyezésbeli különbség meglátszott 
a mérkőzésen. Könnyedén nyertünk, 
szinte tetszés szerint értük el a 
góljainkat, a gólarány akár nagyobb 

is lehetett volna. A 26. fordulóban 
ismét hazai pályán szerepeltünk 
Kiskunhalas csapata ellen. Az első 
félidőben is jobban játszottunk, mint 
a vendégek, de az eredmény igen 
szorosnak mutatkozott. A második 
félidőben aztán már az eredményen 
is megmutatkozott a tudásbeli 
különbség a két csapat között, és 
ezen a mérkőzésen is lehetett volna 
nagyobb a gólkülönbség. Ennek a 
mérkőzésnek az volt a negatívuma, 
hogy a kapusunk sárga lapot kapott, 
és ez miatt ki kellett hagyni a követ-
kező mérkőzést. Gyorsan kellett egy 
kapust igazolni, ami nagyon nehéz, 
szezon közben. Végül egy 52 éves 
hálóőrt sikerült találni. A következő 
fordulóban Dusnokra látogattunk. 
Ők is a táblázat alsó feléhez tartoz-
tak. A sok helyzetünkből négyet 
sikerült kihasználni, és mivel a ha-
zaiak nem találtak a kapunkba, így 
ismét győzelmet ünnepelhettünk. 
A kapusunkra igazán nem lehetett 
panasz, mert volt néhány nagy lövés, 
de ezeket biztosan hárította. Az utol-
só három fordulónak úgy mentünk 
neki, hogy nagy esélyünk volt a végső 
győzelemre is, csak a csapatunkon 
múlt, hogy él-e ezzel az eséllyel. A 
28. fordulóban Kunszállás csapatát 
fogadtuk. A mérkőzés első felében 
jól játszottunk, és a vezetést is sike-
rült megszereznünk, sőt a második 
félidő elején tovább növeltük az 
előnyünket. Egy jogos büntetőből szé-
pítettek a vendégek, de utána hamar 
sikerült ismét kétgólosra növelni a 
különbséget. A vendégeknek akadtak 
helyzetei, de ezeket sikerült hárítani, 
és okos játékkal ezt a mérkőzést is 
meg tudtuk nyerni. Az utolsó két 
fordulóban a dobogón elhelyezkedő 
csapatokkal mérkőztünk. Régen volt 
ennyire kiélezett a bajnokság, ugyanis 
ekkor még három csapat is esélyes 
volt a végső győzelemre. Először 
Kiskőrösre látogattunk. A hazaiak, 
ha nyernek, akkor ők lettek volna 
a bajnokok. Tapogatózó játék után 
egyre többször veszélyeztettünk és 
egy nagyon szép szabadrúgásgóllal 
megszereztük a vezetést. A hazaiak 
csak elvétve jutottak el a kapunkig, 
igazán csak egyszer kellett bravúrral 
védenie a kapusunknak. Szépen 
együtt dolgozott a csapat. A második 
félidőt nagy erőkkel kezdte a kőrösi 
csapat, de a jó védekezésünknek 
köszönhetően megőriztük hálónk 
érintetlenségét. Sőt egy ellentáma-
dást követően tovább növeltük az 
előnyünket. Ekkor már érezhető volt, 

hogy sikerülni fog az újabb győzelem. 
Hiába támadgatott a hazai csapat, 
okosan játszottunk, és csak távoli 
lövésekkel tudott veszélyeztetni. Ez 
az eredmény azt jelentette, hogy az 
utolsó fordulóban dőlt el a bajnok-
ság sorsa. Az a két csapat mérkőzött 
egymással, amelyek a végső sikerre 
voltak esélyesek. Hazai pályán fogad-
tuk Harta csapatát. Régen volt ennyi 
néző a pályánkon, mint most, ugyanis 
500 körül álltak a korlát mellett. Ne-
künk már a döntetlen is elég volt, a 
vendégeknek pedig csak a győzelem 

számított jó eredménynek. Az első 
pár percben a vendégek támadtak 
többet és helyzeteik is akadtak, de 
ezeket kihagyták. Utána mi is lábra 
kaptunk, és egyre másra alakítottuk ki 
a helyzeteket, amiből kettőt ki is hasz-
náltunk, de közben sajnos a vendégek 
is betaláltak egy védelmi hibánkat ki-
használva. Ebben a félidőben nagyon 
jól játszottunk, akár több gólt is sze-
rezhettünk volna. A második félidő 
elején egy jogos büntetőből tovább 
növeltük az előnyünket, és ezzel talán 
túlságosan is megnyugodtunk, és csak 
az eredmény tartására törekedtünk. A 
vendégek kezdtek többet támadni és 
sikerült a szépítés is nekik. Sajnos egy 
kicsit el is fáradtunk, és csak a játék 
tördelésére volt erőnk. Elvétve jutot-
tunk el a hartai kapuig. A mérkőzés 
vége előtt nem sokkal egyenlített a 
vendégcsapat. Mi a végső erőtar-
talékunkat elővéve küzdöttünk és 
szerencsére sikerült is megtartani 
a számunkra kedvező eredményt. A 
végső sípszó elhangzása után, pedig 
előkerültek a pezsgős palackok, és 
folyt az ünneplés. Megérdemelten 
lettünk bajnokok, mert egészévben 
CSAPATként játszottunk, és sokszor 
egymást kisegítve, egymásért ját-
szottak a játékosaink. Az éremosztó 
ünnepségen is főleg azt emelték ki 
a felszólalók, hogy igazi csapatként 
tudtunk játszani, és hogy sikerült 
összeilleszteni az idősebb rutinosabb 
és a fiatalabb játékosokat. Losonczy 
László a Bács-Kiskun Megyei Szö-
vetség főtitkára elmondta, hogy a 
szövetség nem szól bele, de nagyon 
örülnének neki, ha ismét megpróbál-
koznánk a magasabb osztállyal. Arról 
is szólt, hogy szerinte a legegysége-
sebb és legjobb csapat nyerte meg 
a bajnokságot, és hogy mint szinte 
mindig, az izsáki csapattal számolni 
kell a megyei labdarúgásban, és 
további sok sikert kívánt minden-
kinek. Gréczi Gábor is kiemelte a 
csapategységet, és elmondta, hogy 
még sok megbeszélés vár rájuk, hogy 
el merjenek-e indulni az NB III-ban, 
és megköszönte a csapatnak az egész 
évi hozzáállását, és most egy pár he-
tes pihenést kívánt, hogy aztán újult 
erőkkel tudják elkezdeni a felkészü-
lést a következő idényre. Heibl József 
is köszöntötte a csapatot, kiemelve, 
hogy még télen sem gondolta volna, 
hogy ennyire szép eredményt ér el a 
csapat. Fél mondattal megemlítette, 
hogy az utánpótlásban is jó lenne 
előbbre lépni, mert sajnos ebben egy 
kis visszalépés volt tapasztalható. 
Ezek után minden játékos megkapta 
a jól megérdemelt érmet, és egy jó 
hangulatú vacsorával búcsúztatták 
az elmúlt szezont.
18. forduló:
Akasztói FC – Izsáki Sárfehér SE 3-2 
(2-1) Góllövőink: Parti (2)
Ifjúsági eredmény: 4-0
19. forduló:
Nemesnádudvari KSK – Izsáki Sár-
fehér SE 1-2 (0-0) Góllövőink: Parti 
(2)
Ifjúsági eredmény: 3-1 Góllövőnk: 
Szakonyi
20. forduló:
Izsáki Sárfehér SE – Kalocsai FC 1-1 

(1-0) Góllövőnk: Barna
Ifjúsági eredmény: 0-6
21. forduló: 
Tiszakécskei VSE – Izsáki Sárfehér 
SE 0-1 (0-0) Góllövőnk: Parti
Ifjúsági eredmény: 1-1 Góllövőnk: 
Csordás
22. forduló:
Izsáki Sárfehér SE – Soltvadkerti 
TE 6-0 (3-0) Góllövőnk: Barna (2), 
Dürgő (2), Jakab, Parti
Ifjúsági eredmény: 0-2
23 forduló:
Solti FC – Izsáki Sárfehér SE 2-2 (0-
0) Góllövőink: Valkai, Aczél
Ifjúsági eredmény: 4-1 Góllövőnk: 
Farkas
24. forduló:

Izsáki Sárfehér SE – Tompa KSE 
2-1 (1-0) Góllövőnk: Hleba, Parti 
(11-esből)
Ifjúsági eredmény: 1-5 Góllövőnk: 
Dürgő
25. forduló:
Izsáki Sárfehér SE – Bácsbokodi SK 
8-1 (5-0) Góllövőnk: Kovács zs. 
(2), Takács (2), Hleba, Parti, Barna, 
Márton
Ifjúsági eredmény: 2-4 Góllövőink: 
Szegedi, Jóni
26. forduló:
Izsáki Sárfehér SE – Kiskunhalasi 
FC 7-2 (3-2) Góllövőnk: Barna (2), 
Parti (2, egyet 11-esből), Jakab (2), 
Hleba
Ifjúsági eredmény: 0-2
27. forduló:
Dusnok KSE – Izsáki Sárfehér SE 
0-4 (0-2) Góllövőink: Barna, Jakab, 
Parti, Takács
Ifjúsági eredmény: 2-1 Góllövőnk: 
Szakonyi
28. forduló:
Izsáki Sárfehér SE – Kunszállási SE 
3-1 (2-0) Góllövőink: Parti (3)
Ifjúsági eredmény: 1-7 Góllövőnk: 
Szakonyi
29. forduló:
Kiskőrösi FC – Izsáki Sárfehér SE 0-2 
(0-1) Góllövőink: Jakab, Parti
Ifjúsági eredmény: 8-0
30. forduló:
Izsáki Sárfehér SE – Hartai SE 3-3 
(2-1) Góllövőink: Parti (3)
Ifjúsági eredmény: 3-2

Izsák László

Felnõtt csapat. Álló sor: Mihályka Péter, Heibl József, Takács Lász-
ló, Kovács Zsolt, Parti Gábor, Valkai Tamás, Aczél Péter, Kovács 
András, Ferenc Zsolt, Jávorka András, Mózes László. Guggoló sor: 
Barna Csaba, Házi Imre, Dürgő Péter, Gréczi Gábor, Márton Attila, 
Jakab János Róbert, Pap Szabolcs, Garaci Csaba, Hleba Szergej.

Ifik. Álló sor: Mihályka Péter, Skultéti József, Vízteleki Szilárd, 
Farkas László, Tóth Krisztián, Cserna Karel, Szegedi László, 
Szakonyi Mihály Krisztián, Fábián Zsolt, Lévai Zsolt, Jávorka 
András Guggoló sor: Jóni Zoltán, Csendőr József, Csanda József, 
Csordás Zoltán, Illés Ferenc Pál, Bozsik István, Salacz János

2008. április 18-19.-én Pé-
csett, a Torna Diákolimpia Or-
szágos Döntőjében tornáztak a 
felsős versenyzőink az ország 12 
legeredményesebb csapata között. 
Ebben a tanévben is az 5. helyet 
szerezték meg a III-IV. korcsopor-
tosok versenyében tornászaink. 

Vida Máté. (A képen a baj-
nok csapatlátható Keszthelyi 
Rudolf olimpikon, a Magyar 
Diáksport Szövetség Torna 

Szakágának vezetőjével.)
2008. május 18.-án az alsósok 

Szegeden versenyeztek, az Arany 
Kupán. Az I-II. korcsoportosok 
versenyében IV. helyezettek let-
tek. Egyéniben Langó zoltán 
volt a legeredményesebb izsáki. 
Második helyezett lett. 

Csapattagok: Cséplő Dávid, 
Langó Dávid, Lestár Kriszti-
án, Marton Alex, Szabó Gábor 

és Vida Máté. 

Csapattagok: Bárdi Márk, Jó-
zsa László, Konkoly Dominik, 
Kovács Milán, Langó Zoltán, 

Madzsó Martin. 

Csapattagok: Cséplő Dávid, 
Langó Dávid, Langó Zoltán, 
Marton Alex, Szabó Gábor és 

A sikeres tanévet, versenyé-
vet, Jankovics István, az izsáki 
Horgász- és Pihenőpark egyik 
tulajdonosának támogatásá-
val horgászással vezették le a 

tornászok. 

2008. május 10.-én Kiskunha-
lason, a Fazekas Kupa meghívásos 
fiú tornaversenyen szerepeltek az 
Izsáki Táncsics Mihály Általános 
Iskola III-IV. korcsoportos torná-
szai. A tanév legutolsó versenyét 
is sikeresen zárták a felsősök, 
ugyanis megnyerték a kupát. Az 
egyéni összetett versenyben is 
állhatott izsáki a dobogóra. Szabó 
Gábor második helyezést ért el. 
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Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
5/2008. (VI. 04.) rendeleteaz Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 

szóló 2/2008. (II. 20.)  rendelet módosításáról.
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló – többször módosított 
– 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint a költségvetési 
szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló 217/1998. (XII. 30.) 
Korm. rendeletben meghatározottak alapján az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló  
2/2008. sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja.
A rendelet hatálya
1.§ A rendelet 3. §-a helyébe a következő lép:
A Képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosított
a.) kiadás főösszegét  1.165.294  ezer forintban
b.) bevétel főösszegét   1.105.015  ezer forintban állapítja meg. 
c.)  finanszírozási bevétel főösszegét  60.279 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 következő   rendelkezés lép:
- Működési kiadások előirányzata összesen: 778.442 e Ft.
Ebből:
- személyi jellegű kiadások: 347.759 e Ft.  
- munkaadót terhelő járulékok: 110.123 e Ft.
- dologi jellegű kiadások: 157.278 e Ft.
- támogatás értékű működési kiadás: 10.600 e Ft. 
- működési célú pénzeszköz átadás: 72.283 e Ft.
- társadalom-, szociálpolitikai juttatások:   80.399 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.§ A rendelet 10. §-ban feltüntetett 9. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 9. sz. melléklete kerül 
III. Költségvetési kiadások és bevételek
5.§ A rendelet 12.§ 10.sz. melléklete helyébe jelen rendelet 10. sz. melléklete  
kerül.
6.§ A rendelet 13.§  12 sz. melléklete helyett, jelen rendelet 12. sz. melléklete érvényes.
7.§ A rendelet 14.§ 13. sz. melléklete helyett  a jelen rendelet 13. sz. melléklete érvényes.
8.§ A rendelet 19.§ 19. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 19. sz. melléklete kerül.
záró rendelkezések
7.§ E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2008. január 1. napjától kell 
alkalmazni.
Izsák, 2008. június 3.

Mondok József polgármester
Dr. Hauzmann János címzetes főjegyző

Helyesbítés
Előző havi számunkban sajnálatos hiba miatt az alábbi rende-
let téves számokkal jelent meg. Olvasóink elnézését kérjük. 
(Szerk.)

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
3/2008. (IV. 29..)) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 

1/2007. (II. 21 .)  rendelet módosításáról.
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló – többször módosított 
– 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint a költségvetési 
szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló 217/1998. (XII. 30.) 
Korm. rendeletben meghatározottak alapján az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló  
1/2007. sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja.
A rendelet hatálya
1.§ A rendelet 3. §-a helyébe a következő lép:
A Képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosított
a.) kiadás főösszegét  1.452.227405.026  ezer forintban
b.) bevétel főösszegét 1.452.227405.026  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 következő   rendelkezés lép:
- Működési kiadások előirányzata összesen:         824.870 e.Ft
Ebből:
- személyi jellegű kiadások: 342.805 e.Ft
- munkaadót terhelő járulékok: 113.188 e.Ft
- dologi jellegű kiadások: 146.100 e.Ft
- támogatás értékű működési kiadás: 1.750 e.Ft
- működési célú pénzeszköz átadás: 94.043 e.Ft
- társadalom-, szociálpolitikai juttatások: 126.984 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.§ A rendelet 10. §-ban feltüntetett 9. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 9. sz. melléklete kerül 
III. Költségvetési kiadások és bevételek
5.§ A rendelet 13.§  12 sz. melléklete helyett, jelen rendelet 12. sz. melléklete érvényes.
6.§ A rendelet 14.§ 13. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 13. sz. melléklete érvényes.
záró rendelkezések
7..§ E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2007. január 1. napjától 
kell alkalmazni.
Izsák, 2008. áprilisáprilis 29.

Mondok József polgármester
Dr. Hauzmann János címzetes főjegyző

Indoklás
A költségvetési rendelet módosításához

Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosítására első alkalommal kerül sor. A 
217/1998. (XII.30) Korm.rendelet előírja a negyedévenkénti költségvetési rendelet módosítását.

Az Önkormányzat 2/2008. (II.20.) számú költségvetési rendeletében az eredeti bevételi és kiadási 
főösszeg 1.127.678 e Ft. volt, mely e módosítással 37.616 e Ft-al került növelésre, így a főösszegek 
1.165.294 e Ft-ra változnak.

A módosítás összege a központi költségvetés által pótlólag nyújtott támogatás.
Bevételek:
Az előirányzat fő módosító eleme a szociális juttatások kifizetéséből adódó utólagosan vissza-

igényelt összeg, mely e negyedévben 31.763 e Ft. volt. Ezen összeg a normatív ápolási díjat, a tartós 
munkanélküliek szociális segélyét, az időskorúak járadékát, lakásfenntartási támogatás előirányzatát 
növeli.

A 2007. évi zárszámadás során módosított pénzmaradvány keletkezett - 54.590 e Ft. -, melyből 
az eredeti költségvetésben csak a kötelezettségvállalással terhelt összeget terveztük, ezen módosítás-
ban pedig a szabad pénzmaradvánnyal növelt összeg kerül beállításra, - 5.576 e Ft. -, mely a tartalék 

előirányzat részét képezi.
A 2008. évi költségvetési törvény a települési és területi Kisebbségi Önkormányzatok működési 

támogatásáról a költségvetés készítése időpontjáig nem rendelkezett. Az Önkormányzati és Terület-
fejlesztési Minisztérium ÖTM/6/5/2008. számú leirata alapján 277 e Ft működési támogatás került 
biztosításra 2008 első félévére.

Kiadások:
Előirányzat módosítása a működési kiadások körében a szociálpolitikai juttatások előirányzatát 

növeli, mely tételesen az 5. számú melléklet  „F” részletezőjén látható. A 2007. évi szabad pénz-
maradvány tartalék előirányzat növekedését eredményezte. Kisebbségi Önkormányzat működésére 
pótlólag biztosított keret a dologi kiadások előirányzatának növelésével került rögzítésre a megfelelő 
szakfeladaton.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti indokok alapján szíveskedjenek elfogadni a 
költségvetési rendelet I. módosítását.

Izsák, 2008. június 3.
Mondok József

polgármester
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6/2008 (VI. 04.) rendelete 
az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásáról

Izsák város Képviselő-testülete az 1997. évi CXL tv. 77 §-a alapján a helyi közművelő-
déssel kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásáról az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet célja

1. §
(1) A rendelet célja, hogy a helyi társadalom művelődési és kulturális szükségleteinek 
figyelembe vételével, a hagyományok, lehetőségek és sajátosságok alapján meghatá-
rozza az önkormányzat által támogatandó közművelődési tevékenységek körét, azok 
ellátásának módját és feltételeit. 
(2) További cél, hogy meghatározza a közművelődés szakmai és finanszírozási alap-
elveit. 
(3) A közművelődési célok különösen az alábbiak:
- a kulturális hagyományok ápolása,
- a lakossági művelődési igények kielégítése,
- a város kulturális kapcsolatrendszerének szélesítése,
- új kulturális értékek létrehozásának támogatása.
A rendelet hatálya

2. §
A rendelet hatálya kiterjed: 
a./ Az önkormányzat által fenntartott közművelődési intézményekre
b./A társadalmi és civil szervezetekre, ha velük az önkormányzat közművelődési   
megállapodást köt, vagy anyagilag támogat. 
A közművelődési feladatok ellátásának alapelvei

�. §
(1) A kultúrához való jog alapvető emberi joga minden állampolgárnak. E jogok 
nemre, korra, vallásra, politikai meggyőződésre, nemzeti vagy társadalmi származásra 
való tekintet nélkül mindenkit megilletnek. Izsák város polgárainak és közösségeinek 
joga van  arra, hogy igénybe vegyék az önkormányzati fenntartású közművelődési 
intézmények szolgáltatásait, valamint más fenntartású intézmények és szervezetek 
szolgáltatásait, ha azokkal az önkormányzat közművelődési megállapodást kötött. 
(2) Az Önkormányzat e rendeletben vállalt közművelődési feladatait elsősorban az 
általa fenntartott közművelődési intézmények tevékenységével látja el. 
(3) Az Önkormányzat közművelődési megállapodásokat köthet nem önkormányzati 
fenntartású intézményekkel, szervezetekkel, amelyek segíthetik a közművelődési 
feladatok ellátását. 
(4) Az Önkormányzat és intézményei biztosítják, hogy a város polgárai a közműve-
lődési lehetőségekről megfelelő tájékoztatást kapjanak.
(5) Az Önkormányzat a közművelődési tevékenység keretén belül támogatja a tudomá-
nyos és művészeti tevékenységet, a helytörténeti munkákat és a közgyűjteményeket, 
valamint a kisebbség kultúrájának gyakorlását és megismerését.
Az önkormányzat közművelődési feladatai

�. §
(1) Az Önkormányzat feladata, hogy a művelődési hagyományokra, az intézmények, 
a civil szervezetek és polgárok tevékenységére alapozva a közművelődés eszközrend-
szerével segítse:
a./ Az iskolarendszeren kívüli képzések, munkaerő piaci képzések, szakképző 
tanfolyamok, felnőttoktatás egyes formáinak intézményesülését a közművelődés 
feladatrendszerében. 
b./ Az oktatási intézmények tanórán kívüli közművelődési munkáját.
c./ A művészeti csoportok, szakkörök hagyományápoló tevékenységét és munkáját.
d./ A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek és hagyományainak feltá-
rását, megismertetését.
e./ Az egyetemes, a nemzeti és a kisebbségi kultúrák megismertetését, az ünnepek 
kultúrájának gondozását.
f./ Az ismeretszerző, az amatőr alkotó művelődő közösségek tevékenységét. 
g./ A szabadidő kulturális célú eltöltésének feltételeit.
(2) A könyvtári ellátás biztosítása, az önkormányzat kötelező feladata. 
(3) Az Önkormányzat kiemelt feladatának tekinti a kimagasló értéket képviselő Izsáki 
Sárfehér Napok megrendezését és támogatását.
Az Önkormányzat 
közművelődési feladatellátásának szervezeti keretei

�. §
(1) Az Önkormányzat az 1997. évi CXL tv. 78. § (2) bekezdésében foglaltak szerint 
az e rendeletben felsorolt feladatok ellátása érdekében közművelődési intézményeket 
működtet. 
(2)    Az Önkormányzat az alábbi közművelődési feladatokat ellátó   intézményeket 
működteti: 
- Tájékoztatási- és Kulturális Szolgáltató Központ
- Szily Kálmán Városi Könyvtár
(3) Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása érdekében együttműkö-
dik a nem Önkormányzati fenntartású közművelődési intézményekkel, társadalmi 
és civil szervezetekkel, a cigány kisebbségi önkormányzattal. Ezen, szervezetekkel 
az Önkormányzat közművelődési megállapodást köthet, melyet a Képviselő-testület 
hagy jóvá a Művelődési és Oktatási Bizottság javaslatára.

�. §
(1) A rendeletben meghatározott közművelődési feladatok ellátásához az Önkor-
mányzati intézmények az alapító okiratukban rögzített közművelődési alap feladatok 
teljesítésével járulnak hozzá. 
(2) Az Önkormányzat közművelődési feladatait elsősorban az e célra fenntartott 
Tájékoztatási- és Kulturális Központ keretében látja el. Az intézmény feladata kü-
lönösen:
- a városi kulturális rendezvények megszervezése,
- közösségi művelődés szolgáltatás,
- kiállítások szervezése,
- helyi televízió üzemeltetése,
- helyi sajtó kiadása,

- Sárfehér Napok megszervezése,
- kapcsolattartás a nem önkormányzati fenntartású közművelődési intézményekkel, 
illetve civil szervezetekkel.

�. §
(1) Az Önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására biztosítja az általa fenn-
tartott intézmény működéséhez szükséges – az Alapító Okiratban megjelölt, önkor-
mányzat tulajdonát képező – ingatlanokat. 
(2) Biztosítja a közösségek számára az intézményi színterek igénybevételét.
(3) Biztosítja az Önkormányzati intézményekben a törvényben előírt végzettségű és 
számú szakemberek foglalkoztatását.
A közművelődés finanszírozása

8. §
(1) Az Önkormányzat fenntartásában működő közművelődési intézmények költsé-
geinek fedezetét az állami normatív támogatásokból és önkormányzati forrásokból 
biztosítja éves költségvetésének keretében. 
(2) Az Önkormányzat a közművelődési feladatok ellátásához rendszeresen igényli az 
érdekeltségnövelő minisztériumi támogatásokat. 
(3) Az intézmények költségvetésében az Önkormányzat biztosítja a feladatellátást 
végző alkalmazottak létszámát, bérét, és járulékait, a működési költségeket, valamint 
rendezvények és programok szervezésének költségeit. 
(4) Az Önkormányzat külön szabályzata szerint támogatja a közművelődési feladatot 
ellátó egyéb szervezetek éves költségigényét, melyet éves költségvetési rendeletében 
határoz meg a Képviselő-testület.
záró rendelkezések

�. §
(1) Az 1997. évi CXL tv-ben meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos 
alapítói és fenntartói jogosítványokat a Képviselő-testület látja el, míg a javaslattételi 
jogok az Oktatási és Művelődési Bizottságot illetik meg. 
 (2) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Izsák, 2008. június 3.

Mondok József polgármester
Dr. Hauzmann János címzetes főjegyző

Indoklás a rendelethez

Az Önkormányzat kötelező feladati közé tartozik a helyi közművelődési feladatok 
ellátása. A közművelődésről az 1997. CXL tv. rendelkezik, melynek 77. §-a rögzíti, 
hogy az Önkormányzatnak minderről helyi rendeletet kell alkotnia. A rendeletben 
rögzítettük a közművelődési feladatellátás célját, a rendelet hatályát, a feladatok 
ellátásának alapelveit. Rögzítettük az Önkormányzati közművelődési szervezeteket. 
Felsoroltuk az Önkormányzati feladatokat részleteiben, amelyeket az intézmény 
rendszeresen ellát. Rendeztük az Önkormányzat részéről biztosított ingatlanok 
használatát és a szükséges közművelődési létszámot. Meghatároztuk a finanszírozás 
alapelveit és rendszerét.
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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

Június 1�-22: Izsák, T: 76/569-208
Június 2�-2�: Szabadszállás

Június �0-július �: Izsák
Július �-1�: Szabadszállás

Július 1�-20: Izsák
Július 21-2�: Szabadszállás

Kábeltévé ügyelet
Június 1�-22: Farkas zsolt 20/436-7400
Június 2�-2�: Izsák László 20/475-7966

Június �0-július 0�: Farkas Zsolt
Július 0�-1�: Izsák László
Július 1�-20: Farkas Zsolt
Július 21-2�: Izsák László

A kábeltévé ügyfélszolgálat telefonszáma (munkaidőben): 420-200.
Rendõrség

06-20-384-9606, 06-20-384-7731
Polgárõrség

06-30-555-6645

ÜGYeLeteK

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    

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 

APRÓHIRDETÉSEK

Építési engedéllyel
rendelkezõk figyelmébe

Felelõs mûszaki vezetést vállalok;
    új lakás és egyéb építményeknél, lakásbõvítésnél, 
    ami minden engedélyezett építéshez szükséges
Építési munkák;
 kõmûves munkák, speciális szaképítés
 lakások utólagos hõszigetelése
 nemesvakolat készítés
 tervezés, költségvetés készítés
             Vegye igénybe építési szakember tanácsát!

Egyéb betonmunkák:

Beton csatornaelem 

Felhasználható:
utaknál, kapubejáróknál, különbözõ átereszeknél, belvizek 
elvezetéséhez, vízelvezetési rendszerek megépítéséhez, stb.

Felszedhetõ tetejû vízelvezetõ
beton csatornaelem

Felhasználható:
utaknál, kapubejáróknál, különbözõ átereszeknél, belvizek 
elvezetéséhez, vízelvezetési rendszerek megépítéséhez, stb.

  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  

Izsákon, az Attila u. 
21. szám alatti

3 szobás
összkomfortos

konvektoros családi 
ház eladó.

Az udvarban garázs 
a házhoz nagy terasz 

tartozik.
Érd.: Jávorka András 

06-20-318-4789

Június 25. szerda
20:00: Izsákiak mondják…
20:05: Ballagás 2008. 
21:05: Nemzeti Vágta izsáki ver-
senyzővel (ism.)

Június 26. csütörtök
20:00: Megyei Krónika
20:30: Trianon vasárnap Izsákon
21:15: Biztonsági zóna

Július 2. szerda
19:00: Kölyök TV.
20:05: Izsákiak mondják…
20:10: Esti vendég – Szendi zsolt 
           templomfestő
20:50: Megyei Krónika

Július 3. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Ballagás 2008. (ism.)
21:05: Szivárvány Magazin

Július 9. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Izsákiak mondják…
20:10: Esti vendég (ism.)
20:50: Megyei Krónika

Július 10. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: IKEM előadás a magyar 
           népdalról
21:10: Szivárvány Magazin

Július 15. kedd
14:00: Közvetítés a képviselő-
           testület üléséről

Július 16. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: A képviselő-testület júli. 
15-ei ülése felvételről

Július 17. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Izsákiak mondják…
20:10: Megyei Krónika
20:40: Biztonsági zóna

Izsákon, 110 m2-es, 1986-ban 
épült tetőteres, 4 szoba összkomfor-
tos, kertes családi ház eladó.Tel.:06-
30-3260-381

Szőlőkivágási, szőlőtelepítési és 
támrendszer pályázatok intézése. Tá-
mogatás max. 3.000.000,-Ft/hektár. 
100%-ban garantált siker.

Tel.: 06-70-339-5917 Budavári
Eladó a Kodály Zoltán utcában az 

új építésű társasházban 73 m2-es, két-
szintes lakás, teljes hitelügyintézéssel. 
Érdeklődni: 06-20-249-7118

Tacskó kutya ingyen elvihető! T: 
06-70-335-6926 

Köszönet
Ezúton fejezzük ki köszönetünket Juhász 
Zoltánnak és Deákné Juhász Mártának, 

hogy a ballagó 8. osztályosok részére a ban-
kett megrendezéséhez a teljes anyagiakat 

magukra vállalták.

Köszönettel a végzős 8.-os osztályok  

Születtek: Szondy György an.: Moise Anna Maria, Fodor Eszter 
Hella an: Antal Melinda, Futó Márk an: Kuti Adrien, Vida Patrik 
Énok an: Újvárosi Angéla.
Házasságkötések: Tőzsér Gábor- Miskár Judit.
Meghaltak: Papp Lukácsné sz: Mezei Krisztina 82 éves,  Bajcsy 
zs. u.16.,  Bóbis Istvánné sz: Oláh Mária 73 éves, Andrássi u. 
16., Gálné Reisz Éva 59 éves, Kodály z. u. 26/D., Kubik János 
Istvánné sz: Ordódi Mária zsuzsanna 46 éves, Bihari u. 40.


