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Sárfehér
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26-27-28.

Labdarúgás

Sikeres bemutatkozás 
az NB III-ban

Június közepén a bajnokság 
utolsó fordulójában eldőlt, hogy 
négy év után ismét megnyertük 
a megyei bajnokságot, ezzel jo-
got szereztünk a felsőbb (NB III) 
bajnokságban való szereplésre. 
A vezetőség elhatározta, hogy 
ismét meg kellene próbálni a 
magasabb osztályt, majd több 
tárgyalás után eldőlt, hogy 2002 
után ismét az NB III-ban fogunk 
szerepelni. 

Először is játékosokkal kel-
lett feltölteni a keretet, mert az 
elmúlt idényben sokszor sajnos 
igen szűk volt a játékosállomá-
nyunk. Arra is kellett figyelni, 
hogy az NB III-ban két húsz 
év alatti játékosnak, minden 
mérkőzésnek minden percében, 
a pályán kell tartózkodnia. Két 
játékosunk távozott: barna Csa-
ba Ladánybenére, Jakab János 
róbert pedig Tatabányára 

-te-

Újabb izsáki bor lett 
„Bács-Kiskun Megye 

Bora”

Új rendőrőrsparancsnok Izsákon

Fónagy János: Állítsák vissza 
a bezárt 14 vasútvonalat

Mint arról korábban is beszámoltunk, több évben lett már 
izsáki bor a megyei önkormányzat által indított, „Bács-Kiskun 
Megye Bora” elnevezésű verseny győztese. Idén újabb sikerről 
számolhatunk be.

Ezúttal a június végén megtartott I. Kecskeméti Bor- és Pálinka-
fesztivál keretében versengtek a borok és borászok, vörös-, fehér-, 
rosé-, valamint desszertbor kategóriában. A kategóriagyőztesek 
izsáki, bajai, kéleshalmi és soltvadkerti borok lettek.

Bányai Gábor, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat elnöke a 
verseny kapcsán arról szólt, hogy az önkormányzat e versennyel is 
megpróbálja úgymond kihúzni az alföldi bort, a ráragadt „pancsolt 
lőre” kategóriából, hiszen elfogadhatatlan, hogy a többségében 
jó minőségű alföldi borok nagy részét azért nem keresi a hazai 
fogyasztóközönség, mert a múltbeli borhamisítás rossz híre mind 
a mai napig kísérti még e gondos és aprólékos munkával készített 
borokat is.

Az elnök arra kérte a kereskedőket és vendéglátóhelyek üze-
meltetőit, hogy segítsék a jó minőségű alföldi borok elterjedését. Az 
üzletekben az alsó polcról tegyék szemmagasságba e termékeket, és 
az étlapokon jelezzék, hogy alföldi bor is kapható az étteremben.

a megyei önkormányzat által fölkért független bírálóbizottság 
2008-ban, fehérbor kategóriában az izsáki Varga Birtok kft. Cser-
szegi Fűszeres borát ítélte a legjobbnak. Vörösbor kategóriában a 
Sümegi és Fiai Pincészet - Keller kft. által termelt Hajósi Cabernet 
Sauvignon, rosébor kategóriában a soltvadkerti Font pincészet 
Kunság Kincse Borászati Szövetkezet Kékfrankos Rosébora, míg a 
desszertbor kategóriájában a Kunvin borászati Kft. aureus rajnai 
Rizling bora vitte el pálmát. Vagyis e négy bor viselheti a „Bács-
Kiskun Megye Bora 2008” kitüntető címet. 

A díjazáson kívül a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat - aho-
gyan tavaly is -, ötmillió forinttal támogatja azt, hogy a nyertes 
borokat a szélesebb borkedvelő közönség is megismerje.

A díjat Bányai Gábor megyei közgyûlési elnök adta át

A Fidesz felszólítja a kormányt, hogy állítsa 
vissza a korábban bezárt 14 vasúti szárnyvonalat, 
mert szerinte kiderült, hogy szakmailag elhibázott 
döntés született, ami gazdaságossági szempontból 
sem hozta a várt eredményt - mondta nemrégiben 
egy fórumon, Fónagy János képviselő, a Parlament 
Gazdasági és Informatikai Bizottságának fideszes 
tagja – áll egy MTI-jelentésben.

a megszüntetett vasútvonalakon a forgalmat 
állítsák helyre, az ott lakó sok százezer ember 
számára biztosítsanak civilizált, XXI. századi 
közszolgáltatást - mondta Fónagy János. Kitért 
arra, hogy a Volán-társaságok a közelmúltban 
tették közzé az idei évre várható eredményüket, 
és eszerint a korábbi évekhez viszonyítva 20-25 
milliárd forinttal nőnek a költségeik. Emlékez-
tetett arra, hogy a költségnövekedést alapvetően 
azzal magyarázzák, hogy a bezárt vasútvonalak 
pótlására beállított járataik költségeihez az állam 
nem járult hozzá többletforrásokkal.

Fónagy János a Volán-társaságok költségnö-
vekedését szembeállította a MáV által korábban 
mondottakkal, miszerint a 14 szárnyvonal bezá-
rásából egymilliárd forint megtakarítás érhető 
el. Megjegyezte: ma már látható, hogy a gazdasá-
gossági szempont sem érvényesül. Megjegyezte 
ugyanakkor, hogy korábban - 1-1,5 évvel ezelőtt 
-, amikor a szárnyvonalak bezárásáról volt szó, 
még 6-7 milliárd forintos várható megtakarításról 
beszélt a tárca.

Bebizonyosodott, hogy nemcsak vidékellenes 
a kormánynak a magyar vasútvonalak csonkítá-
sára irányuló intézkedés-sorozata, hanem em-
berellenes és szembe megy az alapvető európai 
trendekkel és követelményekkel, emellett anya-

Vajon visszajön még?

gilag is kárt okoz, hiszen a kiadások jelentősen 
meghaladják az ebből eredő megtakarításokat 
- fogalmazott Fónagy János.

a Fidesz politikusa szerint a közösségi köz-
lekedés Európában mindenütt közszolgáltatás, 
amit még áldozatok árán is fenn kell tartani. úgy 
vélte, a környezetvédelmi, az energiapolitikai 
szempont is a közösségi közlekedés fejlesztése 
mellett szól.

Mint ismeretes, s mi is beszámoltunk róla, 
térségünkben, a Kecskemét-Fülöpszállási vona-
lon, már rég nincsenek meg a vonatpótló volán-
járatok, amelyek egyébként sem tudták egy percig 
sem teljes egészében pótolni a leállított vonat-
közlekedést. Fónagy János már többször nyilat-
kozott pártja szakértőjeként a témáról. Mostani 
állásfoglalása alapján vajon remélhetjük, hogy 
egy kormányváltás után visszatérhet a mi vona-
tunk is..?                                                                 

 

Gucsek László törzszászlós személyében, 
ismét új őrsparancsnok érkezett Izsákra. Az új 
vezető a kiskőrösi rendőrkapitányságon kezdte 
pályáját, ahol előbb körzeti megbízott, majd 
bűnügyi nyomozó lett. Augusztus 1-jével vette 
át a helyi rendőrőrs vezetését. 

Az eddigi létszámproblémákról elmondta, 
hogy javulóban a helyzet. Vele együtt egy új kör-
zeti megbízott is érkezett, valamint január 1-től, 
további két fővel bővül az őrs létszáma. A jövő-
ben a megelőzésre szeretné helyezni a hangsúlyt, 
valamint a már megtörtént bűnügyek gyorsabb 
felderítésére. szeretnék robogókkal felszerelni 
az izsáki őrsöt, hogy a járőrök rugalmasabban és 
gyorsabban el tudjanak jutni a helyszínekre. A 
közeljövőben lovas rendőrrel is találkozhatunk 
majd Izsákon, pontosabban a külterületeken. 
Így próbálják elejét venni a terménylopásoknak, 
valamint a tanyafeltöréseknek. Az új parancsnok 
továbbra is szeretné fenntartani a jó kapcsolatot 
a polgárőrséggel, mezőőrséggel és a természet-
védelmi őrökkel. 

Bucsek László külön is felhívja a figyelmet 
a trükkös lopásokra, melyek ismét elszaporod-
tak a városban. Az elkövetők az utóbbi időben 
a dÉMásZ munkatársainak adják ki magukat. 
Fontos tudni, hogy ezek a személyek nem ren-
delkeznek sem a jellemző formaruhával, sem 
céges járművel, sem pedig igazolvánnyal! Így 
már erről felismerhető, hogy csalókról van szó. 
Elkövetési módjuk mondhatni, már a szokásos. 
Azzal kopogtatnak be, hogy az áldozatnak szám-
latúlfizetése van, és ezt szeretnék visszafizetni (a 
szolgáltató soha nem készpénzben téríti vissza 

Gucsek László törzszászlós

az esetleges túlfizetéseket!!), s mivel csak nagy-
címletű bankjegyük van, az áldozatnak vissza 
kell adnia belőle. Így könnyedén kifigyelik, hogy 
az illető hol tartja a pénzét. Közben a másik 
elkövető arra hivatkozva, hogy ellenőriznie kell 
a fogyasztókat (villanyégők, hűtők, stb.) kör-
bejárja a házat. Távozás előtt aztán a kifigyelt 
helyről elemelik a pénzt.

Az új parancsnok és kollégái kérik az ál-
lampolgárokat, hogy ne csak a maguk értékeire, 
környezetére figyeljenek oda, hanem szomszé-
daikéra is. Ha ismeretlen személyeket látnak 
mozogni járművekkel, jegyezzék meg a rend-
számot az autó színét típusát, hány személyt 
láttak, esetleg a személyleírásukat, és jelezzék 
az őrsön. Hivatali időben személyesen, azon túl 
a 78/311-711-es ügyeleti telefonszámon.

Tetézi Attila



IZSÁKI Hírek  2008. augusztus 15.2. oldal

igazolt. Hét játékost viszont 
mi igazoltunk le. Thám István 
Dombóvárról, Balogh Ferenc a 
BKV Előrétől, Liptai Szabolcs 
Helvéciáról, Nagy Viktor a KTE-
től, Bakos Tamás Ausztriából 
(előzőleg Tiszakécskén játszott), 
Árva István Ausztriából (aki 
tavaly ősszel nálunk szerepelt), 
búzási balázs szabadszállásról 
igazolt hozzánk. Suba Csaba Tab-
diról érkezett vissza, de sajnos 
ő csak szeptember közepén tud 
csatlakozni a csapathoz, mun-
kahelyi elfoglaltság miatt. Az is 
nehezíti az egyesületek helyzetét, 
hogy az U19 és U16 éves korosz-
tályok ugyanolyan sorsolást kap-
nak, csak éppen a pályaválasztói 
jogok vannak felcserélve a felnőtt 
csapathoz képest. 

Az első fordulóban Jászapáti 
csapata látogatott hozzánk. A 
vendégek pár éve még a má-
sodosztályban szerepeltek, és 
nem is rosszul, mert volt olyan 
év, amikor a dobogón végez-
tek. Tavaly az NB III Mátra 
csoportjában szerepeltek és ott 
a 11. helyet szerezték meg. A 
mi csapatunknál a szurkolók 
érdeklődve tanulgatták az új 
játékosok neveit, és bíztak a jó 
kezdésben. Rögtön az első tá-
madásunkból akár a vezetést is 
megszerezhettük volna, de saj-
nos kimaradt. Ebben a dologban 
az egész mérkőzésen láthattunk 
bemutatót. Az első félidőben 
felváltva forogtak veszélyben a 
kapuk, de nekünk volt egy kicsi-
vel több helyzetünk. Sajnos nem 
sikerült ezeket gólra váltanunk. 
A második félidő elején nagyon 
bekezdtünk és a kapujuk elé 
szögeztük a vendégeket. Egyre 
másra vezettük a támadásokat, 
a jászapátiak pedig szinte csak a 
kapujuk elől tudták elrugdosni 
a labdát. Ennek a támadássoro-

Megújulva az NB III-ra

Újrainduló 
nyomozás?

Köszönet

Továbbtanulók támogatása

Személyi hírek

Megújult az óvoda

zatnak meg is lett az eredménye, 
mert a 68. percben egy szöglet 
után megszereztük a vezetést. 
A gól után kicsit visszavettünk 
a lendületből és a vendégek pró-
bálkoztak többet, de nem volt 
igazi átütő erő a támadásaikban. 
A végére kicsit el is fáradtunk, 
de szerencsére a győzelmet meg-
szereztük. Ezáltal sikeresnek 
mondhatjuk az újabb bemu-
tatkozásunkat az NB III-ban. 
remélem ez a lendület sokáig 
kitart, bár igen nehéz lesz, mert 
a következő fordulókban az első 
osztályú csapatok fiataljai ellen 
kellene helyt állnunk. Után-
pótlás csapataink felemásan 
kezdték meg a bajnokságot. Ők, 
mint említettem Jászapátiban 
próbáltak szerencsét. Az U19-
esek nyertek, míg az U16-osok 
kikaptak.

Hétközben is akadt elfog-
laltságunk, ugyanis ekkor ren-
dezték meg az idei megyei szu-
per Kupát. Ladánybene csapata 
nyerte meg a Bács megyei kupát, 
mi pedig a bajnokságot, ezért ez 
a két együttes találkozott Város-
földön. A mérkőzés elején mi 
léptünk fel támadólag, a beneiek 
a gyors ellentámadásokban bíz-
tak. Több helyzetünk is kima-
radt. Nagyon sok pontatlanság 
jellemezte a játékunkat, ezért 
nem sikerült betalálni a kapuba 
sem. A szünetben három cserét 
is végrehajtottunk. A második 
játékrész egyáltalán nem rólunk 
szólt, ugyanis a ladánybeneiek 
sokat birtokolták a játékszert és 
sokszor a kapusunknak bravúr-
ral kellett hárítania. A mérkőzés 
vége előtt tíz perccel egy vitatott 
ítélet miatt az ellenfelünk két 
játékosa is nagy erővel ment 
a játékvezető felé keresetlen 
szavakat kiabálva neki. Ennek 
nem is lehetett más a vége, mint 

kiállítás. sajnos kevés volt az 
idő, hogy a kettős emberelőnyt 
kihasználjuk, ezért maradt a gól 
nélküli döntetlen. A büntetőkre 
maradt a döntés. Az elsőt rögtön 
kivédte az egész mérkőzésen 
nagyszerűen védő kapusunk. 
Ezután mindenki belőtte a 
sajátját, kivéve az utolsóként 
próbálkozó játékosunk (Pap 
Szabolcs). A következő körben 
a benei játékos belőtte, míg a 
mienk (Dürgő Péter) kihagyta, 
így a Ladánybene nyerte meg a 
szuper Kupát.

1. forduló:
Izsáki Sárfehér SE-Jászapáti VSE 
1-0 (0-0) Góllövő: Balogh.
U19: 4-1
U16: 1-3 
Szuper Kupa:
Ladánybenei FC-Izsáki Sárfehér 
SE 0-0 tizenegyesekkel: 5-4

További mérkőzések:
Augusztus 17. 17:00: 
Bp. Honvéd II-Sárfehér SE
Augusztus 24. 17:00: 
Sárfehér SE-Kecskeméti TE II
Augusztus 31. 17:00: 
Szolnoki Spartacus-Sárfehér SE
Szeptember 07. 16:30: 
Sárfehér SE-Algyő SK
Szeptember 13. 16:30: 
Kiskunfélegyházi TK-Sárfehér SE
Szeptember 21. 16:00: 
Sárfehér SE-Újbuda TC
Szeptember 27. 16:00: 
Gyulai Termál FC-Sárfehér SE

Felhívom a tisztelt szurko-
lók figyelmét arra, hogy a vidéki 
mérkőzésekre lehetőség van a 
csapatot szállító busszal elutaz-
ni, és a helyszínen buzdítani 
csapatunkat. Előreláthatólag 20 
szurkolónak van hely a buszon. 
Biztatom Önöket, hogy használ-
juk ki ezt a lehetőséget. További 
információt nálam lehet kérni!

HAJRÁ IZSÁK!
Izsák László

Az Önkormányzat ebben az 
évben is támogatja az alacsony 
jövedelemmel rendelkező csa-
ládok tehetséges gyermekeinek 
középiskolai és felsőfokú ta-
nulmányait. Támogatási kérel-
met csak olyan továbbtanulók 
nyújthatnak be, akik legalább 
négyes átlag feletti tanulmányi 
eredményt értek el. A Képviselő-
testület szeptemberi ülésén dönt 
a támogatások odaítéléséről. 
Mindazok, akik ilyen tanulmányi 

támogatást igényelnek ezen irá-
nyú kérelmüket a Polgármesteri 
Hivatalhoz 2008. szeptember 
5-ig nyújthatják be. A támogatási 
kérelemhez csatolni kell a család 
jövedelemigazolását, iskolaláto-
gatási igazolást, és az előző félévi 
tanulmányi eredményről szóló 
igazolást (leckekönyv-másolat, 
vagy intézményi tanulmány 
eredményigazolás)

Dr. Hauzmann János
címzetes főjegyző

Az országos rendőrfőkapi-
tány június elején rendelte el, 
az olyan megoldatlan súlyos 
bűncselekmények iratainak 
felülvizsgálatát, s a nyomo-
zás esetleges újraindítását, 
amelyekben még nem történt 
vádemelés, illetve még nem 
évült el büntethetőségük. Bács-
Kiskun Megyében tizennyolc 
ilyen eset van. Köztük az 1994. 
április 12-ei, izsáki brutális 
gyilkosság, melynek mind a 
mai napig nincs meg a tettese. 
A rendőrség azt ígéri, hogy 
ezekkel az ügyekkel kapcso-
latban minden új információt 
leellenőriznek, s új adatokat 
is gyűjtenek. Ehhez várják a 
polgárok segítségét is.

-te-

A Polgármesteri Hivatal 
állományából Papp Lukácsné 
pénzügyi főelőadó ez évben 
nyugdíjba vonul, jelenleg fel-
mentési idejét tölti. Pályázat 
útját a helyére kinevezésre 
került Izsák Eszter. Határozott 
idejű szerződéssel alkalmazzuk 
a pénzügyi csoportnál Hajma 
Evelint előadói státusztban. 

az ügyfélszolgálati iroda 

állományából közös megegye-
zéssel távozott Csősz Marianna 
szociálpolitikai főelőadó. Helyére 
pályázat útján alkalmazásra került 
Kollárné Cséplő Gabriella. Ugyan-
itt előadói státusztban szociálpo-
litikai munkakörben alkalmazásra 
került határozott idejű szerződés-
sel, Sponga Barbara.

Dr. Hauzmann János
címzetes főjegyző

Az őszi bajnoki idény meg-
kezdése előtt nagy munkák 
folytak a sportpályán. Meg-
szépült a tribün, az öltőzők is 
megújultak, valamint új vizes 
blokkot kaptak. a látványos 
változásokról Gréczi Gábort, 
a Sárfehér SE. elnökét kér-
deztük, aki elmondta, hogy 
a felújítási munkák zömét az 
egyesület főtámogatója finan-
szírozta, emellett Tóth József, 
beke István és K. szabó Lász-
ló vállalkozók is támogatást 
nyújtottak. a megújítással 
máris sokat változott a sport-
létesítmény képe, ám még 
vannak elvégzendő feladatok. 
befejezésre vár az épületek 
szennyvízelvezető hálózatának 
kiépítése, további szépítést kí-

ván a pálya környéke. Például 
magasabb korlátok építésével 
lehetővé válna reklámtáblák 
kihelyezése is, amely a látvány 
mellett még némi bevételt is 
hozna. Emellett szeretnének 
egy kulturált vendégfogadó 
helyiséget is kialakítani, ahol 
méltó körülmények között 
tudják fogadni a csapathoz, 
illetve az egyesülethez érke-
ző vendékeket. Együttesünk 
újabb NB III-as szereplésének 
nyitánya jól sikerült, hiszen a 
vasárnapi első meccset, meg-
nyerték Jászapáti ellen. új 
osztály, megújult környezet és 
máris győzelem, mindez igen 
jó kezdet, bízzunk benne, hogy 
a folytatás is hasonló lesz!

-tetézi-

A nyári hónapok alatt meg-
újult az óvoda, ahol többek 
között: felújították a Sárfehér 
Óvoda tetőszerkezetét, az óvo-
da udvarát és kertjét gyönyö-
rűen rendbe tették, a csoport-
szobákat kifestették, korszerű 
világítótesteket szereltek fel, 
lambériázásra és ehhez kapcso-

lódó javításokra került sor.
Ezeket a munkákat a Kht. 

dolgozói szervezeték, végezték. 
Mindenért köszönet minden-
kinek, aki ebben a munkában 
részt vett és köszönet a szülők-
nek a munkák alatt tanúsított 
türelmükért.

Óvoda dolgozói

Ezúton szeretném meg-
köszönni minden munkatár-
samnak, az Önkormányzat és 
az Iskola vezetőinek, a Stúdió 

Sült tökmagos camembert 
(4 főre)

Hozzávalók: Négy doboz 
camembert sajt (kis téglalap ala-
kú), 4 dkg tisztított tökmag, a 
gyümölcskörethez: 15 dkg körte, 
15 dkg alma, 10 dkg szilva, 10 
dkg szőlő, 10 dkg barack (lehet 
befőtt is), egy evőkanál vaj, 1 dl 
édes fehérbor, őrölt fahéj, őrölt 
gyömbér

Elkészítés: 1. A gyümölcsö-
ket mosd, tisztítsd meg, a ma-
gokat, magházakat távolítsd el, a 
körtét, almát, szilvát és barackot 
vágd cikkekre. A szőlőszemeket, 
ha túl nagyok, felezd meg. 

2. A sajtokat vízszintesen vágd 
félbe, a vágott felületbe nyomkodd 
bele a tisztított tökmagszemeket. 
A sajtdarabokat úgy, hogy a magok 
érintkezzenek az edény aljával, 
tedd felforrósított, száraz, bevo-
natos serpenyőbe (lehet készíteni 
forró sütőben is, akkor célszerű 
alufóliára helyezni a sajtot, és 
abban tányérra tenni). Csak rövid 
ideig hagyd így, épphogy megpi-
ruljon a sajt, majd fordítsd meg. 
Kíméletesen süsd, amíg a sajt 
belseje kellően megolvad, de nem 
folyik szét a serpenyőben.

3. Közben készítsd el a gyü-
mölcsöt. Forrósítsd fel a vajat és 

tedd rá az almát, a körtét. Forgasd 
össze, és 2 perc elteltével tedd bele 
a többi gyümölcsöt. Fűszerezd a 
fahéjjal és a gyömbérrel, 2-3 perc 
alatt melegítsd össze. Öntsd rá a 
bort, majd amint forr, vedd le, és 
a sajttal tálald.

dolgozóinak, hogy jókívánsá-
gaikat kifejezték és megemlé-
keztek arról, hogy nyugdíjba 
vonultam.

Tisztelettel: 
Szijjártó Jánosné

Krumplis tortilla (4 főre)

Hozzávalók: 6 nagy vagy 4 
közepes burgonya, kis kockákra 
vágva, 8 tojás, 2 közepes fej vö-
rös hagyma, só, bors, olaj
Elkészítés: 

1. a krumplit süsd meg ola-
jon, amíg éppen, hogy lepirul.

2. Vágd a hagymát apróra, 
dinszteld meg olajon.

3. Dobd rá a krumplit, verd 
fel a tojásokat, sózd, borsozd, 
és öntsd a krumplira.

4. Ha úgy érzed, a lepény alja 
már átsült, és a teteje is kezd 
szilárdulni, tégy egy fedőt a 
serpenyő tetejére, fordítsd fel a 
serpenyőt, hogy a lepény a fedő-
re essen, majd vedd le a fedőt, 
és óvatosan csúsztasd vissza a 
lepényt a sütőedénybe

5. Süsd át ezt a felét is. Szele-
telve tálald.

Variációk: szórhatsz bele 
gombát, apróra vágott zöldsége-
ket, reszelhetsz bele sajtot.
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TETÉZI LAJOS

Gondolom...
…sokan olvassák örömmel a híradást, 

hogy fehérbor kategóriában idén ismét izsáki 
bor lett a „Megye bora”. A Varga birtok Kft. 
Cserszegi Fűszeres-e viselheti a kitüntető cí-
met, s élhet az ezzel járó reklámlehetőséggel. 

Vélhetően említeni sem kell, hogy e siker nemcsak a vállalkozás 
jó hírét öregbíti, hanem Izsákét is. De talán a legeslegfontosabb 
mindebben az, hogy egy olyan fiatalember törekvéseinek, mun-
kájának elismerése ez a díjazás, aki a helyi szőlő- és bortermelés 
szép, ám nehéz hagyományának továbbvitelére tette fel az életét. 
Varga Árpád hisz az izsáki szőlészet-borászat jövőjében, s a ma-
gáét, családjáét is erre kívánja alapozni. Teszi ezt akkor, amikor a 
gazdasági környezet éppen ennek ellenkezőjére bíztat mindenkit; 
szőlőkivágásra, s a termelés végleges feladására. Oka van tehát 
az örömnek -a közös örömnek is-, ha azt látjuk, hogy mindezek 
ellenére vannak még az ifjabb generációk tagjai között is olyanok, 
akik hiszik, hogy van jövője ennek a szép, de sok nehézség súj-
totta ágazatnak. Kell is a hit, mert enélkül aligha remélhetnénk 
jövõt. S kiket mozgasson a jövõbe vetett hit, ha nem éppen az 
ifjabb generációkat, hiszen az õ  jövõbeni életük a tét. Örülnünk 
kell tehát ennek a hitnek, ahogy örülnünk kell minden egyes 
még meglévő szõlõparcellának, és tisztelettel adózni az azokat 
megművelő idősebb és fiatalabb izsákiaknak.

Gondolom, a vasutunk esetleges visszaállításának lehető-
ségéről szóló híradást is sokan olvassák szívesen. Ezt abból is 
sejtem, hogy az aláírásgyűjtéskor igen sokan adták nevüket a 
kezdeményezéshez. Mint beszámoltunk róla a minisztérium úgy 
reagált erre a népi kezdeményezésre, hogy nincs szándékában a 
témával foglalkozni, mivel a járatleállítás meghozta a várt gaz-
dasági eredményt, a pótló buszok pedig megoldják az érintett 
területek közlekedési gondjait. Utóbbi állításról tapasztalatból 
tudtuk eddig is, hogy nem igaz! (Lapunkban is foglalkoztunk a 
témával.) Most az egyéves számvetésből az is kiderült; a gazda-
sági elvárások sem jöttek be. Ezt egyébként a szakemberek már 
a leállításokkor megjósolták. A sínek ma még megvannak. Nem 
kellene megvárni, hogy itt is ellopják. A tévedés belátása nem 
hiba, hanem erény - még egy kormányzat esetében is…

A ’48-as emlékmű avatása 1948-ban

Izsáki siker a siófoki sárkányrepülős kupán

a siófokon megrendezett 
sárkányrepülő Köztársaság Kupa 
döntőjén az Izsáki Repülő Egye-
sület versenyzői az előkelő har-
madik helyet szerezték meg.

A kilenc versengő csapatnak 
négy feladatot kellett teljesítenie. 
Lufivadászat (repülés közben a 
géppel kellett kipukkasztani a 
léggömböt), „bombázás” (kijelölt 

helyre dobott homokzsákokkal), 
„kacsázás” (három ponton kellett 
érinteni a talajt alacsony repülés 
közben), s lövészet (célbalövés 
repülő sárkányról, paintboll pus-
kákkal). Egy csapat két főből állt. 
A pilóta vezette a gépet, s hajtotta 
végre a repülési ügyességi felada-
tokat, míg utasa a bombázást, 
illetve a lövészetet. Az utolsó, 
egyben mindent eldönt? szám a 
lövészet volt, mely el?tt össze-
sítésben az első három hely sor-
rendje a következő volt: Izsák (23 
pont), Délalföld (22 pont), Nagy-
kanizsa (19 pont). A lövészetben 
azonban nem volt szerencséjük 
az izsákiaknak. A Fekete-Szöllős 
páros puskája nem működött, 

60 éves jubileum

Az alábbi fotót Hámori 
Lászlótól kaptuk. Neve több 
idősebb olvasónknak lehet is-
merős, hiszen édesapja főjegy-
ző volt Izsákon, ő maga pedig 
a helyi sportélet szervezője. 
E minőségében foglalkozott 
a képen látható női kézilab-
dacsapattal is, mint edző és 
csapatszervező, mely az IKE 
(Izsáki Kulturális Egyesület- 
így hívták az akkori sport-
egyesületet) női „nagypályás” 
csapata volt. A „nagypályás” 
kifejezés azt jelenti, hogy foci-
pálya méretű pályán játszották 
a mérkőzéseket, ami lényege-
sen nagyobb erőnlétet kívánt, 
mint a mai „kispályás” játék. A 
fotó a csapat első vidéki mér-

kőzésén, Solt-
s z e n t i m r é n 
készült, 1948. 
június 13-án. 
az eredmény 
5:2 lett az izsá-
kiak javára. a 
lányok felsze-
relése halvány-
kék sortból és 
fehér blúzból 
állt, amit kö-
zösen csinál-
tattak. bizo-
nyára nemcsak 
az egykori já-
tékosok fogad-
ják szívesen a 
fotót, hanem 
v a l a m e n n y i 

olvasónk, hiszen egy szép 
izsáki sporttörténeti évfordu-
lóra is emlékezhetünk a kép 
kapcsán.

-te-

Kérjük Olvasóinkat, ha 
valaki a kérdőjellel jelölt sze-
mélyeket azonosítani tudja, 
netán sajátmagát ismeri fel 
valamelyikükben, tájékoztas-
son bennünket.

Egyben továbbra is kér-
jük, hogy akiknek vannak 
olyan régi  fotói ,  amelyek 
Izsák régebbi vagy közelebbi 
múltjáról adnak képet (utca-
részletek, épületek, közös-
ségi események,betakarítás,
közlekedés, stb juttassák el 
szerkesztõségünkhöz. 

Álló sor (balról jobbra): Sallai Ilona, Bálint 
Margit, Kollár Teréz, Kiss Eszter, Hock Ká-
rolyné Erzsike (szakosztályvezető), Tarjányi 
Olga, hátul Hámori László, F vagy K. Kovács??, 
Bajnok Irén, Höss Lászlóné Irénke. Ülő sor: 

Bajnok Sára, Rózsa Irén, ????

Hámori László a kézilabdacsapatról szóló emlékezés mellett egy másikat is elküldött szerkesztő-
ségünknek, a Kossuth téren álló 1848-as emlékmű avatási ünnepségéről, melyen maga is közremű-
ködött.

„Az avatási műsor a következő volt: 1. Énekkar: Himnusz. 2. Ady Endre: Miatyánk c. verse – sza-
valtam én. 3. Ünnepi beszéd: Elmondta Andor Kálmán. 4. Énekkar: „Kossuth Lajos azt üzente”. 5. 
Szavalat: Nemzeti dal. 6. Énekkar: Szózat.

Az egészben az volt az érdekesség, hogy 1948 már a „fordulat éve” volt, így a műsort a helyi MKP 
(Magyar Kommunista Párt) hagyta jóvá! Viszont, tudomásom szerint Adynak nincs Miatyánk című 
verse, de ezt senki sem tudta az „illetékesek” közül… Én ezen cím alatt, Gyula diák (vitéz Somogy-
váry Gyula) Magyar miatyánk 1919-ben című versét mondtam el. Ez a vers egyébként most is nagyon 
aktuális lenne.” –írja Hámori László. Hogy ez utóbbit Olvasóink is eldönthessék, megkerestük, s az 
alábbiakban közreadjuk a verset.

Vitéz Somogyváry Gyula
 Magyar miatyánk 1919-ben

Van-e imádság, forróbb, könyörgőbb, 
mint a miénk most? - Kínok imája! -
Nyisd meg Nagyúr a fellegek kárpitját
s irgalmas szívvel, figyelmezz rája.
Nincs annyi fűszál, libanoni lejtőn,
mint ahány könnycsepp bús magyar
szemekbe,
hallgass meg kérünk, jaj, most az egyszer
Miatyánk, ki vagy a mennyekbe’!
Könyörgünk! Nézz ránk, hisz az nem lehet,
hogy síró szóval pusztába kiáltsunk!
sok volt a vétkünk - nagy büszkeségünk.
felhőkig járt az álmodásunk -
de most bánattól gyötrötten mondjuk:
Szenteltessék meg a Te neved!

Végigvertél a borzalommal
és mégis, most is széthúzunk, látod.
Küldjed szívünkbe a szerelmes békét,
jöjjön el végre a Te országod!...
Ugye nem szórod szét ezt a népet,
bujdosónak a nagy világba,
hiszen Te hoztad Ázsiából
s verted, de védted a pusztulástól
ezer évig! Mondd csak: hiába... ?!

Voltunk a véres védőbástyád
s voltunk villámló ostorod,
tégy velünk, ahogy megérdemeljük,
legyen meg a Te akaratod!
Küldjed szívünkbe a szerelmes békét,
s küldd az erőt a rossz karunkba!
Küldj halk esőt a földjeinkre
S legyen gondod a barmainkra...!
Önts enyhülést a lelkek tüzére,
s tudsz: szeress! Ha kell: fenyíts!
csak legyen béke, boldog megértés,
miképpen menyben, úgy a földön is.

Nézd: éhezünk, rongyokba járunk,
nincsen koldusabb néped minálunk.
Nézzed a gyermek éhező száját,
asszonyainknak bús Kálváriáját,
ha Te nem segítesz: elveszünk!
Ó, add meg hát a napi kenyerünk...!

Nagyúr! Vétekkel, igaz, megrakódtunk,
gőgösek közt, bizony elsők voltunk,
de most a házunk hamva van fejünkön
s a bűnbánat megtépte köntösünket,
Isten! Istenes szerelemmel
bocsásd meg a mi vétkeinket...!

Minket megvertél magyar-Isten
és megverted az őseinket.
De fiainknak minden más nép,
felejtse el apái vétkét
- sok számolatlan számadásunk -
miképpen mi is megbocsátunk
a mi ellenünk vétkezőknek...

Torkunk rekedt a rimánkodástól...
az ős magyar föld: merülő gálya.
Jaj! Tedd a szent kezed föléje,
oltalmazd meg, vigyázz rája
és ne vigy minket a kísértésbe!

A tenyereden, Isten-apánk
hordod az ember-milliókat.
Mi is elférünk békében ottan,
csak vesd ki köztünk az árulókat!

Nem kell minékünk más hódolása
és nem vágyik a magyar sehová sem,
csak engedj élni...tüzekbe nézni...
tilinkószónál... mesét mesézni
és szabadíts meg a gonosztól! - Ámen.

így egyetlen találatuk sem volt. a 
reklamációt a zsűri nem fogadta 
el, mondván ez technikai sport, s 
a műszaki hibák „benne vannak a 
pakliban”. a másik izsáki páros-
nak két találata lett. Így végül, az 
első helyet megszerző Dél-Alföld 
csapatától két ponttal, a második 
helyet megszerző Nagykanizsa 
csapatától egy ponttal lemaradva, 
28 ponttal a harmadik helyen 
végeztek az izsákiak, ami igen 
kiváló teljesítmény. Ha a technika 
nem szól közbe, komoly eséllyel 
pályázhattak volna a dobogó 
legfelső fokára is. Csapattagok: 
Fekete Imre-Szöllős Beatrix, Rit-
ter János-ritter dominik.

-tetézi-

A szerzőről: Somogyváry Gyula, a Sopron megyei Fülesen született, apja a nagycenki Széchenyi-uradalom 
gazdatisztje volt. Fiatalon megmutatkozott az irodalomhoz való vonzódása, 13 évesen jelent meg első írása 
nyomtatásban, egy vidéki lapban.Az I. világháború alatt 36 hónapot szolgált az orosz, román és olasz fronton. A 
háború végén tartalékos főhadnagy volt, 1918-ban betegség miatt tért haza. Ezt követően részt vett a Horthy-féle 
szervezkedésben Dormándy Géza és Lemberkovics István oldalán. Ebben az időben irredenta versei jelentek meg. 
Érdemeiért 1921-ben Horthy Miklós vitézzé avatta. 1920-ban a Magyar Távirati Iroda (MTI) vidéki osztályának 
osztályvezetője lett, 1928-tól a Magyar Telefonhírmondó és Rádió Rt. irodalmi igazgatója. A hangjátéknak (a magyar 
elnevezés tőle származik) magyarországi meghonosítója. Az 1920-as évek elején Gyula diák néven verseket, később 
történelmi és világháborús regényeket, színműveket írt, némi németellenes éllel. 1935-ben Csorna országgyűlési 
képviselőjévé választották. Náciellenes megnyilvánulásai miatt 1944. március 21-én a németek letartóztatták és 
a mauthauseni koncentrációs táborba vitték. 1945-ben hazatért, de a kommunista rendszer nem vette tudomásul 
érdemeit, humanista szellemiségét, nyugdíját a Magyar Rádiótól megvonták, személyét teljesen elszigetelték, a 
rádió igazoló bizottsága eltiltotta minden publikációs lehetőségtől. Időközben leányát koholt vádak alapján tíz 
esztendeig tartó Gulag-rabságra ítélték, fiát hadifogolyként a Szovjetunióban tartották. 1950-ben budai lakásán 
az ÁVO lefogta és Kistarcsára internálta. A kistarcsai táborból a fővárosba való szállítás közben szívroham követ-
keztében hunyt el 1953-ban.
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IzSÁK VÁroS GyerMeKJÓLéTI- éS
CsAláDsegítő szolgálAtA 

                        

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XX-
XIII. törvény 20/A. - alapján 

pályázatot hirdet Izsák Város gyermekjóléti-
Családsegítő szolgálata  gyermekjóléti szolgálat

cSALÁDGoNDozÓ  munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6070 Izsák, Szabadság tér 1. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: családgondozás 
Illetmény és juttatások:
az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók. 
Pályázati feltételek:
• Főiskola, 15/1998. NM. rendelet 2. sz. mellékletének II. rész 
I/1. pontjában előírt szakirányú képesítés, 
•Képesítést igazoló okirat másolata, részletes szakmai önéletrajz, 
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•Főiskola, 15/1998. NM. rendelet 2.sz. mellékletének II. rész I/1.
pontjában előírt szakirányú képesítés, 
•Helyismeret, jó kommunikációs készség, alkalmazkodó képes-
ség, empátia 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2008. szeptember 15. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje:
2008. szeptember 8. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sö-
rösné Boldoczki Tímea nyújt, a 76/568-079, 70/374-25-50-os 
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•Postai úton, a pályázatnak a Izsák Város Gyermekjóléti- és Csa-
ládsegítő Szolgálata címére történő megküldésével (6070 Izsák, 
Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adat-
bázisban szereplő azonosító számot: 190/2/2008. Gyjsz, valamint 
a munkakör megnevezését: családgondozó. [MB1] 

A pályázat elbírálásának határideje:
2008. szeptember 11.

Önkormányzati hírek

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete
7/2008. (VII.16.) rendelete a közterületek használatáról szóló 6/1999. (IX.15.) kt.

számú rendelet módosításáról

Izsák Város Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. 16.§. /1/ bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján a közterületek használatáról szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§
A közterület használatáért e rendelet mellékletében meghatározott díjat kell fizetni azzal, hogy a 

rendelet mellékletében a 13. pont hatályát veszti.
2.§

A rendelet 2. §-a kiegészül a következő (8) bekezdéssel:
(8) A díjtétel megállapítása szempontjából városközpontnak minősül a Széchenyi utca – Kölcsey 

utca – Katona József utca – Bihari utca – Jókai utca- Béke utca – Bocskai utca és Károlyi utca által 
határolt rész.

�.§
A rendelet 5. § (3) bekezdés c.) pontja hatályát veszti.

�.§
A rendelet 6.§ (1) bekezdése hatályát veszti és a rendelet (2) bekezdése (1) bekezdésre változik.
Izsák, 2008. július 15.
Mondok József            Dr. Hauzmann János
  polgármester                               címzetes főjegyző

ezúton tájékoztatjuk 
az egyéni vállalkozó-
kat, hogy a 2008-as 
évi TeÁor  számok 
megváltozása miatt, 
az egyéni vállalkozói 
igazolványok cseré-
jére kerül sor. A fo-
lyamatos ügyintézés 
érdekében, kérjük 
mindazon vállalko-
zókat, akiknek egyé-
ni vállalkozói igazol-
ványuk nem lett ki-
cserélve, fáradjanak 
be igazolványukkal 
az okmányirodába, 
ahol a csere illeték-
mentesen elvégezhe-
tő. Az eljárás minden 
egyéni vállalkozói 
igazolvánnyal ren-
delkező személyre 
nézve kötelező. to-
vábbi információ a 
06-76-568-067-es te-
lefonszámon, vagy 
személyesen az ok-
mányirodán kérhe-
tő.

Dr Hauzmann János
     címzetes főjegyző

Június 23-tól július 4-ig, az 
Izsákhoz közeli Kolon-tó partján 
lévő Kócsag tanyán (volt Csernák 
tanya) rendeztük meg az idei drá-
matábort, ”Kézen fogva a természet-
tel” címmel. 30 lelkes, természetet, 
játékot, izgalmat, sportot szerető 
gyerek ült kerékpárra minden nap, 
hogy 5 napot együtt töltsön el a 
természetben. Itt  találkozhattak a 
Homok Tündérrel, meglesték a Lápi 
Boszit, sárkányt készíthettek, részt 
vettek a Tavi expedíción, kincs-
vadászaton… a foglalkozásokon 
különböző mozgásos, kommuni-
kációs illetve közösségépítő játékot 
tanultak a gyerekek, a színjátszást 
kedvelők pedig jelmezbe bújtak és 
máris sárkánnyá vagy éppen gonosz 
boszivá változtak. Így láthattuk a 
Megmentett erdő című mesét és 
izgalmas volt az Unga törzs és a Ma-
tyóiak története is a ritka madárról. 
De voltak, akik riportot mutattak 
be és ötletes volt a Lepkévé vált 
báb című jelenet is. Örültünk, hogy 
sok családtag eljött a záróelőadásra, 

ahol bemutattuk az 5 nap jeleneteit, 
kiállítást rendeztünk az elkészült 
tárgyakból. Kiosztásra kerültek a 
Nagykócsag-díjak, amit a legjobbak 
kaphattak. Akik vállalták a kerék-
pározást, akik betartották a tábor 
törvényeit és ügyeskedtek a mesék-
ben, vagy éppen a tárgykészítésben. 
Sokan kaptak Kiskócsag-díjat is, 
nekik még a közösség érdekében 
többet kell tenniük. ajándékba a 
csoportok édességet és mindenki 
egy-egy CD-t kapott, amin a tábor-
ról készült fotók vannak. Utána 
közösen kenyeret és szalonnát sü-
töttünk, közben jót beszélgettünk. 
a gyerekek sötétedésig játszottak.

Nagy öröm volt számom-
ra, hogy az óvodás, kisiskolás, 
középiskolás együtt játszott, 
alkotott. Közben barangoltunk, 
kerékpároztunk, igazán kézen 
fogva, vidáman töltöttük el ezt a 
pár napot.

Penczné oláh Ibolya
tanító

A Képviselő-testület legutób-
bi ülését július 15-én tartotta, 
melyen a város egészségügyi 
helyzetéről, a Napköziotthonos 
Óvoda 2007/2008. tanévi mun-
kájáról készített beszámolókat 
az előterjesztésnek megfelelően 
jóváhagyta.

A Képviselő-testület a 2007. 
évi ÁSZ ellenőrzés kapcsán készí-
tett Intézkedési Terv végrehajtá-
sáról szóló jelentést, a Többcélú 
Kistérségi Társulás létrehozásáról 
szóló megállapodást egységes 
szerkezetben a korábbi módosítá-
sokkal együtt az előterjesztésnek 
megfelelően jóváhagyta.

A Képvise lő- tes tü let  a 
6/1999.(IX.15.) számú – a közte-
rületek használatáról -rendelettel 
szembeni törvényességi észre-
vételt elfogadta és jelen ülésen 
fenti rendeletet az észrevételnek 
megfelelően módosította, melyet 

lapunkban közzé teszünk.
Elfogadta a Képviselő-tes-

tület Izsák város Önkormány-
zata Elektronikus Közigazgatási 
koncepcióját az előterjesztésnek 
megfelelően.

A Képviselő-testület Virágos 
Izsákért kitüntető cím szabály-
zatát jóváhagyta, mely szerint a 
társadalmi zsűri két díjat ado-
mányoz. az egyik díj a beadott 
nevezések alapján elbírált, amely 
„Izsák legszebb virágos háza” 
címet kap – évszám megjelölésé-
vel. A másik díj „Izsák legszebb 
virágos háza – közönségdíj” címet 
kap – évszám megjelölésével – a 
közönség szavazatok alapján: a 
legtöbb, de legalább 50 jelöléssel 
bíró személy részére. a díjazot-
takat oklevéllel kell kitüntetni, 
melyet a polgármester ír alá. 

Itt is felhívjuk a figyelmet, 
hogy a jelentkezéseket, illetve a 

jelöléseket 2008. augusztus 21-ig 
lehet leadni a Polgármesteri Hi-
vatal titkárságán, illetve a Városi 
Televízió Szerkesztőségében.

A Képviselő-testület a Kecs-
kemét Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata és 37 település 
között létrejövő „Komplex építési 
és bontási (inert) hulladékgaz-
dálkodási rendszer kidolgozása 
Kecskemét és társuló települések 
részére” címmel előterjesztett 
együttműködési megállapodás 
ügyében nem döntött, azt levette 
a napirendről, majd a következő 
ülésén – újabb ismeretek beszer-
zése után – tárgyalja újra.

A Képviselő-testület a Nap-
köziotthonos Óvoda Alapító 
Okiratát az előterjesztésnek meg-
felelően módosította.

Dr. Hauzmann János
címzetes főjegyző

Kedves olvasók!
Ezzel a kis írással indítom el egészséggel, egészségmegőrzéssel kap-

csolatos cikksorozatomat. A célom az, hogy minél könnyedebben tudjanak 
eligazodni az egészség világában. Nemrégiben végeztem a Béky László által 
vezetett természetgyógyász iskolában.

E bevezető részben egy mozgásformát mutatok be, a jógát.
Gondolom, sokak számára ismerősen csenghet e mozgás, sőt mozgás-

kultúra. A kifejezés sokakban talán a kételkedéssel, s szörnyű pozitúrákat 
ábrázoló képekkel párosul! Igen, sokszor láthatunk olyan fotókat, amelyeknél 
valamilyen „nem normális” pozitúrában vannak az emberek. Egyből feltes-
szük a kérdéseket: Ez aztán mire lehet jó? Miért jó nekik, hogy így össze 
„csomagolják” magukat? Most e kérdéseket próbálom tisztázni:

A jóga több ezer éves múltra visszatekintő mozgás, amely Indiából ered 
és több változata ismert. Ezek közül én a Hatha jógával foglalkozom, amely 
kifejezetten a test erősítésére koncentrál. Általánosságban elmondható, hogy 
a jóga a test, lélek, szellem egységét tűzi ki, és tartja szem előtt. Ez azt jelen-
ti, hogy ahhoz, hogy egyes gyakorlatokat el tudjunk végezni, a feladatokra 
teljes mértékben oda kell figyelnünk, nem kalandozhat el a gondolatunk. Ha 
hétköznapi szempontból nézzük meg, akkor a jóga, nyújtásokból áll. A nap 
folyamán – akármilyen korosztályról is legyen szó: gyerekek, fiatalok, időseb-
bek- stressz, feszültség ér minket. Gondoljuk csak végig, hogy mit teszünk, 
amikor valami miatt idegesek vagyunk? Egyből összeszorul a gyomrunk! De 
nem csak a gyomrunk, hanem az izmaink is! Ezt abban a pillanatban nem 
érezzük, csak később azt mondjuk, hogy itt meg ott fáj és kapunk rá kenőcsöt, 
rosszabb esetben gyógyszert, akár kezeléseket, de valahogy ez a fájdalom 
mindig visszatér. Természetes, hisz magát a problémát nem oldottuk fel, 
csak a tünetet kezeltük. Rövidre fogva a jóga ezeket, az izomfeszüléseket, 
feszültségeket oldja fel azáltal, hogy speciális mozdulatokon keresztül ki-
nyújtjuk azokat. Én már 8 éve jógázom, kisebb, nagyobb kihagyásokkal, az 
utóbbi egy évben pedig órák keretén belül adom át tudásomat. Nemrégiben 
letettem egy nemzetközi jógaoktatói vizsgát, amelyet Amerikában bíráltak 
el és adták ki jógadiplomámat. Bárki elkezdheti, nem szükséges hozzá, hogy 
vékony legyen, vagy hajlékony. Egy bölcs mondás szerint: „nem azért jógázol, 
mert hajlékony vagy, hanem azért, hogy tőle legyél!”

Dunaföldvár, Bölcske, Paks után októbertől Izsákon is elindítom jóga 
tanfolyamomat.

Jó egészséget mindenkinek!
Szalai Melinda

www.melinda-angel.fw.hu
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Új vezetõ a polgárõrség élén

Izsáki polgárőrelnökből megyei titkár

Nemrégiben változás történt A 
Sárfehér Polgárőr Egyesület vezetésében, 
új elnök irányítja a csoport munkáját, 
Fazekas István József személyében. 
Terveiről, elképzeléseiről kérdeztük az 
új vezetőt. Elsőként egy rövid bemutat-
kozásra kértük, hiszen nem izsáki, így 
nem sokan ismerhetik.

- Budapesten, a 21. kerületben 
élek, 1986 óta. Nyugállományú 
határőr vagyok.

25 évnyi fegyveres szolgálat 
után, összesen 27,5 évnyi munkavi-
szonnyal a hátam mögött a határőr-
ség és a rendőrség 2007. december 
31-ei összevonása előtt egy évvel, 
teljes jogú nyugdíjasként nyugál-
lományba vonultam a Határőrség 
Országos Parancsnokság Bevetési 
Főosztály Központi Főügyeleti Szol-
gálatától. 2005 óta egyéni vállalko-
zóként, mellékállásban dolgozom. 
44 évesen, elvált ember vagyok (21 
évnyi házasság után). 

Több társadalmi és érdekvé-
delmi szervezetben dolgozom. El-
sősorban a Rendészeti Védegyletet 
említem, melyben, mint alapító és a 
Kommunikációs Tanács főmunka-
társa, valamit a szervezet internetes 
televíziójának főoperatőre és stú-
dióvezetője vagyok. Emellett a 2008 
májusában megalakult Kék-Fény 
Motoros Klub alapító és felügyelő 
bizottsági tagjaként is működöm.

- Ön tehát nem izsáki, mégis elvál-
lalta a polgárőr egyesület vezetését. Mi 
indította erre, milyen kapcsolata van a 
várossal, egyáltalán mennyire ismeri a 
helyi viszonyokat? 

- Ennek érdekes története van, 
amely még tavaly kezdődött. Bará-
taim révén ekkor ismerkedtem meg 
egy izsáki hölggyel. Az ismerkedés-
ből szerelem, majd egy tartósnak 
ígérkező kapcsolat lett. Így immár 9 
hónapja, egyre többet járok Izsákra. 
Jobbára sajnos csak a hétvégi na-
pokon, de ha időm, elfoglaltságom 
engedi, akkor némely látogatásom 
csütörtöktől hétfőig is eltart.

Még a tavasszal fogalmazódott 
meg bennem a gondolat; mivel 
egyre többet tartózkodom Izsákon, 
szeretnék valamit tenni a városért 
és annak lakóiért. Jó szívű közvetlen 
embereket ismertem meg, és úgy 
gondoltam, hogy érdemes lenne itt 
élni és tenni valamit a közösségért. 
Összetalálkoztam egy-két olyan 
ismerősömmel, akik már évek óta 
tagjai az Izsáki Sárfehér Polgárőr 
Egyesületnek, némelyikük alapító 
tagja is a csoportnak. Megtetszett 
a polgárőri munka és úgy éreztem, 
hogy ez az a dolog, amiben tehet-
nék is valamit. 25 éves rendészeti 
tapasztalatomat felajánlva az elnök-
helyettes asszonynak, kértem az 
egyesületbe való felvételemet.

Időközben a régi egyesületi 
elnök, családi és egyéb elfoglaltságai 
miatt lemondott tisztségéről, így új 
vezetőt kerestek. Ekkor tették fel a 
kérdést, volna-e kedvem vállalni a 
vezetői beosztást, mivel én külső 
szemlélőként másként látom a 
helyzetet, és más a helyzetem a 
városban, mint egy esetleges helyi 
polgárőrvezetőnek lenne. Pár heti 
gondolkodás és az egyesület (sajnos 
meglehetősen) elkeserítő anyagi 
helyzetének megismerése után, 
elvállaltam a jelöltséget, majd a 
közgyűlés titkos szavazással megvá-
lasztott az Izsáki Sárfehér Polgárőr 
Egyesület elnökének. A helyi viszo-
nyokat egyre jobban és komolyab-
ban kezdem megismerni.

- Van gyakorlata a polgárőri a 
munkában?

- Közvetlen polgárőri gyakor-
latom nincs, illetve nem volt, de a 
rendészeti területen szerzett 25 éves 
tapasztalatom kompenzálja a kis 
gyakorlati hátrányt. Megválasztásom 
előtt és óta azért már néhány járőr 
szolgálatban részt vettem polgárőr kol-
légáimmal, így gyűlik a tapasztalt. Ezt a 
későbbiekben is folytatni kívánom.

- Milyennek látja a helyi polgárőrség 
eddigi munkáját, működési feltételeit? 
Miben változtatna mindenképpen?

- Kívülállóként én egy kicsit 
másként látom egy vidéki kisváros 
működését, mint a helyi lakosok 
és polgárőrök. Ebből aztán már 
megválasztásom  elején voltak ki-
sebb konfliktusok és nézeteltérések, 
de én a tárgyalások a megbeszélések 
és a konkrét megegyezések híve 
vagyok. Nehéz leküzdeni az egyes 
embereknél tapasztalható rossz 
beidegződéseket, szokásokat, de 
ennek is megvannak az okai. sajnos 
a működési feltételek nagyon de na-
gyon szűkösek. Jelenleg az egyesület 
működőképességének a határán van. 
Itt főként az anyagiakra gondolok. 
Ez a helyzet nagyon elkeseríti, el-
kedvteleníti az egyesület tagságát. 
a nagyon minimális tagdíjbevételek 
és az egyre csökkenő támogatá-
sok miatt, előállt helyzet már-már 
kritikus. Sajnos, már megfordult 
az egyesület vezetésének fejében 
a „koldulás” gondolta is. Vagyis 
adománygyűjtő ládák kihelyezése 
forgalmasabb üzletekben, szórakozó 
helyeken. De remélem erre, nem 
kerül sor. Nagyon sokat kell még 
azért dolgozni -s minden létező 
pályázaton elindulni, illetve a helyi 
vállalkozók anyagi, s esetleges tech-
nikai támogatását elnyerni-, hogy a 
polgárőrség a jelenlegi megrendítő 
mélypontról kibillenjen.

azt azért szeretném a korrekt 
tájékoztatás érdekében megemlí-
teni, hogy az izsáki polgárőrök egy 
kisebb őrző-védő cég 2008-as árait 
figyelembe véve, 2002 óta összesen 
mintegy 45.000.000 Ft. (nem té-
vedés!) értékű társadalmi munkát 
tettek le a közös asztalra. Ezzel 
szemben a kapott támogatások reál-
értéken még a huszad-harmincad ré-
szét sem teszik ki a fentebb említett 
munka értékének. Hozzáteszem, 
az egyesület nemrégiben egyedül, 
főpályázóként, egy 100 millió forin-
tos munkahelyteremtő pályázatot is 
levezényelt és végrehajtott, melynek 
hasznát a város is kamatoztatta. 

Tudni kell azt is, hogy az  Izsá-
ki Sárfehér Polgárőr Egyesület 
tagjai munkájukat a szabadidejük, 
s a családjuktól elvett idő terhére, 
mindenféle anyagi ellenszolgáltatás 
nélkül végzik. 

Kiemelném a jelenlegi vezetés-
ből az elnökhelyettes asszony (aki 
tulajdonképpen a jobbkezem, míg 
én Budapesten dolgozom) hathatós 

munkáját, melyet egy kisgyermek 
nevelése mellett végez, időt, pénzt 
és energiát nem kímélve.

Változtatni nagyon nehéz és 
embert próbáló dolog. Csak néhány 
apróságot említenék meg.

Megválasztásom után, illetve 
a helyzetfelmérés során szembe-
sültem azzal, hogy  a polgárőrök, 
önkéntes munkavégzésük kap-
csán megalapozatlan gyanúsításokat 
kénytelenek elviselni. Én a tiszta 
és az egyenes beszéd híve vagyok. 
Ezért, az ilyen ügyeket egyértelműen 
tisztázni kívánom.

Amin változtatni fogunk, illetve 
már változtattunk:  A Polgármes-
teri Hivatal, illetve a rendőrség 
vezetőivel szorosabb és hatékonyabb 
együttműködést alakítok, illetve ala-
kítottunk ki. az elvégzett munkáról 
illetve az eseményekről a helyi mé-
diában minden esetben be fogunk 
számolni, hogy a lakosság naprakész 
tájékoztatást kapjon munkánkról. 

Így több információt nyújtunk 
a lakosságnak és a városvezetésnek, 
melyből az is kiderül, hogy a „polgár-
őr nemcsak autózik”….

a rendészeti Védegylet ve-
zetésével folyamatban van egy 
megállapodás előkészítése, mely ha-
tékonyabbá teszi majd az egyesület 
munkáját, illetve esetlegesen a nyári 
üdültetésben a hátrányos helyzetű 
helyi családok gyermeküdültetési 
gondjain is segíthet.

szeretnénk segítséget nyújtani 
néhány olyan gond leküzdésében 
is, melyek a lakosság anyagi terheit 
jelentősen növelik. Ilyen például a 
szennyvízdíj kérdése. Információ-
im szerint külső cégek, (városon 
kívüliek) különböző éjszakai idő-
pontokban komoly mennyiségű 
szennyező anyagot engednek a város 
szennyvízelvezető rendszerébe, s 
emiatt éves szinten, a tisztítómű 
több milliós környezetvédelmi 
bírságot kénytelen fizetni. Ez pedig 
előbb-utóbb lakossági-árnöveke-
déshez vezet. Ezért várnánk a helyi 
lakosok hathatósabb közreműkö-
dését, illetve bejelentéseit a polgár-
őrséghez és a rendőrséghez az ilyen 
szennyezőkről, illetve járművekről. 
(A rendőrséggel együttműködve 
már megtettük az első lépéseket e 
személyek felkutatására…)

- Ön szerint mennyire hatékony 
úgy általában, tehát nem csupán Izsá-
kot nézve, a polgárőrök munkája? Ha 
tehetné, hol változtatna az általános mű-
ködési szabályokon?

- Egyre hatékonyabb a pol-
gárőrök munkája és egyre elfoga-
dottabb, hiszen tulajdonképpen 
mi vagyunk a rendőrség másik 
keze. Helyszínbiztosításoknál, ren-
dezvénybiztosításoknál stb… az 
általános működési szabályokon 
szerintem, nem kell változtatni. In-
kább egy Etikai Kódex felállításával, 
pontosabban annak finomításával, 
(melyet az alapszabály szerint is el 
kell készíteni) egy kicsit elismer-
tebbé tenni a polgárőri munkát. El 
kell érni azt, hogy egyfajta kiváltság 
és megbecsülés legyen az, hogy 
valaki polgárőr lehet. Az egyesület 
Etikai Kódexét –amely jelenleg 
kidolgozás alatt áll- természetesen 
hamarosan közzé tesszük a helyi 
médiumokban.

- Milyen lakossági segítséget vár a 
helyi polgárőrség hatékonyabb működése 
érdekében?

- „Egy polgárőr ruházatán, 
gépjárművén, és a székházán meg-
látszik, hogy mennyire támogatja a 

városa.” A jelenlegi szűkös helyzet-
ben főként az anyagiakra tudok csak 
gondolni. 

Az egyenruhaváltás sem lenne 
rossz, de mindez sok-sok pénzbe 
kerül. Egy új, vagy esetleg egy fia-
talabb használt terepjáró sem lenne 
megvetendő. CB, vagy egy normál 
rádió adó-vevő beszerzése sem lenne 
hátrány a rendőri-polgárőri munká-
ban, illetve együttműködésben.

Egy komolyabb hatékony GPS 
vevőberendezés beszerzését is szük-
ségesnek látom. Nem nagy összeg 
30-40.000 Ft, de erre most nincs 
lehetőségünk.

Magánvéleményem szerint, ha 
egy család éves szinten 500 vagy 
esetlegesen 1000 Ft-ot adna az egye-
sületnek adományként, akkor már 
jelentősen javulhatna a helyzet, de 
erre sajnos nagyon kevés a remény. 
A városban élő kb. 2500 család 
hozzájárulása segítsége, nagyot 
lendíthetne a helyzetünkön.

de továbbra is bízunk és számí-
tunk a városvezetés, jelenleginél is 
hatékonyabb anyagi támogatására. 
Ez azonban még a későbbi tárgyalá-
sok eredménye lehet, vagy lesz.

Tudni kell azt is, hogy a jelenlegi 
rendőrségi épületben a munkahelyte-
remtő pályázati program keretében, a 
polgárőrség megközelítőleg (a pontos 

számadatok összegyűjtése folya-
matban van), 8.000.000 Ft. értékű 
felújítást, illetve technikai beruházást 
végzett, melynek gyümölcseit csak 
kevés ideig élvezhette az egyesület. 
Ez sajnos nekünk mínuszos kasszát 
eredményezett. A hatékonyabb rend-
őri jelenlét érdekében ezt mi, vagyis 
az egyesület tette le a város asztalára. 
A székház kérdését is szeretnénk 
mihamarabb megoldani, ingatlant, 
illetve egy házat keresünk (pályázati 
pénzek bevonásával). A jelenlegi 
helyünk az Idősek Otthonában csak 
ideiglenesen áll a rendelkezésünkre 
2010-ig!

Továbbra is kérjük eddigi tá-
mogatóinkat, a város vezetését, a 
helyi vállalkozókat, hogy az izsáki 
közbiztonság növelése, valamint a 
bűnözés visszaszorítása érdekében 
támogassák az Izsáki Sárfehér Pol-
gárőr Egyesületet. Talán érdemes 
átgondolni például, hogy az éves 
adózás szempontjából is kifejezetten 
előnyös egy kiemelten közhasznú 
egyesület támogatása.

Saját, önálló honlapunk kiala-
kítása is folyamatban van, melyben 
jobban megismerhetik a lakosok az 
egyesület munkáját és híreit, a tör-
tént események rövid bemutatását 
és tapasztalatait is megtalálhatják 
majd rajta.

A Bács-Kiskun Megyei Polgár-
őrök Szövetsége a titkári posztra jelöl-
te, és megválasztotta Nagy Máté, izsáki 
polgárőrelnököt. Az Izsáki Sárfehér 
Polgárőr Egyesület vezetését az egye-
sület 2002. évi alapítása óta sikeresen 
ellátó elnököt a Bács-Kiskun Megyei 
Polgárőrök Szövetségének elnöksége 
nagyszámú többséggel megválasz-
totta, így a titkári teendőket a továb-
biakban az izsáki egyesület korábbi 
vezetője látja el. Megkérdeztük Nagy 
Mátét, minek köszönhető ez a váltás, 
milyennek látja az új feladatot?

- a megyei szövetség elnöke az 
évek során többször megkeresett 
azzal, hogy örömmel vennék, ha a 
megyei szövetséget érintő különbö-
ző pályázati lehetőségek hatékony 
kihasználása érdekében részt vennék 
a munkájukban. E mellett a megyei 
polgárőr szövetség elnökségének 
több tagja keresett meg azzal, hogy 
ha jelölnének a titkári posztra, el-
vállalnám-e a tisztséget. sokáig 
hezitáltam, mert az utóbbi időben, 
főleg mióta megházasodtam, inkább 
leadni szeretnék feladatokat, mint 
újabbakat felvállalni, mivel az utóbbi 
években jócskán túlvállaltam magam, 
a különféle közfeladatok, társadalmi 
tisztségek ellátása terén. az izsáki 
polgárőrség vezetésében is sokszor 
szinte teljesen magamra maradtam, a 
munka oroszlánrészét illetően, itt el-
sősorban a munkahelyteremtő prog-
ram levezénylésére gondolok. Miután 
az általam nagyon tisztelt megyei 
szövetség elnökhelyettese szintén 
felkeresett a titkári jelölés ügyében, 
hosszas beszélgetést követően el-
vállaltam a jelölést. Úgy gondolom, 
2002 óta elég nagy gyakorlatot sze-
reztem a polgárőr vezetői feladatok 
ellátásában, talán jóval többet, mint 
egy átlagos egyesületnél szerezhet-
tem volna. Mert meg kell mondani, 
az izsáki egyesület egyáltalán nem 
átlagos, inkább mondhatni bravúros 
programokat hajtott végre az elmúlt 
években. Ezek közül a legnagyobb, 
legismertebb a munkahelyteremtő 
program talán erőn felüli vállalás volt, 
ami nagyon megterhelte az egyesü-
letet. A százmilliós nagyságrendű 
támogatás felhasználása nagyon 
felőrölte az egyesület energiáit, és 
persze az én személyes energiáimat 
is. Minden téren. A mérföldkövek, 

pályázati szakaszok közti kifizeté-
sek miatt sajnos többször a saját 
tulajdonú házamat kellett jelzáloggal 
terhelnem, hogy életben maradjon 
a program. Végül minden pénzt 
kifizetett az Államkincstár, amit a 
pályázaton megnyertünk, de sajnos 
a támogatási szerződés szerinti elvárt 
60 nap helyett közel másfél évre. 
Mivel 20 millió forint forgótőkével 
nem rendelkezik az egyesület, és 
saját ingatlanja sincs, ezért a program 
utolsó tételeinek kifizetésére nagyon 
megterhelő hitelt kellett felvenni. Az 
utolsó tételek a programban résztve-
vők utáni munkaadói járulékok, egyéb 
közterhek voltak. Szinte agyrém volt, 
hogy azért kellett felvenni hitelt, hogy 
az APEH-nak befizethessük azt a 
pénzt, amit az Államkincstártól még 
meg se kaptunk. Végül az utolsó 
kifizetés mire megérkezett, közel 3,5 
millió forint kamatos kamat tartozás 
halmozódott fel, amire nem volt 
fedezetünk. Pályázatot nyújtottunk 
be, egy olyan kiírásra, amit szinte 
pont erre írtak ki, az ilyen pénzügyi 
működésbeli gondok orvoslására. Bí-
zom benne, hogy a pályázat kedvező 
elbírálást nyer, és a munkahelyterem-
tő program által felhalmozott terhet 
lerázhatja az egyesület magáról. A 
pályázat elbírálása folyamatban van, 
remélhetőleg az új elnök dolgát meg 
fogja könnyíteni a pályázattal elnyer-
hető támogatás. 

No de nem szeretném az Izsáki 
Hírek olvasóit az egyesület pénzügyi 
gondjaival terhelni. Mindenesetre 
meggondolandó, hogy egy kis egye-
sület nagyobb bankszámla nélkül bele 
merjen-e vágni mégegyszer egy ilyen 
nagyságrendű programba. A vélemé-
nyem továbbra is az, hogy megérte. 
Ha azokra az emberekre gondolok, 
akik résztvettek a programban, akkor 
mindenképpen. Többeket mély dep-
resszióból, a teljes kilátástalanságból 
rángattuk ki a munka világába, egy 
olyan munkahelyet létrehozva, ami 
az életükben, felfogásukban, világ-
látásukban bátran mondhatom, 
meghatározó szerepet töltött be. 
Remélem, a megyei polgárőr szövet-
ségben is sikerül hasonló bravúrokat 
végrehajtani, olyan programokat 
szervezni, véghezvinni, ami pozitív 
hatást gyakorol a napjainkra jellemző 
viszonyokba belefásult emberekre.
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Nagy Méltóságú Gróff és Personalis 
Nagy Jó Kgylms Urunk !

Hogy az Úr Isten Excelentiadat Felséges Király Asszonyunk, Nemes Hazánk dolgainak boldogulására, 
oltalmára sokáig szerentséssen éltesse alázatossan kívánnyuk. El hiszszük minden kétség nélkül, hogy Excel-
lentiad mint ezen tekintetes Nemes Vármegyénknek fő és nagy oszlopának emlékezetiben vagyon, minémű 
nagy terheltetésünkel eleitől fogvást e mi szegény Isáki Helységünk szorongattatott, nemtsak a régi Török 
háborúkk(-nak.-N.Á.) hanem a közelebb valókk Tömöz (Temesvár –N.Á.) és Nándor Fejervárokk meg vé-
telek, s most legutolszor a Keresztyensegk meg eskütt ellensége által való vissza foglalasa alkalmatosságával 
rajtunk nagy erőben által ment felséges Romai  Tsászár és Király Urunk népének világ tsudájára, szomszédokk 
segítségek kívül az A(?)……. s számtalan vesturakk Administratiojaban /majd mondhattyuk/ nemely felsőbb 
vármegyéknél több szolgalatokat tettünk, soha is azok elől magunkat félre nem vonván. Most már a midőn nem 
is reménylettük volna szerentsétlen és pusztulásunkat okozható eset virada reánk. Mert ugyan is Kegyelmes 
Urunk most fogytan levő Karatson Havának elein érkezvén be szegeny Helysegünkben Kerepesi Tisztelendő 
Plebanus és Canonicus, Tisztelendő Kétskei Plebanus Uraimek ő Atyaságok Po..(?) Földes Urnak Nemzetes 
és Vitézlő Uzovits Mozes ő Kgyk hire és akarattya nélkül, mellyek vévén ugyan  Lehlosevitz (?) és Galambos 
Compossessor Földes Urainkat, mentenek ember emlekezetet regen fellyül halado ususunkban (használa-
tunkban-N.Á.) lévő Templomunkk foglalására, mutatván minékünk szegény együgyű elméjű emberekk nagy 
petsetes levelet, abba mi lett legyen nem értettük, mondván: Íme a Felséges Király parantsolattya Meltosagos 
Pálfi János Palatinus (nádos-N.Á.) Urunk ő Excellja. nevének subscriptioja (aláírása-N.Á.) alatt azt foglalván 
magában, hogy legottan Templomunkk kultsát kezekbe adván a Templomot is resignaljuk (visszaadjuk-N.Á.). 
Mely beszedeknek mi hivén, mint eleitől fogvást Felseges Kiralyunkk teher hordozo alázatos jobbágyi, tartván 
attol, ne talán engedetlenségnek notajaban (bűnébe-N.Á) esnénk, a Templom kultsát nevezett Tisztelendő 
szemelyeknek kezeikbe is adánk. Ekkor ő Atyaságok Helységünkből elmentenek, hanem 22-a Decembris 1746 
ugyan Kerepesi Plebanus Uram Némedi Plebanus Urammal hozánk jővén magokat így declaralták(nyilatkoztak-
N.Á.): Tsak mennénk alkura ő Atyaságokkal, fogadnánk azt úgymond, hogy jövő Tavaszra azon meg vót 
moddal el foglalt Templomot  cedaljuk (átadjuk-N.Á.), a kultsot azonnal resignálván Templomba való járásra 
szabadságot engednek és nékünk más helyet designáltatván(kijelölve-N.Á.) Templom épületre engedelmet 
is nyernek. Mi mindazonaltal ő Atyaságokkal semminemű alkura sem léptünk, de a Templomot is egyszer el 
nem hagytuk hm. a Templomnak egyik porticusában (tornác-N.Á.) szokott Devotionkat (áhítatosság-N.Á.) 
mind e napiglan követjűk. Kegyelmes Urunk! Hogy megvaljuk ezen dologk processusaban(előmenetel-N.Á.) 
kételkedünk. Talán tsak valamely régi és nem a mi Templomunk állapottya végett emanalt (kibocsátott-N.Á.) 
Felséges Királyunk kegyes parantsolattya lehetett. Mert ugyan is: az ollyatén kegyes Insistatiok (rendeletek-
N.Á.) T.N. Vármegyénkre és nem illyen alatsony rendű emberekre szokott ki adattatni. De Felséges Királynőnk 
is Országunk Törvényeivel  leg közelebb sui (?) negotio Religionis (vallási megállapodások-N.Á.) Pesten 
tartatott kegyes explanatioval(magyarázat-N.Á.) meg eddig is ellenkező dolgot el követni nem méltóztatott, 
tudván azt az egész Ország, hogy ezen mi T.N. Vármegyéink Templomaikk birodalmokba egyetlen articulált 
(engedélyezett, szabályos-N.Á.) Vármegyék legyenek  Mellyek szerent Excellentiadat mi jóltévő Kegyelmes 
Urunkat alázatossan kérjük, méltoztassék sokat ponderalo (nyomó-N.Á.) maga Meltosagos Uri interposi-
tioja (közbevetés-N.Á.) szerent bennünket a  pusztulastol megmenteni, mind Templomunkk megtartásával 
confutalni (cáfolni-N.Á.). Bizony elhisszük, hogy Excellentiad kegyes interpositioja által Méltóságos Püspök 
ő Excellentiajánál ebben a részben kegyelmet nyerünk. …annyival is inkább Felséges Királyunkhoz sokkal 
nagyobb buzgosággal, mint is viseltettünk meg mutathassuk  jobbágyi alázatos kötelességünket, mind pedig 
T.N. Vármegyénkk közönséges terheinek viselésére annyival is inkább alkalmatossabbakká tétethessünk, 
méltatlan ügyünket felvévén maga Méltóságos Úri tanátsával fojtatni s úgy vezérelni, hogy szárnyai alatt 
/mellyen kívül által láttuk magunkk nyugodalmat masutt nem találhatunk/ békességbe meg maradhassunk 
továbbra is. Melly Excellentiad abbeli jóltévő kegyes gratiajara (kegyelem-N.Á.) s Méltóságos Grófi Házának 
virágzó terjedéséért Istenünket minden napon imádni buzgó imádságinkban meg nem szűnűnk

Excellentiadnak
Alázatos szolgái Helv. Religion levő szegény Isaki lakosok közönsegessen.
Commendatur hoc modo:
Nagy Méltoságú Gyaraki Gróff  Grasalkovits Antal Urunkhoz, Kegyelmes Koronás Király Asszo-

nyunk ő felsége Belső titkos Tanátsához s Personalissahoz 
Nagy Jó Kegyelmes Urunkhoz ő Excellentiajahoz
Alázatos memorialisok a belől irtakk.
(Protocollum II./ 12-14.p.)

közli: Nagy árpád
Mint már tudjuk, minden esedezés, kérés, könyörgés hiábavaló volt…  A magyar trónon III. Károly 

és Mária Terézia kora a hitújítás és a reformáció ügye számára a legnagyobb elnyomást jelentette. Ám 
igaznak bizonyult a próféta szava ez esetben is, hiszen –ma már tudjuk- nem a „pusztulás” következett 
a templom elvétele után sem, hanem sok böjtös, szűkös esztendő után mégis szabadított az Isten, s a 
megtartatás helyén ma is templom áll. Kérdés, hogy a ma nemzedéke számára jelent-e jelen nyomo-
rúságainkban előremutatást (nem a régi tégla!) az előttünk járt izsákiak kitartása, hite, ragaszkodása 
az élő Istenhez; vagy hiába az atyák bizodalma, mert a maiak már csak a maguk emberi küzdését, 
gürcölését tartják valamire?! „Átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testi erőre támaszkodik, az 
Úrtól pedig elfordul szíve!...De áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma…” (Je-
remiás17:5-6). 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
NAgy JeNő

temetésén megjelentek, sírjára virágot
helyeztek.

                                                          Gyászoló család 

egyházi hírek
- Az egyházközségi képviselő testület lelki napot tart 

Kecskeméten a Szent Ferenc templomnál augusztus 30-án. 
Szentírási vetélkedő lesz.

- Szeptember 3-án, szerdán évi szentségimádási napunk 
lesz. Reggel fél 8-kor lesz a kezdő szentmise, szentségkitétel, 
egész napos szentségimádás. Este 6-tól közös imádási órával 
majd szentmisével zárjuk a napot.

- A hittanos év ünnepi megnyitása, a Veni Sancte szept-
ember 7-én a 9 óra szentmisében lesz.

- Szeptember 14-én Páhiban búcsú van szűz Mária szent 
Neve tiszteletére. A búcsúba autóbuszos zarándoklatot terve-
zünk. Páhi is Izsákhoz tartozott 1914-ig, s most is.

- Előre jelezzük, hogy jubileumi terményáldásunk és 
hálaadó szentmisénk szeptember 28-án, 10 órakor kezdődik. 
Az előző estéken Érsek atya triduumot tart. A bérmálás is az 
ünnepi szentmise keretében lesz.

Keresztény magyar tudatunkban kezdettől fogva egybekapcso-
lódik a két ünnep: Nagyboldogasszony dicsősége, Mária mennybe-
vétele és első szent királyunk mennyei születésnapja. „Örvendezzél 
Isten Anyja, boldogságos Asszonyság, - mert Tégedet megkoronáz 
a teljes Szentháromság!” – énekli hívő népünk a 17 század végéről 
lejegyzett Mária-énekben. a szent István életét bemutató krónika 
pedig tanúsítja, hogy a szent király halálos ágya körül egybegyűlt 
országos és egyházi méltóságok jelenlétében ezen a napon ajánlotta 
fel koronáját és népét az Istenszülő Nagybódogasszonynak, s hogy 
örömben és elégedettségben lehelte ki lelkét ugyanezen a napon. 
Két szép korona: egy a megdicsőült Szűznek, egy az apostoli lelkű, 
Istenben és Máriában bizakodó királyunknak. „Koronáját általnyújt-
va nyert mennyei koronát” – mondja róla az ünnepi antifona.

Igaz, ma, amikor koronák elsősorban szépségkirálynők fejére 
kerülnek /érdekes, ebből mi, fiúk valahogy kimaradtunk!/, bár sör- 
pecsenye- bor és ki tudja még miféle királynők akadnak manapság, 
- a korona értéke devalválódott, a sok korona közt elvész a megkoro-
názott. Az elmúlt évek világ- és országszépei közül bizony, keveset 
tudnánk említeni, - ki emlékszik még rájuk? – de a megkoronázott 
Boldogasszony és koronás királyunk neve élő és fénylő, igazi arany 
és drágakő, nem veszít ragyogásából.

Van azonban a koronának, a megkoronázásnak egy belső, lelki 
tartalma is. A korona mindig személyhez kötődik. Nem akárkinek 
a fejére kerül, s nem is akármilyen adottságok alapján, s nem akár-
milyen kötelezettséggel jár. Krisztus valóban király, még ha tövis-
koronát húztak is a fejébe, mert a mindenség Ura és Megváltója. 
S minden királynak annyira való a fejére a korona, minél közelebb 
áll szolgálatban és hősies odaadásban Krisztushoz. Nyilván sok 
érdemtelen fejét díszítette, emberi indokok alapján a korona, de 
megmaradtak a „jó királyok” a népek emlékezetében. A jóságos 
uralkodó valóban Jézus követője. Érdemes a koronára. Így hát 
nem az egyetlen király dísze a korona, nem neki van rá szüksége: a 
korona népe szeretetének, bizalmának jele, és érdemei ünnepélyes 
elismerése. Jobban szüksége van a népnek a megkoronázott szen-
tekre, mint azoknak a földi koronára. Szükségünk van példaképre, 
pásztorra és megmentőre, szükségünk van közbenjáróra, mert szol-
gálat és szeretet a földi léttel véget nem ér. szent István koronája az 
egész nép lelkiismerete. Méltók vagyunk-e Krisztushoz, keresztény 
örökségünkhöz? A megkoronázott Boldogasszony pedig mindig ön-
vizsgálatra hív: hűségesek vagyunk-e Krisztus titokzatos Testéhez, 
az Egyházhoz, melynek előképe és őstípusa az Istent hordozó Szűz? 
Mária Országában igazán Mária népe vagyunk-e?

Szép, koronás ünnepünk van. Bár elég erőt nyernénk hitben 
való megerősödésre jubileumi esztendőnkben, hiszen a Koronás 
Boldogasszony és szent István népe, örökösei vagyunk! Vonzzon 
a korona egyre magasabbra, Boldogasszonyunk és szent István 
királyunk dicsősége nyomán!

Podmaniczki Imre plébános

IKeM hírek
- Szeptember 14-én, 18.00 órától Dr. Szacski Mihály szomatológus professzor úr tart előadást: 

„Életmódunk és egészségünk” címmel. Helyszín: református templom.
Mindenkit szeretettel várunk !

Gyülekezeti hírek
- Istentisztelet Kisizsákon: augusztus 31., 14.30-kor
- Bűnbánati, előkészítő istentiszteletek: augusztus 28-30., 18.00 órától
- Újkenyérért való hálaadás és úrvacsora: augusztus 31., 10.00 óra
- Tanévnyitó istentisztelet: augusztus 31., 17.00 óra

-ná-
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Könyvtári hírek – új könyvek

Gondolatok, aforizmák
a jegyzetfüzetből

Az Arany sárfehér szőlő- és Bortermelők 
Szövetkezetének tájékoztatója

„a gyengék erőssége az egység”

100 legendás kutya; Mattei: Házi sütemények, Kiss: Fenséges 
kuglófok; Jámbor: Magyaros ételek;  Nélkülözhetetlen desszertek; 
Stuber: Segítek főzni!; Szepessy: Alakformálás szétválasztó diétával; 
Kis: Windows Vista haladókönyv; Ebert: Fatüzelés; Starmer: Színek 
könyve; Glancey: Építészet; Sisa: Kastélyépítészet és kastélykultúra 
Magyarországon; Stierlin: Paloták, villák és kastélyok; Fairs: Desing 
a 21. században; Santambrogio: Jézus születése; Zöllner: Leonardo 
da Vinci, 1452-1519: összes festménye és rajza; Castor: Ügyeskedj 
a sakkban; Bajnokok ligája: behangozó; Brümmer: Sport; Európai 
futballrajt; Szikszainé: Magyar stilisztika; Hagymás: A misztikus 
József Attila; Szurmainé: Ajándékomat megbecsüld!; Ash: A világ 
nagy csodái; Collins: A XXI. századi Grál; Cotterell: Kelta kró-
nikák; Dannaud: Állatok tárlata; Dannaud: Zene és tánc; Green: 
Tutanhamon sírja; Murdoch: Az utolsó pogány; Ambrus: A turul 
fia; Ayse: Seherezádé lánya; Bánki: Magyar dekameron; Becerra: A 
megtagadott szerelemről; Bíró: Száz év árnyékában; Brezina: Élet-
re szóló ló; Brezina: Szerelmes koalák; Brezina: srácokról és más 
szamarakról; Burgess: Mr. Enderby-bepillantás; Chichton: Élesben; 
Chichton: Zaklatás; Fantafiabe: Csodaország; Erdős: Eurüdiké; 
Erofeev: Az orosz lélek enciklopédiája; Flynn: Harmadik lehetőség; 
Gazdag: Mesebolt; Griffin: Visszavonulni? Soha!; Habjanovic: nők 
családfája; Harrison: Klikk; Harsányiné: Hiéna; Hirsi: Az engedetlen; 
Holt: A Tower asszonya; Jonesco: A magányos; Kalotaszeg: magyar 
írok írásai Kalotaszegről; Klasszikus detektívtörténetek; Kóbor: Ki 
a gettóból; Lutz: Kíváncsi állatkölykök; Macomber: Álomszövők; 
Macomber: Színes szálak; Mal’gin: Az elnök tanácsadója; Marsh: A 
krétai szerető; Máté: Toszkán hegyei alatt; Meseország; Moldova: 
Az utolsó töltény; Molnár: A csókok éjszakája; Móra: A világ ván-
dora; Nafisi: Lolitát olvastuk Teheránban; Nagy: Nagyapám tudott 
repülni; Nemat: Adjátok vissza az életemet; Nemes: Entropláza; 
Nordqvist: A kandúr születésnapi tortája; Nyírő: Énéste; Olsen: 16 
leszek; Ördögváltozás Csíkban; Passuth: Négy szél Erdélyben; Por-
ter: Bolondok hajója; Pozzere: Hollywoodi románc; Rabin: Betsy és a 
császár; Scott: Halj meg a királynőért; Scierstad: A kabuli könyvárus; 
Spurgeon: Kétperces mesék; Stendhal: A pármai kolostor; Szabó: 
Bárány Boldizsár; Szécsi: Cigánymandala; Tőke: Támadás az OTP 
ellen; Vámos: Utazások Eroticában; Várady: A férfi aki tetszik ne-
kem; Várady: A nő aki tetszett nekem ; Wilson: A Diamond lányok; 
Zsigray: A Sugár úti palota; 

 

Üzlethelyiség kiadó Izsákon,
az iskolával szemben,

a „SACI” Virágbolt mellett.
Jelenleg használtruha üzlet.

Érd.: HOLSZA-trafik
Izsák, Szabadság tér 3-5.

- A nő azért megy férjhez, hogy bekerüljön a társaságba, a férfi 
pedig azért nősül meg, hogy kikerüljön belőle. (Taine)

- Ahhoz, hogy egy férfi és egy nő kapcsolata valóban érdekes 
legyen, gyönyörnek, emlékezésnek, vagy vágynak kell egymáshoz 
fűznie őket. (Chamfort)

- A szerelemben minden igaz és minden hamis; ez az egyetlen 
dolog, amelyről nem lehet képtelenséget mondani. (Chamfort)

- Minden házasságban valamiféle baj rejtőzik, mint kukac az 
almában. (Taine)

- Három hétig vizsgálgatjuk egymást, három hónapig szeretjük 
egymást, három évig civakodunk egymással, harminc évig eltűrjük 
egymást, a gyerekeink pedig kezdik elölről az egészet. (Taine)

- Hogy szerelmes vagy, az nem ok arra, hogy szeressenek. 
(Taine)

- Minden nőben anyós rejlik. (Renard)
- Amikor úgy érezzük, hogy beleszerettünk egy nőbe, akkor 

mielőtt elköteleznénk magunkat neki, azon kell tanakodnunk: 
„Vajon milyen a környezete? Hogyan él? Jövendőnk boldogsága 
erre épül.” (Vigauy)

- Lehet, hogy a nők erénye vérmérséklet dolga. (Balzac)
- A házasság tudomány. (Balzac)

Közreadja: Varga László

Augusztus 18-án, kedden 
18 órakor tartjuk a szüreti tájé-
koztatót az Izsáki Művelődési 
házban. Minden szövetkezeti tagot 
értesítést kapott a tájékoztatóra. 
Elsősorban a korai fajták termelőit 
részére lehet pontosabb informá-
ciókat adni. A szüretről, árakról, 
feltételekről részletes tájékoztató 
jelennek meg a szövetkezet we-
boldalán (www.aranysarfeher.
hu). Annyit azonban már most 
elmondhatunk, hogy a szövetkezet 
feldolgozói, elsősorban Agárdy te-
lepen, de a Vasút utcai pincénél is, 
felkészülten várják a szüret meg-
kezdését, így nem történhet meg, 
hogy a szövetkezeti tagok nem 
tudják hová leadni termésüket.

Fontos: a kompenzációs fel-
árra csak az az őstermelő jogosult, 
aki rendelkezik adószámmal. akik 
az év elején nem igényelték meg 
az adószámot, még megtehetik. 
segítséget a szövetkezeti irodán 
igényelhetnek. A szövetkezet csak 
abban az esetben tudja feldolgozni 
a tag szőlőjét, ha az adószám le-
adásra kerül! Kérjük, hogy aki már 
rendelkezik adószámmal, jelentse 
a szövetkezeti irodán!

A Helibornak köszönhető 
az is, hogy a környező borászati 
üzemek már nem tekintenek el-
lenségesen a szövetkezetre, hanem 
stratégiai partnert látnak benne. 
Ezért az előzetes ígéretek szerint 
az előttünk álló szüretben nem 
lesz hátrányos megkülönböztetés 
a szövetkezet tagjai felé az egyes 
felvásárlók részéről. Így, amennyi-
ben nem közvetlenül a szövetkezet 
feldolgozóihoz szállítják termésü-
ket, jelezzék a felvásárlónak, hogy 
tagjai a termelői csoportnak és 
ezért a szövetkezeten keresztül 
értékesítenek. Tájékoztatásul 

közöljük, hogy az elmúlt évben 
a szövetkezeti működési költség 
hozzájárulás nem változott, az 
továbbra is 1%. 

 Az országos helyzet azt 
vetíti előre, hogy az elmúlt év-
hez viszonyítva kedvezőtlenebb 
helyzetben lesznek a szőlőter-
melők: az Észak-Magyarországi 
jelentős szőlőfelvásárló Nagyréde 
megszűnése miatt a szőlőkínálat 
meghaladja a keresletet, ami 
a felvásárlási árakat is érinti. 
Szintén kedvezőtlen az olcsó 
olasz importbor beáramlása. sze-
rencsére azonban vannak olyan 
tényezők is, amelyek a termelők 
számára kedvezőbbek: a korábbi 
jóslatokkal ellentétben a szőlő 
mennyisége országos szinten nem 
lesz kimagaslóan nagy, átlagos 
termésmennyiség várható. A szö-
vetkezet tagjainak azt javasoljuk, 
hogy a magasabb árbevétel eléré-
se érdekében a termés azonnali 
kézpénzes értékesítés helyett az 
elmúlt év gyakorlatának meg-
felelően a bérfeldolgozást és a 
bértárolást válasszák. a tapaszta-
latok ugyanis azt mutatják, hogy 
jó minőségű borokat magas áron 
tudjuk értékesíteni külföldi pia-
cokon, amely magasabb szőlőárat 
eredményez termelőinknek is.    

A városszerte terjedő fél-
igazságok tisztázása érdekében 
néhány szóban magyarázattal tar-
tozunk a Helibor Kft helyzetéről. 
A keringő pletykákból annyi igaz, 
hogy a Helibor Szövetkezeti Pin-
cészet Kft felszámolás alá került. 
Hangsúlyozzuk, nem lett fizetés-
képtelen, hanem a felszámolással 
elkezdődik egy reorganizációs 
program és beindul a konszoli-
dációs folyamat. A cél az üzem 
megmentése tehermentesítéssel 

működtetése. a hitelezői tartozá-
sok kiegyenlítése. Mivel a jövedéki 
törvény nem teszi lehetővé, hogy 
felszámolás alatt levő cég jöve-
déki-, és adóraktári engedéllyel 
rendelkezzen, a kereskedelmi 
kapcsolatok megmaradása, erő-
sítése érdekében egy új céget 
hoztunk létre Royalsekt Szövet-
kezeti Pincészet Zrt néven. Az új 
cég feladata a Helibor által gyártott 
termékek forgalmazása. a roy-
alsekt Zrt tulajdonosai a három 
társult szövetkezet, a szövetke-
zetek elnökei és  igazgatóságának 
tagjai, a Helibor Kft alkalmazottai 
és vezetői. Az új cég vezérigaz-
gatója a szövetkezet gazdasági 
vezetője, Rábaközi Zoltán lett. Az 
új cég már tárgyalásokat kezdett 
egy jelentős külföldi italgyártó 
csoportosulással. A tárgyalások 
jelenleg két téma körül folynak: 
egyrészt a külföldi partner jelentős 
mennyiségű szőlő felvásárlását ter-
vezi Magyarországon, ami hosszú 
távra biztosítaná a szövetkezet 
tagjai által termelt szőlő piacát. 
Tárgyalások folynak arról is, hogy 
a Helibor szabad kapacitásainak 
kihasználására jelentős bérmunkát 
hoznának Izsákra, mely jelentős 
mértékben hozzájárulna az üzem 
eredményének növeléséhez.        

Értesítjük tagjainkat, hogy 
ismét lehetőség van kedvezmé-
nyes áron műanyag törzskötözőt 
vásárolni a Szövetkezeti irodán, 
400m-es tekercsekben. A bolti 
1000Ft/db árral szemben egy te-
kercs ára változatlanul 400Ft.

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

SeGíTeK
kiválasztani,

honnan vegyen 
fel hitelt,
hogy az

a legolcsóbb és a 
legpraktikusabb 

legyen.

A tanácsadás
önnek egyetlen
forintjába sem 

kerül.

Nagyné
Kovács Sarolta 

Pénzügyi
szakközgazda

Szabadszállás,
orgona u.12.

Telefon:
30-5972-866
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Önkormányzati lap
Kiadja: Izsák Város Önkormányzata

Felelõs kiadó: Dr. Hauzmann János, címzetes fõjegyzõ
Szerkesztõség: Tetézi Lajos fõszerkesztõ,

Bálint Vilmos, Dr. Hauzmann János, Tetézi Attila
cím: 6070 Izsák, Szabadság tér 1.

telefon/fax: 76/375-900, e-mail: itv@vitae.hu
Hirdetésfelvétel: Izsák Kht. tel.: 76/568-076

Készítette: Kópia Kft. Kiskunhalas.
Felelõs vezetõ: Lichtenberger Tibor

IssN 1587-7418

Anyakönyvi Hírek

Orvosi ügyelet
Hétfõtõl péntekig 16 órától másnap reggel 8 óráig,

hétvégén és munkaszüneti napokon 8 órától 8 óráig a szabadszál-
lási központi ügyelet (Mindszenty tér 5.) hívható a 76/353-324-
es számon. Rendelési idõben, illetve hétköznap 16 óráig a helyi 

orvosok hívhatók a 06-20-962-4594 számon.
Gyógyszertári ügyelet

Augusztus 18-2�: Szabadszállás T: 76/358-028
Augusztus 25-�1: Izsák, T: 76/569-208

Szeptember 1-7: szabadszállás
Szeptember 8-1�: Izsák

Szeptember 15-21: szabadszállás
Kábeltévé ügyelet

Augusztus 11-17: Farkas Zsolt, tel.: 06-20/436-7400
Augusztus 18-2�: Izsák László, tel.: 06-20/475-7966

Augusztus 25-�1: Farkas Zsolt
Szeptember 01-07: Izsák László
Szeptember 08-1�: Farkas Zsolt
Szeptember 15-21: Izsák László
Szeptember 22-28: Farkas Zsolt

Rendõrség
78/311-711
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    

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: �7�-��1, 06-�0-�19-0025  

Mezőgazdasági gépszerelőt, gép-
értékesítőt felvételre keres a Nagy 
Traktor Kft.
T: 06-30-938-1365
Szőlőkivágási, szőlőtelepítési és 
támrendszer pályázatok intézése. 
Támogatás max. 3.000.000,-Ft/
hektár. 100%-ban garantált siker. 
Tel.:06-70-339-5917, Budavári
Izsák, Ságvári u.11. alatti 2 szobás, 
nappalis, kifogástalan műszaki álla-
potú, összkomfortos kertes családi 
ház eladó.
Tel.: 06-30-682-6532
Aletta, Bianca, Cserszegi, Kunle-
ány, Kékfrankos I. osztályú gyöke-
res vessző, származási igazolással 
őszi, tavaszi telepítésre 115 Ft/db. 
Szőlőkivágási-, telepítési- és tám-
rendszer-pályázatok teljes körű 
intézése Kiskőrösön, a Gazdairodá-
ban. Szőlőtelepítési kvótát veszünk 
Elérhetőségünk: Kiskőrös, Bánffy 
u. 9. (a Tesco mögött)  Tel:.70-339-
5917, Budavári László   
Étkezési burgonya (Desire) téli 
tárolásra megrendelhető. Szept-
emberben házhoz szállítom. Gellér 
Ferenc, 06-76-374-255, vagy 06-70-
348-8418

Születtek: Zsákai Lajos Attila an.: Bérces Edit, Fábián Villő an: 
Balogh Zsuzsanna, Bernáth Maja an: Heinfahrt Janka, Frankó 
Johanna an: Horváth Petra, Jabab Róbert an: Jakab Enikő.
Házasságkötések: Sőreghy Márk István-Dr. Cséplő Erzsébet, 
Tubak béla-Kökény Mónika.
Meghaltak: Petró Imréné sz: Kiss Zsófia 80 éves, Madách I. 
u. 26.,  Bogáromi Lászlóné sz: Jámbrik Mária 86 éves  Rákóczi 
u. 25., Kovács László 96 éves, Mező u. 68., Nagy Jenő 83 éves, 
Hunyadi u. 06., Horváth Béláné sz: Orosz Erzsébet 58 éves, 
Bocskai u.27.,  Dediczki István 69 éves, Somogyi B. u. 26/a.

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

Izsákon,
az Attila utca 
21.szám alatti

3 szobás
összkomfortos, 

konvektoros
családi ház

eLADÓ.
Az udvarban

garázs, a házhoz 
nagy terasz

tartozik.

érdeklõdni:
Jávorka András, 
06-20-318-47-89  

Új Idősek lakóotthona nyílt 
Kecskeméten. Igényes környezet, 

önálló apartmanok,
24 órás felügyelet, orvosi ellátás, 

istentisztelet.
Nyitási kedvezmények!

Információ: 06-20-9756-582 

O & A  Fodrászkellék 
szaküzlet

Bővülő választékban kínálunk profi és
lakossági fodrásztermékeket

és eszközöket.
Műkörmös felszerelések és anyagok

katalógusáron megrendelhetők.
YUNSEY fodrászbemutatóra várjuk

az érdeklődők jelentkezését.

Cím: Izsák, Kecskeméti u.3.
(Katolikus templom mellett)


