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Izsáki Hírekben 
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Televízióban!

Tájékoztató az ország-
gyűlési képviselők

választásáról 

Kisizsáki húsvétváró program

2010. április 11.-én 
lezajlott az Ország-
gyűlési képviselők 
tagjainak választá-
sa. 

Izsákon a választás 
érvényes és ered-
ményes volt, ezért 
itt 2. fordulóra nem 
kerül sor.

A városban 6 sza-
vazókörrel álltunk 
a választópolgárok 
rendelkezésére.

 A választás ada-
tai a következők:

A választói név-
jegyzékbe eredetileg 
felvett választópol-
gárok száma: 4897 
fő

Igazolással szavazók 
száma: 7 fő

A névjegyzékben szereplő választópolgárok száma: 4904 fő
Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 2942 fő
Érvényes szavazatok száma: 2913 db.
Érvénytelen szavazatok száma:   29 db.

Az érvényes szavazatok megoszlása a listán szereplő sorrend-
ben:

Egyéni választókerületi szavazóköri eredmény:
Font Sándor FIDESZ-KDNP 2200 db. 75,52 %
Kollarik László MSZP 290 db. 9,96 %
Szávay István JOBBIK 423 db. 14,52 %

Területi listás szavazóköri eredmény:
CIVIL MOZGALOM 35  db. 1,20 %
JOBBIK 407  db. 13,95 %
LEHET MÁS A POLITIKA 77  db. 2,64 %
MSZP 253  db. 8,67 %
FIDESZ-KDNP 2109  db. 72,28 %
MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM 37  db. 1,27 %

                                                                                 Bak Nándor

Hungarikum borok és pezsgők
IX. Országos versenye

2010 április 9-én került meg-
rendezésre a Hungarikum Borok 
és Pezsgők IX. Országos versenye 
Izsákon. A megmérettetésre 199 
bort neveztek a borvidékek és 
határon túli borászatok. A zsűri 
munkájában országos hírű borá-
szok, szőlészeti- borászati kutató 
intézetek vezetői, tanszékvezető 
egyetemi tanárok vettek részt. A 
versenyen 4 nagyarany, 31 arany, 
92 ezüst, 57 bronz, és elismerő 
oklevelek kerültek kiosztásra. 

Ahogy a világ más szőlőtermelő 
országaiban felértékelődtek a leg-
jellegzetesebb, sehol másutt nem 
termő szőlőfajták és az abból ké-
szült borok, úgy Magyarországon 
is egyre inkább fontossá válnak a 
hungarikum borok a világfajták 
ellenében. 

A versenyen az őshonos fajták 
(Arany sárfehér, Bakator, Bánáti 
rizling, Ezerjó, Hárslevelű, Ka-
darka, Királyleányka, Kéknyelű, 
Kövidinka, Juhfark, Mézes fehér, 
Mustos fehér, Olaszrizling, Po-
zsonyi fehér, Szerémi zöld, stb.), 
mellett, egyéb magyarnemesítésű 
szőlőfajták (Bianka, Cserszegi 
fűszeres, Generosa, Gesztus, Irsai 
Olivér, Nektár, Néró, Rózsakő, 
Szirén, Zalagyöngye, Zengő, Zenit, 
Zéta, Zeusz, stb.) is megmérette-
tésre kerültek. Ha a saját nemzeti, 
Kárpát-medencei értékeinket, 
-ami máshol nem fellelhető- akar-
juk megmutatni, akkor feltétlen 
ezeket a fajtákat, és ebből készült 
borokat, egyedi értékeket kell 
megismertetnünk a saját és a nem-
zetközi borfogyasztókkal. 

Korábban a szőlőtermelőket 
igyekeztek meggyőzni, hogy 
azért nem lehet eladni a magyar 

borokat, mert nem világfajták. 
Globalizált világunk ellenére új 
lendületet adhat a hungarikumok 
forgalmazása, amennyiben magyar 
fogyasztók figyelmét ráirányítjuk 
ezekre a különlegességekre. Az 
ültetvényfelületek drasztikus 
csökkenése keresleti piacot indít 
el. Jó lenne, ha az olasz, vagy egyéb 
nációk borai helyett elsősorban a 
Kárpát-medencében honos minő-
ségi fajtaborok kerülnének a hazai 
borfogyasztók asztalára.

A borverseny teljes eredmény-
listája megtekinthető a www.
aranysarfeher.hu honlapon.

A BASF különdíját a Varsányi 
Pincészet Kft. Olaszrizling bora 
érdemelte ki. A Duna Borrégió 
Szőlészek-Borászok Egyesülete 
különdíját az izsáki Gedeon Bir-
tok kapta, mint a legeredménye-
sebb helyi pincészet. A Kunsági 
Hegyközségi Tanács különdíjait, 
melyet a legeredményesebb helyi 
termelőknek ajánlottak fel Kállai 

Gyula és a Birkás Pincészet nyer-
te el. Az Arany sárfehér Bor és 
Pezsgőrend Különdíját a Németh 
Pince, Badacsony nyerte. A külön-
díjak és oklevelek átadásra, illetve 
kipostázásra kerülnek.

A borverseny megszervezésében 
nyújtott támogatásért köszönetet 
mondunk az alábbi cégeknek, 
illetve vállalkozásoknak: BASF 
Hungária Kft, PreGlass-Kft, Izsák 
Város Önkormányzata, Izsáki 
Hegyközség, Kunsági borvidék 
Hegyközségi Tanácsa, Kastner-
Vinova Kft, a Varga-Birtok Kft, 
Royalsekt Zrt, Kiskőrösi Petőfi 
Sándor Gimnázium, Kertészeti 
Szakközépiskola, Maxima-nyom-
da, Cheminova Magyarország Kft, 
Domi7 Kft, Pusztainé Ágnes, K&H 
biztosító vezérképviselő, DuPont 
Magyarország Kft, Syngenta Kft, 
Plasztizs Egyéni vállalkozás, vala-
mint Farkas Ferenc és Tóth István 
Lajosmizsei vállalkozók. 

A szakértő zsűrik összesen 199 mintáról mondtak véleményt

Oreskó Imre

Március 28-án benépesült a 
kisizsáki művelődési ház és 
környéke. 

Húsvétváró program szó-
rakoztatta az érdeklődőket. 
A kínálatban kirakodóvásár, 
gyermekfoglalkozások, to-
jásfestés, ismeretterjesztő 
előadások, tánc- és zenei mű-
sorok várták a kisizsákiakat 
és a vidéki érdeklődőket. A 
nap zárásaként Rácz Sándor 
a Magyar Földvédő Mozgalom 
elnöke beszélt a magyar föld 
védelmének, megtartásának 
fontosságáról. 

Ifj. Rácz Sándor szervező 
elmondta, hogy a programmal 
meg kívánták mutatni, hogy 
egy kis település is képes ilyet 
rendezni, s nem kizárt, hogy 
hagyományt is teremtenek 
belőle. 

...Vesztergám Miklós tá-
rogatójátéka és az izsáki 

Reneszánsz Furulyaegyüttes 
muzsikája

A programra látogatók kóstolhattak
bográcsban főtt, illetve szabadtűzön sütött ételeket is

Az íjászat iránt érdeklődők 
kipróbálhatták az ősi magyar 

fegyvert

fotó: Bálint Vilmos

A kulturális bemutatók kö-
zött nagy sikert aratott Kis 

Mira táncműsora...
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Véradók elismerése

Felhívás

„Karitász-ösztöndíj”

Tisztelt 
Adózók!

Tisztelt
Adózók! 

Tisztelt 
Adózók!

Adóbevallásakor is
gondoljon az

Izsáki Szent Mihály
Közhasznú Alapítványra!

Adója 1 %-át
kérjük segítségül. 

Adószámunk:
18365548-1-03.

Kuratórium

Németországi 
utazás

VÉRADÁS

Ünnepséggel, vendéglátással 
és oklevél átadásával köszönték 
meg a Megyei Vöröskereszt 
munkatársai az izsáki véradók 
segítségét. A köszöntött 10-20-
30-40-50-60-70 és 80-szoros 
véradók névsorát mi is közre-
adjuk, hiszen minden elismerés 
megilleti őket, sokszor életmen-
tő segítségükért.

10-szeres véradók: Baksa Lász-
ló, Barta Imre, Bayer Károlyné, 
Bíró Lászlóné, Bognár Gáborné, 
Bátri Istvánné, Csabanyi Csaba, 
Damásdi Gábor, Duráncsik Pé-
ter, Eszik Judit, Farkas Jánosné, 
Farkasné Lévai Erzsébet, Fejszés 
András, Fejszés Ildikó, Friss Jó-
zsef, Friss László, Hajma Tamás, 
Hörcsög Zoltán, Izsák Károlyné, 
Juhász Attila, Kanizsai Attila, 
Kiss Gáborné, Krasnyánszki 
Eszter, Kátai Istvánné, Lakatos 
Antal, Mezei István, Makkosné 
Földi Katalin, Oreskó Nándor, 
Papp János, Rapali József, Rá-
baközi Zoltán, Rózsa Ferenc, 
Sebők Erzsébet, Simon Csaba, 
Szalai István, Szeg József, Sza-
lai Istvánné, Tóth Gábor, Tóth 

Márta, Vida Mihály.
20-szoros véradók: Bakonyi 

Dezsőné, Balog Erika, Bene 
Andrásné, Bognár György, Bíró 
János, Bíró Zsolt, Csősz István, 
Daczi Edit, Eszik Imre, Farkas 
Olga, Fekete Ferencné, Filutás 
Gyula, Dr. Fülöp Dezső, Gra-
bicza Nikoletta, Horváth Haj-
nalka, K. Szabó Ferencné, Kett 
Tamásné, Kovács József, Laki 
Istvánné, Mikus Béla, Murai 
József, Sallainé Hevér Katalin, 
Sponga Ferenc, Táborszky Jó-
zsef, Tóth Tibor Sándorné.

30-szoros véradók: Deák Sán-
dor, Dubecz Sándor, Fejszés 
Bálintné, Janovics Sándorné, 
Juhász Ferencné, Lente Zoltán, 
Miskár István, Molnár József, 
Molnár Sándor, Németh Ferenc-
né, Oroszné Hambalkó Rózsa, 
Papp Kálmánné, Polgári Ferenc, 
Seres István, Szalai László, 
Szántói István, Terecskei Zsolt, 
Vadászi József, Virág László.

40-szeres véradók: Csizmadia 
László, Farkas János, Gellér 
Ferenc, Izsák Istvánné, Kocsis 
Zoltán, Mózes József, Szar-

ka Sándor, Sörös József, Vida 
István, Végh Lajos Sándorné, 
Ázsóth Ilona.

50-szeres véradók: Boczka 
Sándor, Kovács István, Muzslai 
Irén.

60-szoros véradó: Gyenes Béla.
70-szeres véradó: Fejszés Bá-

lint, Veres Zoltán.
80-szoros véradó: Dávid Jenő.
Az oklevelek kerek számmal 

kerültek kiállításra, ám a legtöb-
ben már e kerek számok felett 
járnak valójában, vagyis hamaro-
san már a következő kategóriába 
tartoznak majd.

A legmagasabb, 80-as kategó-
ria képviselője, Dávid Jenő 40 
éve lett véradó, s azóta évente 
kétszer-háromszor ad vért. Mint 
elmondta, a maga elhatározása 
mellett családi példából is táp-
lálkozik segítő szándéka, hiszen 
édesanyja 120-szoros véradó volt. 
Magának, illetve családjának még 
nem volt szüksége vérre, ám vol-
tak olyanok, akik megkeresték, 
hogy köszönetet mondjanak neki, 
mert a tőle vett vérrel gyógyítot-
ták meg őket.                      -te-

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretném megköszönni mindazok részvételét, akik a 2010. március 28-án tartott kisizsáki 

húsvétváró rendezvényünk létrejöttében önzetlenül segítettek. Köszönöm Nagy Árpádnak, Madaras 
Lászlónak, ifj. Fazekas Lászlónak, Vesztergám Miklósnak és kedves családjának, Kis Mirának, az 
Izsáki Reneszánsz Fúvósegyüttesnek, a soltszentimrei Csonka Torony Alapítványnak, Kun Attilának, 
Davide Gottardonak, Szabó Józsefnek, Balogh József Zsoltnak, Aczél Imrének, Miklovics Máténak, 
Farkas Lászlónak, Miklovics Mártának és mindazoknak, akik jelenlétükkel megtiszteltek minket.

Rácz Sándor

Hallva Izsák Város Önkor-
mányzatának eladási szándé-
kát megfogant a fejünkben a 
gondolat, miszerint jó lenne 
a kisizsáki Klebelsberg Kunó 
által 1927-28-ban építtetett 
iskolát megtartani kulturális 
célokra. Ennek érdekében gyűj-
tést kezdeményeztünk. Kérünk 
mindenkit akinek fontos egy 
nemzeti örökségnek számító 
épület megőrzése és annak a 
jövőre nézve mindannyiunk és 
gyermekeink számára értéket 
adó hasznosítása, lehetőségé-
hez mérten támogassa célun-
kat. Az épületet szeretnénk 
eredeti jellegében felújítani, 

civil szervezetek működését 
szolgáló ingatlanként haszno-
sítani. Terveinkben szerepel 
gyermektáboroztatás, szakmai 
továbbképzések (természetgyó-
gyászati, kézműves) céljából és 
esetleg falusi vendégházként, 
kulcsosházként üzemeltetni. 
Lehetőséget biztosítanánk me-
nedékházként igénybe venni a 
családon belüli erőszak áldoza-
tainak, illetve családon belül el-
nyomásban élők részére. Minde-
mellett szeretnénk ha az életünk 
olyan színhelye lenne, ahol a 
magyar megmaradás minden 
lehetőségét biztosítani tudjuk. 
Kezdeményezésünk fővédnöke: 

Klebelsberg Éva. 
Adományaikat köszönettel 

fogadjuk átutalással vagy  köz-
vetlen befizetéssel az Orgovány 
és Vidéke Takarékszövetkezet 
izsáki fiókjában az Izsákért Köz-
alapítvány számlájára melynek 
száma  52400054-10005398 . 
Illetve sárga csekk igényelhető 
a 06-70-266-52-59-es telefon-
számon.

Köszönettel: 
Békési Sándorné

Budai Ágnes
 Kisizsáki Kézműves Egyesület                                                                                           

                                       elnöke
 Rácz Sándor

        önkormányzati képviselő

Az izsáki karitász csoport 
2010. március 1-jei gyűlésén 
létrehozott egy támogatási ala-
pot azzal a céllal, hogy izsáki 
katolikus fiatalokat (14 és 18 
év között) segítsen és buzdítsa 
őket eredményesebb tanulmányi 
eredmény elérésére.

A karitászcsoportnak nagyon 
korlátozottak a pénzügyi lehe-
tőségei. Mégis sikerült egy meg-
határozott összeget erre a jó és 
nemes célra félretenni. Ebből a 
pénzből az elfogadott szabályzat 
szerint jelenleg tíz tanulónak 
adunk személyenként havi 3000 
forintot. A „Karitász-ösztöndí-
jat” hat hónapig adományozzuk, 
majd meghosszabbítjuk újabb 
hat hónappal, vagy újabb fiata-
lokat választunk ki.

Ezt az összeget a karitász-ta-
gok adják át a szülőknek. Ezúton 
is szeretnénk a tanulók nevében 
is megköszönni azt a segítsé-
get, melyet sokan adtak akár 
a karitász-bál alkalmával, akár 
egyéb formában. Ebből tudunk 
segítségére lenni többeknek. Ha 
ez a nagylelkűség tovább növek-
szik, úgy mi is még többeknek 
tudunk segíteni.

Adja Isten, hogy nagylelkű-
ségben gazdagodjon minden 
adományozó, vagy leendő ado-
mányozó.

„Senki ne keresse csak a maga 
javát, hanem másét is.” Fil.2:4

Nagy Ferencné
            karitászcsoport-vezető

Emlékezés
Emlékezzünk Kraudy Etára (Günczer Lajosnéra), aki több 

mint 35 éve kezdte laborasszisztensi munkáját az Izsáki Állami 
Gazdaság orvosi rendelőjében. Szakmája iránti elhivatottsága 
megkérdőjelezhetetlen volt. Sokéves tapasztalatát tanácsaiban 
is kamatoztatta.

Nyugdíjba vonulása után az első hívó szóra ismét csatasorba 
állt, szinte töretlen lendülettel folytatta munkáját, míg betegsége 
ebben végleg megakadályozta. 76 éves korában halt meg, temetése 
2010. április 7-én volt Szabadszálláson. 

Búcsúznak Tőle barátai, jó ismerősei és az eltelt idő alatt minden 
vele együtt dolgozó munkatársa.

Ebben az évben ünnepeljük 
Izsák és Strullendorf testvér 
település kapcsolatának 15 éves 
évfordulóját. 

A látogatás időpontja: 2010. 
július 1-től  július  6-ig.

Kérjük, hogy az utazásra való 
jelentkezést a Polgármesteri Hi-
vatal titkárságán szíveskedjenek 
megtenni 2010. május 14-ig.

Az utazás költsége10.000 Ft/fő.

Elsősorban azok jelentkezését 
várjuk, akik fogadtak már német 
vendégeket és a jövőben is szán-
dékoznak fogadni. 

Mondok József
                          polgármester

Kérjük támogassa
a Kisizsákon megépült

kápolnát személyi
jövedelemadójának 1%-val

 „Kisizsák Kápolnájáért „ 

alapítványon keresztül.
 

Adószám: 18353664-1-03

 Támogatásukat köszönjük! 

                     Kuratórium

Kérjük, adójuk
1 %-ával támogassák

az
Izsákért Közalapítványt.

Felajánlásukkal a helyi kul-
turális-, sport- és közösségi 

élet színvonalasabbá
tételéhez járulnak hozzá.

 
Adószám: 18351851-1-03

Köszönettel:
Kuratórium

Kérjük, adójuk
1 %-ával

támogassák
a

Tanítók Alapítványa
az Izsáki Erdei Iskoláért

alapítványt.
 

Adószám: 18354311-1-03

Köszönettel:
Kuratórium

Tisztelt
Adózók! 

Értesítjük a lakosságot, 
hogy

2010. április 29.-én
(csütörtök) 

9 órától 13 óráig

véradás lesz a

Művelődési Házban.

Tisztelettel várjuk a segítő-
szándékú lakosságot.

Magyar Vöröskereszt

Lapunkat rendszeresen
szemlézi

Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje az

» OBSERVER «
OBSERVER
BUDAPEST

MÉDIAFIGYELÕ KFT.

1084 Budapest,
VIII. ker. Auróra u. 11.

Telefon: 303-4738
Fax: 303-4744

http://www.observer.hu
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Soltvadkerti
pincelátogatás

TETÉZI LAJOS

Gondolom...
...néhányan emlékeznek még 2006. április 23-a 

estéjére, amikor kiderült, az MSZP megnyerte az 
akkori választásokat. S talán ez a kép is megvan: 
a vörös szegfűs színpadon Gyurcsány Ferenc és 
a szocialista vezérek széles vigyorral a képükön 

narancsos buktát majszolnak, míg tomboló híveik alant naran-
csokkal dobálóznak. Lépjünk négy évet előbbre, 2010. április 
11-e estéjére. A Fidesz-KDNP szövetség már az első fordulóban 
nagyarányú győzelmet arat. Akkorát, hogy máris önállóan alakít-
hatna kormányt. Talán a mostani kép is megvan: Orbán Viktor 
és vezérkara nem ripacskodik hervadt szegfűkkel a narancsszínű 
színpadon, hanem kellő alázatra, szerénységre figyelmeztet, s 
ünneplő híveik sem dobálóznak kókadt virágokkal.

Gondolom, sokan remélik, hogy a két kép egyben két világ. Sőt 
két világszemlélet. Legalábbis nagyon kívánatos, hogy az legyen, 
hiszen ami eddig volt, az nem visz sehová. Az nem folytatható. 
Az elmúlt nyolc év a magyar demokrácia, a politikai tisztesség 
pökhendi, arrogáns megcsúfolása volt, hiszen hazugságokkal si-
került a hatalmat megszerezni, majd megtartani, 2004. december 
5-én magyart magyar ellen uszítani, az őszödi lebukást igazságbe-
széddé turbózni, 2006. október 23-át szemkilövésekkel, ártatlan 
ünneplők összeverésével meggyalázni, a milliárdos politikai 
kalandorok és klientúrájuk gátlástalan zsebkitömését baloldali 
politizálásnak hazudni, a magyar mezőgazdaságot, ipart, keres-
kedelmet jó haszon fejében külföldi érdekeknek kiszolgáltatni, a 
haverok korrupciós ügyeit elnézni, az esztelen intézkedések ellen 
tiltakozó népet békáknak nevezni, politikai, gazdasági felelősséget 
semmiért nem vállalni, a hatalomhoz görcsösen ragaszkodva az 
országot a tönk szélére kormányozni.

Gondolom, aki figyeli a politikai eseményeket az tudja, hogy a 
sor még folytatható (egészségügy, oktatás, vasútbezárások, stb.), 
de már ennyi is elég ahhoz, hogy az új hatalom mit ne csináljon, 
ha valóban az ország, a nép érdekében kíván dolgozni. S pláne, 
ha nem akar gyorsan megbukni. A türelem ugyanis elfogyott. 
Ez látszik az első fordulós eredményekből is, ami valószínűleg 
a második forduló után még markánsabban rajzolódik majd 
ki. A most szavazásra készülő körzetekben, szokásuk szerint 
trükköznek a szocialisták (mert ahogy nyerni, úgy veszíteni sem 
tudnak elegánsan), próbálják még ilyen-olyan hazugságokkal 
megtéveszteni a választókat. Ám szinte biztos, hogy április 25-én 
meglesz a Fidesz kétharmada, s vele egy olyan felhatalmazás és 
felelősség, amilyen a rendszerváltás óta még egyetlen politikai 
erőnek sem adatott meg. Benne az óriási siker, vagy az óriási 
bukás lehetőségével...

Közel ötven év
a pult mögött

Torna

A képviselő-testület, és a testület bizottságainak tagjai április 20-
án látogatást tettek a soltvadkerti Frittmmann Pincészetben, ahol 
a 2007-ben az Év borászának választott Frittmann János családi 
vállalkozásának méltán híres boraival ismerkedtek.

Frittmann János és Frittmann István, valamint a szűkebb családi 
kör 1987 óta működteti a mára már országos, sőt világhírre szert 
tett borászatot. A szőlőtermesztésnek és feldolgozásnak régi hagyo-
mánya van a családban, hiszen a Frittmann testvérek nagyszülei és 
szülei is ezzel foglalkoztak. A tőlük örökölt családi birtok bővítésével 
vált mára fogalommá a Frittmann Pincészet, s annak borai.

Minden bizonnyal kevesen vannak Izsákon, akik 
nem ismerik Csomor Józsefet. Több mint két évti-
zeden át az Földműves Szövetkezet, majd az Áfész 
áruházának műszaki osztályán dolgozott. Aki tele-
víziót, rádiót, motorkerékpárt, vagy biciklit vásárolt 
ezidőtájt, az bizonyosan kapcsolatba került vele, s 
számíthatott a beszerzett alkalmatosságok haszná-
latához adott hasznos tanácsaira is.

Csomor József április 15-étől nyugdíjas. A Nagytrak-
tor Kft-től ment nyugállományba. A cég tulajdonosa 
Nagy Ferenc, egy baráti beszélgetéssel búcsúzott 
Józsitól, mely beszélgetésről egy kis feljegyzést ké-
szített azzal a szándékkal, hogy közzé tegye az Izsáki 
Hírekben. Részint azért, hogy ezzel szerezzen egy 
kellemes meglepetést búcsúzó dolgozójának, részint, 
hogy a szélesebb közönség is megismerje e követésre 
érdemes becsületes és dolgos életutat. S nem utolsó 
sorban, hogy ezúton is megköszönje és elismerje azt 
a közel másfél évtizedes hasznos munkát, melyet 
munkatársa a Nagytraktor Kft-nél végzett.

Csomor József 1950. április15-én született, Izsá-
kon. Általános iskolai tanulmányait itt a szülőfaluban 
végezte, majd 1964-től Kecskeméten kereskedelmi 
iskolába járt. Kiváló tanuló volt, s országos tanulmá-
nyi versenyen elért eredménye elismeréseként nem 
három évig kellett szakiskolába járnia, hamarabb 
kapott szakmunkás bizonyítványt. Később boltve-
zetői, majd oktatói végzettséget szerzett.

A kereskedelmi iskola elvégzése után az izsáki 
FMSZ-nél helyezkedett el, több mint húsz évig állt 
a (később Áfész néven tovább működő) szövetke-
zet alkalmazásában. 1985-től 1994-ig a kecskeméti 
Vídia Nagykereskedelmi Vállalatnál dolgozott. 1997-
től állt, egészen mostani, április 15-ei nyugdíjazásáig 
a Nagytratktor Kft. alkalmazásában. 

Pontos, megbízható munkatárs volt. Mindig, 
mindenben számítani lehetett rá. Ilyen volt társa-
dalmi megbízatásaiban és magánéletében is. Három 
kitüntetéssel ismerték el az Áfésznél és a Vidiánál 
kiváló munkáját.

Párját a szakmabeliek közül választotta. 1971-ben  
házasodtak össze Szekeres Eszterrel, akivel boldog  
házasságban élnek immár 39 év óta. 

Két gyermekük született József és Csaba, akik a 
szülői jó példát követve szintén kereskedelmi vég-
zettséget szereztek. Tavaly megérkezett a várva várt 

2010. április 9-én Szombat-
helyen rendezték meg a Torna 
Diákolimpia országos döntőjét. 
Az  országos elődöntőkről kor-
csoportonként 12 csapat jutott 
be a döntőbe. Az izsákiak a III-
IV. korcsoportosok versenyében 

...és nyugdíjas nagypapaként napjainkban 
feleségével és kisunokájával

első unoká-
juk is, Csa-
ba kislánya 
Bíborka, aki 
sok-sok örö-
met szerez a 
nagypapának 
és a nagy-
mamának . 
Józsi, pontos, 
megbízható 
munkatárs 
volt. Mindig, 
mindenben 
s z á m í t a n i 
lehetett rá. 
Ilyen volt tár-
sadalmi meg-
bízatásaiban 
és magánélet-
ében is. Jó humora, kiegyensúlyozott személyisége, 
munkában való pontossága hiányozni fog a volt 
kollégáknak, akik becsülték, szerették. A család 
viszont bizonyára örülni fog a változásnak, hiszen 
ezután több idő jut az otthonra, az otthoniakra. Kell 
is, hiszen a kisunokával sokat szeretne együtt lenni, a 
kert is ad munkát bőven, s házfelújítást is terveznek. 
Ám a Nagytraktor Kft. sem marad „Csomor nélkül”, 
hiszen a nagyobbik fiú, Csomor Csaba, apja nyom-
dokain haladva tanulja, s gyakorolja közel egy éve a 
traktoralkatrész kereskedelmet.

Nagy Ferenc és kollektívája a jövőben is mindig 
szívesen látják immár nyugdíjas és nagyon megbecsült 
kollégájukat egy kis beszélgetésre, a régi időkről és 
a cég aktuális helyzetéről. Ezért nem elköszönve, 
inkább megköszönve munkáját kívánnak hosszú és 
boldog nyugdíjas éveket Csomor Józsefnek! 

vettek részt. A döntő hangulatos, 
izgalmas versenyt hozott. Az ötö-
dik helyet megszerezve zárták a 
Torna Diákolimpiát a 2009/2010-
es tanévben tornászaink. 

Csapattagok: Bíró János, Dunai 
Rudolf, Hajma Tamás, Langó 
Dávid, Langó Zoltán, Mihály 
Dávid és Szabó Gergő

Kezdő ifjú kereskedőként a 
’60-as évek elején...

Az izsákiakat Frittmann Tamás kalauzolta
a pincészetben
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Könyvtári 
hírek,

új könyvek

Ételed legyen egészséged forrása (8. rész)

A Városi Gyermekjóléti és Családsegító Szolgálat hírei

Ahány betű
Verset írtam.
Ahány betű,
annyit sírtam.

Tollam futott
a papíron,
s hová jutott?

Okos lennék
ha én tudnám,
s felejtenék.

Fut a tollam
a papíron,
de a betű
sose tudja,
hogy ki voltam,
mit daloltam...

Fennkölt idegen
Hazám,
te kérlelhetetlen,
te fennkölt idegen.
Benned feszül
minden idegem,
ösztönöm, álmom.
Te vagy
a gyökereknek 
üzenő halálom. 

Budai Kulcsár János

Liau: Hagyományos kínai or-
voslás; Nemere István: Különös 
gyógyítók, különleges gyógymó-
dok; Csányi Vilmos: Bukfenc és 
Jeromos: Hogyan gondolkodnak 
a kutyák?; Kisa Judit: 77 remek 
reform recept; Norman: Babaszo-
bák, gyerekszobák; Csatlós István: 
Barangolás földön, vízben, leve-
gőben; Liu: A kínai tea; Mandel 
Róbert: Magyar népi hangszerek; 
Zászkaliczky Róbert: Az orgona 
képes krónika;  Hapák József: 
Pannonhalma; Morton: Tom 
Cruise; Bauer: Labdarúgás; Borsi-
Kálmán Béla: Az aranycsapat és 
kapitánya; Misur Tamás: Kaká és 
az aranylabda csillagai; Barango-
lás Ázsiában; Burma rejtőzködő 
világa; Fedorovskij: Szentpéter-
vár regénye; Nemerkényi Antal: 
Európa: az Északi- foktól Kré-
táig; Vajniss András: Afrika: az 
Atlasztól a Fokföldig; Bodnár 
István: A mesék birodalmában; 
Csörnök Mariann: Pécs- utazások 
Baranyában; Haarmann: Letűnt 
népek lexikona; Biesty: Az ókor 
világa; Agres: Szerelemkő; Balázs 
Ágnes: Lufi és a boszorkány-
farsang; Banks: Nézz a szélbe; 
Benkő László: Korzika napsugara; 
Lock: A betörő, aki eladta Ted 
Williamst; Chem: Féltestvérek; 
Coben: Dermesztő csend; Courts-
Mahler: A laddy hasonmása; 
Cziczo Attila: Galambketrec; Az 
év novellái; Frazier: A tizenhárom 
hold; Fynn: Halló, Mister God, itt 
Anna beszél; Gárdonyi József: A 
mezítelen ember; Glioti: Varázs-
bagázs; Hislop: A sziget; Horváth 
Zita: Kék írisz, avagy merjünk 
álmodni; Isaacson: Köszönet az 
életért; Jánosi Chérée: Égből ka-
pott...; Jansson: Titokzatos tél a 
Mumin- völgyben; Larsen: Viszlát, 
jókislány!; Parker: Barátok; Put-
ney: Bűvölet; Sandemo: Varázsje-
lek; Shan: Démonvilág; Sherman: 
Rose; Söderberg: Doktor Glas; 
Ullmann: Áldott gyermek; Willey: 
Gyilkossággal vádolva; Miler: A 
kisvakond utazik; Csukáné Klimo 
Mária: Játszunk játékot, táncot, 
színházat; Stewart: Egy optimista 
Andalúziában; Hallók Ákos: Van 
egy jó viccem; Berényi Szilvia: Va-
dak; Karafiáth Orsolya: A Maffia-
klub; Nemere István: Isten hozott, 
Syloin!; Rowland: Hócsászárnő; 
Gárdonyi József: Az élő Gárdonyi; 
Green: Férfiak városa; Smith: 
Most kell meghalnod; Esterházy 
Péter: Semmi művészet; Fable: 
Kedves, mint egy kéjgyilkos; Zá-
voda Pál: Idegen testű; Fóti Péter: 
A rendszerváltás élménye; Tari 
Annamária: Sejtelem...; Kepes 
András: Matt a férfiaknak; Tur-
csány Péter: Wass Albert, a boldog 
szomorú ember; Ungvári Tamás: 
Bűnbe esés után; Csányi Vilmos: 
Kannibálok; Farsang Erika: Chili 
és Csokoládé; Fejős Éva: Bangkok 
tranzit; Gion Nándor: Börtönről 
álmodtam mostanáig; Jolsvai 
András: Ma még csak szerda; 
Konrád György: Inga; Passuth 
László: Hétszer vágott mező; Sán-
ta Ferenc: Farkasok a küszöbön; 
Jusha: Szex és nyugdíj; Veres 

László: Üvegművességünk a XVI.-
XIX. században; Steel: Csodálatos 
kegyelem; Márai Sándor: Erősítő; 
Pálfy Gyula: Fiúnevek utónév-
könyve; Szabó József: A magyar 
katonai repülés története; Follett: 
Kaland Afganisztánban; Roberts: 
Szerelmem, Jack; Clement: Medi-
táció kezdőknek; Mohr: Rended 
meg az univerzumtól; A család-
segítés elmélete és gyakorlata; 
Richardson: Dinoszauruszok és 
az élet története; Harrison: A 
világ madarai; Stuart: A masszázs 
és az aromaterápia nagykönyve; 
1001 otthoni gyógymód; Erne: 
Teherautók, markológépek és 
traktorok; Smith: Kaktuszok és 
pozsgások; Konyhás István: A 
lovak világa; Martus Csilla: A négy 
őselem szimbólumai; 6 Földrész 
100 csodája; Curto: Rajzolni 
tanulunk; Luck: 101 klasszikus 
otthoni játék; Szilárdi Réka: Az 
istenek kapuja; Méhes László: 
Veszprém és a Bakony; A világ 
országai A-Z-ig; Művek lexikona; 
Forisek: A Római Birodalom 
képes története; Bukowszki: Hol-
lywood; Büky Anna: Ő az a férfi; 
Capote: Álom luxuskivitelben; 
Dodd: Gyertya az ablakban; Egon: 
Az igazság két oldala; Garwoot: 
A jutalom; Hornby: Betoncsík; 
Kárpátiné Kassai Kornélia: Első 
jeleim; Lassen: Randi  vagy nem 
randi; Macomber: Búcsú az Orgo-
nautcától; Perston: A maja kódex; 
Reider Katja: Uszodai történetek; 
Robinson: Csábítás; Rupert és a 
csodarobogó; Sandford: A Hold 
árnyéka; Schubert: Focitörténe-
tek; Stilton: Bajuszokra vigyázni, 
itt jön Egeróni; Tisza Kata: Doktor 
Kleopátra; Wharton: Az ártatlan-
ság kora; Gray: A férfiak a Marsról, 
a nők a Vénuszról jöttek; Roberts: 
A bosszú csaptájában; Bagi Iván: 
Kiszorított élet; Bán Csaba: Égi 
tünemény; Makkai Sándor: Ör-
dögszekér; Sánta Ferenc: Farkasok 
a küszöbön; Rosta András: A 
deviáns viselkedés szociológiája; 
Sebestény Balázs: Szigorúan bi-
zalmas.

Ebben a részben sorra vesszük, 
hogy miként is változik az évsza-
kokkal a testünk, és mi ezt milyen 
módon támogathatjuk meg. 

Bizonyára sokak számára már 
ismert, hogy az évszakok hatással 
vannak nem csak a természetre, 
hanem ránk is. Ilyenkor tavasz 
közeledtével annyit érezhetünk, 
hogy fáradékonyabbak lehetünk. 
Talán a délutáni sziesztát sem 
vetnénk meg. Este pedig ko-
rán az ágyba kívánunk feküdni, 
hogy kipihenten ébredjünk, de 
valahogy nem sikerül magunkat 
kipihenni. Ezt nevezzük tavaszi 
fáradtságnak.

Ennek az oka, hogy télen vi-
szonylag egyoldalúan táplálko-
zunk, kevesebbet mozgunk, és 
a testünk is egy kicsit lelassul. 
Tavasszal pedig újult erővel fris-
sülünk fel. Ez viszont változással 
járt. Ezt érezzük meg talán hatvá-
nyozottabban. Néhányan jogosan 
kérdezhetnék meg, hogy tavaly 
semmit nem éreztem, de idén 
valahogy mégis. Ennek az oka  
lehet az, hogy tavaly kicsit jobban 
ügyeltünk arra, hogy télen több 
vitamint juttassunk a testünkbe, 
most pedig nem annyit sikerült.

Mit is tehetünk, hogy legyőzzük a 
tavaszi fáradságot? Táplálkozzunk 
a természetből. Számos választási 
lehetőségünk van. Most itt csak 
egyet a sok közül említenék meg, 
amelyre talán mindezidáig nem is 
gondoltuk, hogy a mindennapja-
inkba beépítsük.

A Virágpor
A virágport a virágokban ta-

lálható porzó termeli - ezzel 
termékenyíti meg a termőt. A 
méhek nemcsak nektárt gyűjte-
nek, hanem a virágpor is életük 
nélkülözhetetlen része. A méhek 
rászállnak a virágokra, szőrükre 
rátapadnak a virágporszemecskék. 
Időnként felszállva ezt lekefélik 
magukról, és lábukon levő ko-
sárkájukba, csomókba gyűjtik. 
Ezután beszállítják a kaptárba, és 
lépekbe raktározzák. A virágpor 
teszi lehetővé a méhek szaporodá-
sát. A méh petéből kelő alakja, az 
álca (lárva) táplálékát a fiatal daj-
kaméhek termelik garatmirigyük 
segítségével, amit a virágpor hoz 
működésbe. A méhálca tápláléká-
ban minden fejlődéshez szükséges 
anyag benne kell legyen, ennek 
forrása is a virágpor.

A méhészeti termékek közül 
a legtöbb vitamint a virágpor 
tartalmazza (B1, B2, B6, C, G, H, 
P, E, folsav, pantoténsav, niko-
tinsav, vas, stb.). Közel százféle 
enzimet és sok nélkülözhetetlen 
ásványi anyagot tartalmaz, mely 
hozzájárul fontos élettani hatá-
sához. Javítja a fizikai erőnlétet, 
hatékony gyengeség, alultáplált-
ság, túlfeszített fizikai és szellemi 
megterhelés, immungyengeség, 
étvágytalanság, májpanaszok, 
prosztatabántalmak, vérkeringési 
zavarok és szívgyengeség esetén. 
Jó hatással van a hajnövekedésre, 
javítja a vérképet, csökkenti a ko-
leszterinszintet és méregtelenít.

Én a virágport minden nap egy 
teáskanállal fogyasztom. Mivel 
a virágpor száraz, és hogy ne le-

gyen annyira fojtós, a kanalamat 
először a mézbe mártom bele 
majd a virágporba. Így egy nagyon 
kellemes ízt ad a virágpornak. 
Természetesen az allergiával 
küszködők óvatosan kezdjék el 
szedni. Meg kell vizsgálni, hogy a 
szedés közben is jelentkeznek-e 
az allergiás reakciók. Ez esetben 
vagy csökkenteni, kell az adagon, 
vagy teljesen abba kell hagyni 
a szedését. Érdemes fitoterape-
utával konzultálni ez ügyben. 
Másrészről idősebb embereknek 
étvágynövelésre is lehet adni. 
Számukra naponta kétszer étkezés 
előtt ajánlatos. 

A virágpor szedésére rá lehet 
szokni. Nem érdemes a napi 
mennyiséget túllépni, mert meg-
növekedett étvágyat okozhat 
azoknál, akik hízásra hajlamosak. 
Akik pedig pont hízni szeretnének 
számukra is csak naponta kétszeri 
fogyasztását ajánlom.

Érdemes a méhecskék életét 
mindazoknak jobban tanulmá-
nyozni, akik esetleg nem ismernék 
őket. Megdöbbentő, hogy ha ők 
nem lennének, akkor nem lenné-
nek gyümölcseink, zöldségeink. 
És mindeközben csodálatos gyó-
gyító táplálékokkal ajándékoznak 
meg minket! Mézet és méhészeti 
termékeket mindig termelőktől 
vegyünk, mert mindig friss árura 
számíthatunk. 

Jó Egészséget Mindenkinek!
Nagy-Szalai Melinda

népi gyógyász, fitoterapeuta
tel.: 06 30/338-90-51

www.melinda-angel.hu

Városunk életéhez már hozzátartozik az ünnepek 
előtt megrendezett „Húsvéti Játszóház” kézműves 
foglalkozás, melyet  11. éve szervez a Gyermekjóléti- 
és Családsegítő Szolgálat. Ez alkalommal ingyenesen 
vállaltuk a foglalkozások megtartását, melyet a Béres 
Egészség Hungarikum Alapítvány által kiírt pályázat 
megnyerése alkalmából önerőként vállalt Szolgála-
tunk. A két nap délutánja, mely 2010. március 31. 
és április 1. volt, nagyszerű hangulatban telt. A „Ját-
szóházat” közel 100 gyermek látogatta meg, melynek 
helyszíne a Művelődési Ház volt. Az élményekkel 
teli foglalkozásról az egyik kislány tapasztalatait  
olvashatjuk a következőkben.

Sörösné Boldoczki Tímea 
                                                    intézményvezető

A „Húsvéti Játszóház”
Nagyon jó volt a kézműves foglalkozás, sok mindent 

készítettünk. Csináltunk hűtőmágnest, képeslapot, 
tyúkanyót, fonalbárányt. Minden gyerek olyan aján-
dékot készített, amilyet szeretett volna. A hangulat 
is kitűnő volt.

Segítőink: Lilla, Timi, Móni, Márti, Anita, akik na-
gyon türelmesek és kedvesek voltak. Elhatároztam, 
hogy ezután is minden foglalkozásra, melyet ők tarta-
nak, elmegyek, mert mindenkit szeretettel várnak.                              

                                          Írta:Valach Katerina

Köszönet

Köszönettel tartozunk az orgoványi Örömhír Ala-
pítvány alapítójának, Ficsor Károlynak és a Laguna 
ABC vezetőinek, akik megkeresésünket követően, 
azonnali élelmiszer adománnyal támogatták a tél 
folyamán krízishelyzetbe került családokat.  

Sörösné Boldoczki Tímea
                                                    intézményvezető

Élethosszig tartó tanulás

Egy kiváló lehetőséget szeretnék ajánlani Izsákon azok 
számára, akik szeretnének érettségi vizsgát tenni, hiszen 
a világ fejlődése azt a jelenséget hozza magával, hogy 
egyre magasabb képzettségi szinttel kell rendelkeznie 
a munkavállalóknak, pl. egyre több munkahelyen mára 
alapfeltétel az érettségi. Ennek megszerzésével az elsa-
játított készségekkel (pl. számítástechnikai és nyelvis-
meret) felvértezett pályázó nagyobb eséllyel fog révbe 
érni egy esetleges állásért való versengésnél. A változó 
munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodva egyre inkább 
előtérbe kerül az élethosszig tartó tanulás fontossága.

Emellett a jó hír az, hogy az oktatás tandíjmentes 
(csak az iskola fenntartási díjat kell befizetni, mely 
a beiratkozás alkalmával egyszeri 11.000 Ft.) a Kun 
László Középiskola és Szakiskola Izsáki Tagintéz-
ményénél. A jelentkezés alapfeltétele a 8. osztályos 
általános iskolai bizonyítvány, valamint a tankötele-
zettség korhatárának betöltése.

Az oktatás hetente két alkalommal (kedden és 
csütörtökön), esti tagozaton, délután 15 és 20 óra 
közötti időben történik, alkalmazkodva ezzel a dol-
gozó és családos emberek idejéhez.

Érdeklődni és előzetesen jelentkezni lehet: Antal 
Ferencné tagintézmény-vezetőnél a +36-30-280-
3038-as telefonszámon.

Szeretnék minden tanulni vágyót, illetve álláskeresőt 
-akinek még nincsen érettségi vizsgája- arra biztatni, 
hogy  próbálja meg teljesíteni ezt a kitartást kívánó fel-
adatot és meglátja az eredmény sem fog elmaradni.
 Sörösné Boldoczki Tímea

                                         intézményvezető
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Ugye, lángolt 
a szívünk?...

 Református múltunk 21.

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, 
szomszédoknak, ismerősöknek, akik 

VARGA IMRE LÁSzLó 
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot 

helyeztek, gyászunkban osztoztak.
                                                             A gyászoló család

Egyházi hírek
- Április 25-én, Jó Pásztor vasárnapon a 9 órai szentmise után 

búzaszentelést tartunk, könyörgünk az év terményeiért, az emberi 
munkára áldást kérünk. A hivatás-vasárnap alkalmából Berki József 
diákonus lesz a vendégünk, aki tanúságot tesz papi hivatásáról. 
Adományainkat a papnevelés céljaira adjuk. 

- Május 1-én a Selyem erdőben egész napos családi program lesz. 
Du. 2 órakor nyitjuk meg az ifjúsági parkot szentmisével. Mindenkit 
szeretettel várunk!

- Májusban minden este fél 7-kor Lorettói litániával köszöntjük a 
Szűzanyát. A szentmisék közvetlenül a litániák után kezdődnek.

- A gyermekek első szentáldozását május 16-án tartjuk a 9 órai 
szentmisében.

- Május 24-én, Pünkösd 2. napján este dicsőítésre hívjuk testvé-
reinket.

- Továbbra is részleges bérbeadással kiadó a Kecskeméti u. 3. sz. 
alatti volt Both-iskola 2 terme. Érdeklődni a Plébánián lehet.

Bizonyára nem a leginkább jel-
lemző tulajdonság az emberiség 
számára a lángolás. Mélységes 
titok a szív. Ott, a mélyben sok-
szor izzó láva készül kitörni, de 
nem minden tudja e lángolást 
előcsalni. Pihen a parázs a hamu 
alatt. Sokszor évszázadok futnak 
el, míg egyszer csak feltárul a szív 
titka. Kemény, élettelen korok 
után tavaszi virágba borul az 
ember szíve, kipirult arccal tud 
vallani és rajongani. Néha csodá-
latos énekben, költeményben tör 
ki: nem azért, hogy pusztítson, 
hanem azért, hogy másokat is 
lángra gyújtson.

Csak olyan a szívünk, mint a 
mi öreg Földünk. Néha fényes 
sziporkázással kitör. Lángol és 
izzik a láva, tüzet hány a fagyos 
világba, átalakítja a vidék arcát, 
új szigeteket teremt, s e lángolás 
félelemmel tölt el minden lényt. 
Néha pusztít is e tűz, városok 
rekednek lakosaival együtt a láva 
alatt, felperzselt vidék tápászkodik 
fel új életre a pusztítás helyén, s 
rettegő krónikák adnak hírt rég 
volt lángolások szörnyű valóságá-
ról. Forrni is tud a szív, szelíd fény 
helyett tüzet is tud okádni. Ilyen az 
emberi szív. 

Két, fájdalomba bódult Jézus-
tanítvány ballag ólomlábakon 
Emmausz felé. Számukra a lángo-
lást hideg zuhany érte: a szeretett 
Mester halott, sőt holtteste is kám-
forrá vált, pedig milyen lángoló 
napok voltak, amikor bénák keltek 
fel, s a tanácstalan szívekben égő 
remény gyulladt szavai nyomán. 
S most nincs. Nincs? Van, de na-
gyon mélyen. Úgy őrzik a halott 
Mester szavait, akkori, bolondos 
nagy örömüket, mint negyven-
nyolc után a magyarok a szabad-
ságharc zászlóit: mélyen a fiókok 
alján. Aztán hozzájuk társul egy 
idegen, s egypár fertály óra alatt 
szavával fellángosítja szívüket, a 

lemondás bizonyossággá változik. 
A kenyértörésben pedig teljessé 
válik, hogy él az Úr. Micsoda fel-
lángolás! Minden erejük újjáéled, 
futva térnek vissza Jeruzsálembe 
tanítvány-társaikhoz 

Egyik imádságos összejövetel 
végén vallotta meg egy fiatal test-
vérünk, akit csak úgy szólítottak 
oda, és statisztaként vett részt a 
többiek Isten dicsőítésében: „ed-
dig is éreztem, de most egészen 
biztosan tudom, hogy jó az Isten 
és szeret engem.” Újra lángolt a 
szíve. Kései hivatás, az élet által 
sokszorosan próbára tett, hatva-
nas évei vége felé járó testvérünk 
a szentelési mise után csak ezt 
ismételgette: Micsoda jó az Isten! 
- és csak könnyezni tudott szíve 
végtelen túlcsordulásában. Lángolt 
a szíve.

1848 márciusa, ’56 októbere, ’89 
beszédes ősze - vannak nekünk 
lángolásaink, vannak nekünk ke-
gyelmi pillanataink. Talán kevés 
nép van, akinek ilyen öblös és mély 
szíve van, mint nekünk, Nem csak 
magunk lángolunk, fergeteges ki-
töréssel, hanem másokat is lángra 
tudunk gyújtani. Aztán sokkal mé-
lyebb a csöndünk is, keservesebb 
a csalódásunk is. Most, mintha 
mozdulna a föld. Nem Izlandon, 
hogy hamut, port köpjön a világba, 
hanem nálunk, hogy újra fény és 
vigasz legyen mindenhol. Mintha 
gyúlna már az az igézett égi láng, 
hogy lángoljon a mi szívünk, erőt 
adva, hogy felkeljünk és emberfe-
letti küzdelembe kezdjünk - saját 
megújulásunkért, nemzetünk 
újjáépítésért. Ugye, testvéreim, 
lángol a szívünk? Csak el ne alud-
jék újabb ki tudja, hány évtizedre, 
évszázadra vagy végleg. Isten, aki 
világosságot gyújtott a szívünk-
ben, őrizze meg azt örökre!

Podmaniczki Imre 
plébános

Gyülekezeti hírek
- Kisizsákon április 25-én, 14.30-tól tartunk istentiszteletet
- május 13-án (csütörtök), Mennybemenetel ünnepén, 18 órától istentisztelet
- május 14-én (péntek), konfirmandusok vizsgája, 17 órakor
- május 16-án (vasárnap),  másodévesek bizonyságtétele a gyülekezet előtt, 10 órakor
- május 23-án (vasárnap), Pünkösd ünnepén, 10 órakor megterítjük az Úr szent asztalát
- Kisizsákon 14.30-tól ünnepi istentisztelet és úrvacsora
- május 24-én, 10 órától, ünnepzáró istentiszteletet tartunk, úrvacsora
- május 30-án, 10 órától, Trianon-vasárnap, emlékbeszédet mond: Kocsis István, író
- június 6-án, 16 órakor, jubiláns konfirmáltak találkozója

IKEM hírek
- Május 15-én (szombat), 16 óra: Győri-Nagy Sándor tanár úr tart előadást: „Magyar mesemise az élt 

és a halál vizéről” a magyar népmese kincs jelképrendszeréről. 
- Május 30-án (vasárnap), 10 órától, Trianon-vasárnap a református templomban, emlékbeszédet mond: 

Kocsis István író. Mindenkit szeretettel várunk!
- Folytatjuk gyűjtésünket a zsibói (Szilágy megye - Erdély)Wesselényi kápolna felújítására. Jelenleg a 

felújítás iratanyagát és műemléki engedélyezését készítjük elő, melynek várható költségei 700.000fo-
rintot tesznek ki. számlaszámunk: Erdélyi Körök Országos Szövetsége (EKOSZ): 52400054-10030826. 
Segítségüket köszönjük!

- Várjuk azok jelentkezését, akik a Rongyos Gárda harcosairól, eseményeiről emlékeket őriznek, vagy 
hozzátartozóik vettek részt az Őrvidék harcaiban. tel.: 06-20-203-82-41.

- 2011-re is meghirdetjük iskolásaink számára a Himnusz- és Szózaténeklő versenyt. Jelentkezni lehet: 
Bíró Jánosné tanárnőnél. Díjazás: 3 X 5000 Ft. Időpont: 2011. január 28.,15.00, ref. gyülekezeti ház.

Íme, a kevésből is milyen sok kiolvasható. A libera-
lizmus tipikus kora ez, amikor semmi említésre méltó 
nem történik..., főleg adakozásban nem..., a hívek meg 
amúgy szorgalmatosan eljártak a templomba... Boldog 
békeidők! Mondhatnánk, ha az utána következő év-
tizedek nem tanúskodnának arról, hogy mégsem volt 
minden olyan boldog és békés. Az egy tanítói életpálya 
elismerésére adott emlékérmet is vissza kellett küldeni, 
s a tanfelügyelőnek is meg kellett elégednie a „fapados” 
iskolával, mert többre vagy nem tellett vagy nem volt 
áldozatkészség. Mivel krisztushoz téríteni nem kellett 
senkit, a gyülekezet tagjainak nem kellett semmiféle 
szolgálatot fenntartani, működtetni, így került idő és 
hely arra, hogy a francia-porosz háború is bekerüljön 
az izsáki eklézsia emlékiratába, elvégre ezzel kell fog-
lalkozzon az egyház... Szegény Kovács János tiszteletes 
úr, ha tudta volna, hogy mennyire nem kell aggódnia a 
francia atyafiakért...”Párist”  meg valamiért elfelejtették 

Iskoláink ez évben is megma-
radtak hitfelekezetieknek, jó le-
het a törvény parancsolta czifra 
kellékeknek meg nem felelhet-
tünk, de a Ns. Tanfelügyelő vagy 
elnéző vagy megelégszik azzal is 
mit csekélyet felmutathatunk. 
Ezüst éremmel jutalmazott 
tanítónk ez évben elhalt, az ér-
met vissza kellett küldenünk. E 
helyet uj tanító választatott ugy 
hogy most ismét két rendes ta-
nító működik gyülekezetünkben 
160 tanoncz körül.

Az Egyházat illetőleg semmit 
sem jegyezhetek fel ez évről, 
adakozások melyeket megemlí-
teni érdemes volna nem történ-
tek, igaz a papi lak ezévben ki-
csinositatott ajtok, ablakok ujra 
festettek. A hivek szorgalmasan 
eljártak az Isten házába, eléggé 
buzgok, Isten tisztelök.

Én ez évben szenteltettem 
fel Pesten a Pünkösdi gyülés 
alkalmával, - ez évben meg is 
nősültem Nagykőrösről elvevém 
Szabó Mária kisasszonyt, mely 
alkalommal az elöljárók egy ba-
rátságos vacsorát rendezte.

Ez évben kezdett és folyt a 
porosz és franczia nagy hábo-
ru, melyben a fényes franczia 
nemzet a világ szinpadáról a 
poroszok által másodrangú-

akká letettek, tönkre verettek, 
Napoleon csufossan Szedánnál 
megadta magát, vérlázító dolog 
vitetett véghez a dicső franczi-
akon s europa hatalmasságai 
eleg együgyüek voltak ezt békén 
eltürni.

Még meg kell említenem, hogy 
ez év őszén estve 7 és 8 óra közt 
oly nagy égi tünemény látszott 
mintha az egész föld és ég tűzbe 
volna, Pesten a Duna parton 
sétáló közönség azt beszélte, 
hogy Páris ég fel gyujtották a 
Poroszok?? 

1871. évről:
A lelkészi és rectori bérlevél 

egyik pontja szerint a kész pénz 
fizetést a város fizeti a conven-
tionalistáknak , ugy a ref., mint 
r.ctc. híveknek. Ezen pontot a 
Te.ttes Megyei gyülés feloldotta 
oly határozattal, hogy ezután 
minden felekezet fizesse saját 
conventionalistáit. Ebben csak 
azon gondatlan cseleked van, 
hogy mind Izsákon a felekeze-
tek fenn állnak a város ezeknek 
hivatalnokait deputatumokkal, 
naturalékkal elégítette ki, így 
az alap melyből a széna, szalma, 
nád, fa, káposzta stb. kikerült, 
ott maradt a város kezében, azt 
ezután más célra fordították, a 

terhet pedig a szegény adózó nép 
nyakára tolták. A szerződés is, 
mely még a múlt században kö-
tetett a két felekezet lelkészei és 
a város között, kimutatja, hogy a 
város előljárói minden felekezeti 
különbség nélkül egymásért jót 
álltak, sa conventionalisták fi-
zetését biztosították. Ebben az 
esztendőben kezdődött tehát 
az a szokás, hogy minden házas 
pár fizet 2 forintot az ecclesiák 
hivatalnokai számára. A város 
házához a megbízott kezeibe 
minden különbség nélkül a 
legszegényebb ugy mint a leg-
gazdagabb... oh igazság, mikor 
jő el a te napod!!!!

Ugyan ezen évben érzékeny 
veszteség érte a lelkészi hivatalt, 
mert conventioja sok részben 
csonkult, ugyanis Orgovány 
puszta lelkészi hivatalt szerve-
zett így a sok puszta Köntsök, 
Bocsa, Kaskantyu mind elestek 
a lelkészi gondozás alól, ez által 
a puszták számára tett papi szol-
gálatokat az orgoványi lelkész 
teljesítvén, csupán csak Izsák 
maga maradt a lelkészi hivatal 
számára. Ez pedig egy magában 
a mai drága időkben igen sze-
rény papi conventio lett.

(Protokollum II.: 109-110.ol. )  
közli: Nagy Árpád

felgyújtani, de hogy eddig nem látszott el, az bizonyos.
Ha pedig a tanítványok nem akarják tudni, hogy mi 

az egyház, akkor jönnek a „kövek”. S nem csak szólnak, 
ha úgy hozza az ínség, hanem cselekszenek is! Láss 
„gyalázatot”, megesett az egyházon, hogy 1871-től fenn 
kellett tartsa magát! Íme, erről úgy hitték akkoriban 
némelyek (nem is kevesen!), hogy ez micsoda égbekiáltó 
igazságtalanság! Vajon nem ez a ferdeség tartja magát a 
legjobban mindmáig „tanításaink” közül? Az a „csapás” 
is megesett rajtunk, hogy Orgovány puszta odáig erősö-
dött, hogy önálló gyülekezetté vált. Valóban „rettenetes”, 
valóságos „csapás” a Krisztus ügyére! És elkövetkeztek 
azok a „szomorú idők”, amikor az izsáki gyülekezetnek 
csak úgy magára kell(-ett) „tengődnie”. Mindezeket 
olvasva, talán csoda, hogy még így is vagyunk. 

Kérjük a mi Urunkat, hogy juttasson minket élőbb 
hithez és több bölcsességhez !

-na-
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Aranyi-találkozó 
Kisizsákon

Marosi Izidorra emlékeztünk

Tavaszköszöntő természetjáró napok 
a húsvéti szünetben

Kedves izsáki Testvérek!
Szeretettel osztom meg veletek ezt a cikket, amelyet interneten kaptam 

fogadjátok szeretettel: Földváriné Tündi
John Bruchalski,az egykori „tipikus nőgyógyász” a világ cinizmusáról és az 

Isteni Irgalmasságról. John Bruchalski a Szűzanyának köszöni, hogy rádöb-
bent: a fogamzásgátlás és az abortusz valójában pusztítás. Az orvos az Isteni 
Irgalmasság üzenetében látja a világ pesszimizmusának, szkepticizmusának, 
relativizmusának és cinizmusának ellenszerét. Bruchalski, a november köze-
pén megrendezendő észak-amerikai Isteni Irgalmasság konferencia felkért 
előadója megtérése előtt számtalan művi terhességmegszakítást végzett. Egy 
interjúban elmondta: 1987 előtt „tipikus nőgyógyász” volt; úgy gondolta, 
hogy a fogamzásgátlás fel fogja szabadítani a nőket. Mexikóban járva, a 
guadalupei bazilikában „tisztán érthető” hangot hallott: „Miért bántasz en-
gem?” „Belső hang volt, női hang, telve szeretettel, nem volt benne semmi 
fenyegető. Tisztán hallottam, de nem fogtam fel teljesen. Hiszem, hogy a 
Guadalupei Szűzanya próbálta megértetni velem, miféle munkát végzek. 
Évekbe telt, mire igazán megértettem, mit üzen. (...) Nincs áthidalhatatlan 
távolság; senki sincs végleg elveszve. Igen, Jézus irgalma megérintett. Krisztus 
nem nézi a múltamat, megbocsátott. Ha időt szánunk rá, és elkötelezzük 
magunkat Krisztus mellett, az Úr szólni fog hozzánk.” Bruchalski 1994-ben 
Virginiában életvédő központot alapított. Az intézménynek a Tepeyac nevet 
adta, annak a Mexikóváros közelében fekvő dombnak a nevét, ahol egykor 
Szent Juan Diegónak megjelent a Szűzanya. Az életvédő központ az egész 
ember, „a test, az elme és a lélek” gyógyulását szolgálja. Az orvos elmondta: 
nyíltan beszél Istenről a legkülönfélébb felfogású betegekkel. „Igyekszünk 
mindenkit ott megszólítani, ahol éppen tart. Aki nem szokott imádkozni 
vagy elmélkedni, biztatjuk, hogy kezdje el; szüksége van a természetfeletti 
dimenzióra. Nem szólhatunk az emberekhez olyan nyelvezettel, amit nem 
értenek, ami elszáll a fejük fölött. A nehezét idővel maga Isten végzi el 
bennük” - fogalmazott, majd hozzátette: a központ valamennyi betege szá-
mára sokat jelent, hogy tudják: imádkoznak értük. Az orvos szerint az Isteni 
Irgalmasságot azért kell hangsúlyozni, mert „a társadalom mélyponton van; 
bárhová tekintünk, mindenhonnan pesszimizmus, szkepticizmus, relativiz-
mus és cinizmus árad. Az Isteni Irgalmasság reményt ad. És amikor az ember 
mélyponton van, reményre van szüksége” - idézi az interjút a CNA. Bruchalski 
szerint a mai orvosi gyakorlatban négy negatív hozzáállás figyelhető meg: a fé-
lelem, az eltorzított lelkiismeret, az emberi élet lebecsülése, valamint a vallástól 
elválasztott egészségfelfogás. Sokan félnek a terhességtől és a túlnépesedéstől, 
és e félelmek hatására a gyermeket szinte „nemi úton terjedő betegségnek” 
tekintik. Félnek a beavatkozások jogi következményeitől, attól, hogy kisem-
mizik őket vagy nem lesz elég jövedelmük. A keresztény orvosok pedig attól 
félnek, hogy ha nyíltan kiállnak a hitük mellett, nem lesz elég betegük. „A 
félelemre pedig ez a válasz: ’Jézus, benned bízom’.” A mai társadalom sokszor 
tárgyként kezeli az embert. „Egy-egy híres sportolóval vagy a kutyaviadalokkal 
többet foglalkozott a média, mint a késői terhességben végrehajtott abortusz 
vitájával. Magzatokon kísérleteznek. Lefagyasztják őket. Pedig emberi lényekről 
van szó. - Az orvostudomány és a technológia fejlődést hozhat, de megváltást 
nem. Megváltást egyedül Jézus Krisztus hoz. Ha a kettőt nem tudjuk ötvözni, 
elvesztünk” - hangsúlyozta a szakember.                        Forrás: Magyar Kurir

Április 3-án a kisizsáki művelődési 
házban tartották az Aranyi családok 
találkozójukat. Nem véletlen a hely-
szín, hiszen a gyökerek Kisizsákhoz 
kötik őket, s most mindannyian 
örömmel jöttek vissza egy kis emléke-
zésre. Máténé Szöszi néni édesanyai 
ágon kötődik az Aranyiakhoz. Ő ke-
reste meg szerkesztőségünket, hogy 
szeretne a nagyobb nyilvánosság előtt 
is köszönetet mondani a szervezésért, 
mert nagyon hálás a szép élményért. 
Kérésének ezúton tettünk eleget, s 
egy kicsit tovább is tájékozódtunk, 
hiszen szép kezdeményezés egy ilyen 
találkozó.

A család Izsákon élő egyik tagja, 

Aranyi László elmondta, hogy az ötlet 
a hartai Aranyi Józseftől származik, 
s az annyira megtetszett az ország 
különböző szegletében élő rokonok-
nak, hogy gyorsan megszületett az 
összejövetel időpontja. A kisizsáki 
helyszín pedig adott volt, hiszen az 

1800-as években itt éltek a dinasztia-
alapítók, Aranyi István (fenti kép) és 
Kecskés Mária (hat gyermek szülei), 
akiknek a leszármazottjai és azok 
családjai közel hetvenen vettek részt 
a jó hangulatú, hajnali 3 óráig tartó 
családi összejövetelen.

Április 4-i névnapja és születésnapja alkalmából, 
április 12-én Kecskeméten emlékeztek tisztelői, 
hívei Marosi Izidor váci megyéspüspökre, egykori 
izsáki plébánosra, Izsák díszpolgárára. A Porta 
Egyesület által szervezett emlékezés püspöki 
szentmisével kezdődött a Szent Miklós-temp-
lomban (Barátok-temploma), melyet dr. Bábel 
Balázs Kalocsa-kecskeméti érsek és dr. Beer 
Miklós váci megyéspüspök celebrált. Bábel Balázs 
szentbeszédében egyebek mellett azzal méltatta 
Marosi Izidort, hogy olyan ember volt, akiből 
áradt a szeretet a hívek, az embertársak felé, 

aki életével mutatott példát a Krisztusi szeretet 
gyakorlására.

Az emlékező program a Karol Woytila Barátság 
Központban folytatódott, ahol Marosi Izidor éle-
tét, munkásságát idéző fotókiállítás nyílt.

Mivel a barátsági központ II. János Pál pápa mel-
lett a magyar és lengyel nép közötti  barátságra is 
emlékeztet, a résztvevők gyertyagyújtással tisz-
telegtek a két nappal korábbi légi katasztrófában 
elhunyt Lech Kaczynski lengyel államfő, felesége, 
a lengyel politikai élet vezető személyiségei és 
egyházi vezetői emléke előtt.

Marosi Izidor unokatestvére, Marosi 
Hermina a kiállított fotók mellett újabb 
képeket is mutatott az érdeklődőknek

Két püspök celebrálta
a szentmisét Marosi Izidor emlékére 

(Beer Miklós, Bábel Balázs)

Harmadik esztendeje túrázunk 
érdeklődő gyermekekkel a Kis-
kunság legszebb részeire, hogy 
felfedezzük szűkebb hazánk 
legfontosabb természeti értékeit, 
a magyarság múltjának tárgyi em-
lékeit, népművészetünk remekbe 
szabott alkotásait. 

Az idei évben a nemzetközi 
jelentőségű, de hazánkban ke-
vésbé ismert vízi- és partimadár 
élőhelyre, a dunatetétleni Böd-
di-székre látogattunk el április 
7-én.

A Natura 2000 hálózatba tarto-
zó terület 250 hektáros szikes tó-
mederből, és 450 hektáros szikes 
pusztából áll. A tórendszert át-
szelő Sós-éri csatorna két partján 
lévő 6 km hosszú tanösvényen 
végigsétálva csodálatos szépségű 
madarakat figyelhettünk meg 
nagyteljesítményű távcsövek 
segítségével (spektív). Többek 
között vizsgálat alá került: bíbic, 
vetési és dolmányos varjú, cigány 
csaláncsúcs, nyári lúd, piroslábú 

cankó, pajzsos cankó, szarka, 
barna rétihéja, gulipán, gólyatöcs, 
kanalas réce, tőkés réce, barát 
réce, nagy goda, nagy póling, kis 
lile, nádi sármány, dankasirály, 
szárcsa, fehér gólya, bütykös 
hattyú, csóka, vörös vércse, ege-
részölyv. A kétéltűek közül a 

vöröshasú unkával ismerkedtünk 
meg. Sikerült megfogni és meg-
vizsgálni Magyarország legna-
gyobb pókját a védett szongáriai 
cselőpókot. Ráadásul még „ma 
született” kiskecskéket is láttunk 
a nap vége felé. Fáradtan, sarasan, 
de sok-sok látnivalóval gazdagod-
va érkeztünk vissza Izsákra. 

Április 8-án Gemenc erdeinek 
felfedezésére indultunk. Pörböly-
re érkezvén felszálltunk a híres 
kisvasútra és Lassi állomásig 

utaztunk. A halászati kiállításon 
megismerhettük a sárrét lakóinak 
főfoglalkozását, az ősi halászati 
módszereket, a holtágak főbb 
halfajait. A Malomtelelő tanösvé-
nyen az ártereken élő főbb hazai 
fafajokat (vénic szil, magyar kő-
ris, kocsányos tölgy, fehér nyár, 

fehér fűz) határoztuk meg. Rész-
letesebben egy tájidegen fafajt 
- fekededió - vizsgáltunk meg. A 
háromszintes kilátóból ráláttunk 
a Malomtelelő-tóra, itt szürke 
gémek ritkították szorgalmasan 
a halállományt. Visszaérkezvén 
Pörbölyre az Erdészeti Múze-
umban folytattuk programun-
kat. Itt ízelítőt kaptunk a Sárrét 
népművészetéből, régi erdészeti 
szerszámokat ismertünk meg. 
Legérdekesebbek a hatalmas gím-
szarvas trófeák voltak. Ezután a 
Gemenci Méhészeti Gyűjteményt 
jártuk végig. Ebéd után a játszó-
téren töltöttünk fél órát. Záró 
programunk a Nyéki Holt-Duna 
tanösvény megtekintése volt. A 
gyönyörű erdőben hatalmas fákat 
láttunk, a terület egy része őserdő 
jellegű, semmilyen erdőgazdálko-
dás sem folyik benne. A közeli 
holtágban búbos vöcsök építette 
fészkét, kormoránok halásztak. 
Egy kis vízisiklót is fogtunk. A 
visszaúton nünükéket vizsgál-
tunk. Ez a napsütéses tavaszi nap 
is hamar eltelt.

Április 9-én az Akasztói Hor-
gászparkban próbáltunk szeren-
csét. Sajnos csak három kárászt 
sikerült fonunk, remélem leg-
közelebb nagyobb zsákmánnyal 
térhetünk haza.

Dudás László 
túravezető
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Tavaszi gondolatok Az Arany sárfehér Szőlő- és Bor-
termelők Szövetkezetének tájékoztatója

„a gyengék erőssége az egység”

Tőlünk kérdezték – 
mi is megkérdeztük

Rendőrségi hírek
EBOLTÁS  

Veszettség elleni kötelező eboltás Izsákon a 164/2008 (XII.20.) FVM rendelet alapján

2010. május 10. (hétfő) 7 óra régi iskola (Kisizsák) Oltást végzi: Dr. Zayzon Gábor
9 óra Matyó dűlő (vegyesbolt)
10 óra Szajor dűlő (Gedeon)
11 óra Szajor dűlő (Falusi tanya) Oltást végzi: Dr. Jávor Péter
12 óra Gedeon dűlő (Beck tanya)  
2010. május 12. (szerda) 8-10 óráig Vasútállomás Oltást végzi: Dr. Faragó Balázs
13,30-16,30 óráig  Városháza udvara Oltást végzi: Dr. Zayzon Gábor
17-19 óráig Alsó kocsma Oltást végzi: Dr. Jávor Péter
Pótoltás - 2010. május 15. (szombat)
6-9 óráig Városháza udvara Oltást végzi: Dr. Turai József
A fenti helyeken és időpontokban az oltás díja:  ebenként 2000.-Ft.
Féregtelenítés 10 testsúly kg-ként: 200.-Ft.
Kötelező új eboltási könyv ára: 500.-Ft.
1. Az eb tartója köteles bejelenteni az eb tartója által szabadon választott magán állatorvosnak, ha az 

állata a három hónapos kórt elérte, elhullott, elkóborolt vagy új tulajdonoshoz került.
2. Az új tulajdonosnak, az eb tulajdonába kerülését köteles bejelenteni az általa szabadon választott 

magán állatorvosnak, a kutya oltási könyvének bemutatásával.
3. Az ebek veszettség elleni védőoltásának beadása a kutya tartójának a kötelessége, továbbá köteles 

minden három hónapos életkórt elért ebet 30 napon belül veszettség ellen, saját költségén beoltatni és 
az első oltást követően 6 hónapon belül megismételni, majd ezt követően évenként oltatni.

4. Az ebet, amely nem részesült életkorának megfelelően az előírtak szerinti veszettség elleni védőoltás-
ban, veszettség szempontjából aggályosnak kell tekinteni, az ilyen ebet 14 napra hatósági megfigyelés alá 
kell vonni, és mikrochippel azonosítani, a megfigyelés megszűnésével az eb veszettség elleni beoltását el 
kell rendelni. Az oltási kötelezettség elmulasztásakor az állat tartójával szemben bírság szabható ki.

5. Az állattartó köteles az oltási könyvet megőrizni, a veszettség elleni védőoltás beadását ellenőrző ál-
lategészségügyi hatóság felszólítására bemutatni, a tulajdon átruházása esetén az új tulajdonosnak átadni, 
illetve a közterületen az ebre felügyelő személy az oltási könyvet tartsa magánál az oltás érvényességének 
bizonyítása céljából. 

Dr. zayzon Gábor állatorvos

2010. április 9-én került megrendezésre a Hunga-
rikum Borok és Pezsgők IX. Országos versenye. A 
megmérettetésre 199 bort neveztek a borvidékek és 
határon túli borászatok. A zsűri munkájában országos 
hírű borászok, kutató intézetek vezetői, tanszékvezető 
egyetemi tanárok vettek részt. A csúcszsűri elnöke 
Dr. Hajdú Edit, a hungarikum szőlőfajták szakértője 
volt. A borversenyt Font Sándor, az Országgyűlés 
Mezőgazdasági Bizottságának elnöke, a Bács-Kiskun 
megyei Közgyűlés alelnöke és Nagy Máté Izsák város 
alpolgármestere nyitotta meg. A versenyen 4 nagyarany, 
31 arany, 92 ezüst, 57 bronz, 15 elismerő oklevél került 
kiosztásra. A szövetkezet Kállai Gyula 2009-es eredet-
védett Arany sárfehér borát nevezte a versenyre, amit 
a bírálóbizottság arany éremmel díjazott, és elnyerte a 
Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa különdíját is.

A borverseny teljes eredménylistája megtekinthető 
a www.aranysarfeher.hu honlapon.

A borverseny megszervezésében nyújtott támogatá-
sért köszönetet mondunk az alábbi cégeknek, illetve 
vállalkozásoknak: BASF Hungária Kft, PreGlass-Kft, 
Izsák Város Önkormányzata, Izsáki Hegyközség, 
Kastner-Vinova Kft, a Varga-Birtok Kft, Royalsekt 
Zrt, Kiskőrösi Petőfi Sándor Gimnázium, Kertészeti 
Szakközépiskola diákjai és tanárai, Maxima-nyomda, 
Cheminova Magyarország Kft, Domi7 Kft, Pusztai-
né Ágnes, K&H biztosító vezérképviselő, DuPont 
Magyarország Kft, Syngenta Kft, Plasztizs Egyéni 
vállalkozás, valamint Farkas Ferenc és Tóth István 
Lajosmizsei vállalkozók. 

Külön is köszönjük a borverseny lebonyolításában 
közreműködő borrendi tagjaink és külső segítők 
szervező munkáját, név szerint Birkás Csilla, Birkás 
Zoltán, Fórián Szabó Róbert, Kállai Gyula, Ósvay 
Gabriella, Rábaközi Zoltán, Simon Csaba, Szabó Gá-
bor, Veres Zoltán és az Izsáki Horgász- és Pihenőpark 
munkatársai.

A borverseny alatt és után szakmai tanácskozásra 
került sor, melyen megvitatták a hungarikumok 
szerepét, az ágazat aktuális szakmai helyzetét. A 
szakemberek egyetértettek abban, hogy minél előbb 
szükség van egy olyan szakmaközi szervezetre, amely 
átfogóan és kizárólagosan képviseli az ágazat érdekeit. 
Biztató, hogy az eddigi gyakorlattól eltérően ez nem 
csak többségében borászokból álló szervezet lenne, 
hanem olyan szerveződés, ahol a borászatok mellett 
arányos képviseletet kaphatnak a szőlőtermelők is. 

Április 1-jétől megszűnnek az alkalmi munkavál-
lalói könyvek és a közteherjegyek, amelyek helyett 
egyszerűsített munkaszerződést kell kötni, illetve 

a munkáltatónak elektronikusan kell bejelenteni a 
foglalkoztatást az APEH-nek a munkavégzés meg-
kezdését megelőzően. A törvény szerint egyszerűsí-
tett foglalkoztatásnak minősül a háztartási munka, 
a mezőgazdasági és idegenforgalmi idénymunka, 
valamint a kiemelten közhasznú szervezetnél vég-
zett munka és az alkalmi munka. Az egyszerűsített 
munkaszerződést a törvény mellékletében szereplő 
nyomtatvány kitöltésével akkor kell írásban meg-
kötni, ha a foglalkoztatás egybefüggő időtartama 
az 5 napot eléri. Öt napot nem meghaladó foglal-
koztatás esetén elegendő a szóbeli megállapodás 
és az elektronikus bejelentés, illetve a jelenléti ív 
vezetése. A bejelentési kötelezettséget az illetékes 
elsőfokú állami adóhatóság felé, interneten vagy 
bizonyos esetekben telefonon is lehet teljesíteni. A 
bejelentésnek tartalmaznia kell a munkáltató nevét, 
adóazonosító számát, illetve adóazonosító jelét, a 
munkavállaló természetes azonosító adatait - neve, 
születési ideje, helye, anyja neve-, adóazonosító jelét, 
TAJ-számát, az egyszerűsített foglalkoztatás céljából 
kötött munkaviszony fajtáját, ezen kívül kezdetének 
és megszűnésének időpontját, a munkaviszony esetle-
ges szünetelésének időtartamát, a heti munkaidőt, és 
a munkavégzés helyét. Telefonon a háztartási, illetve 
a növénytermesztési idénymunkát lehet bejelenteni, 
a Kormányzati Ügyféltájékoztató Központhoz. 2010. 
július 1-jétől a bejelentés SMS-ben is teljesíthető. 
Ha a munkaszerződést nem kell írásba foglalni, a 
munkáltató a törvény mellékletében szereplő jelen-
léti ívet köteles vezetni, amelyet a munkavállaló a 
munkavégzés megkezdésekor és befejezésekor aláír, 
annak egy példányát a munkavégzés befejezésekor a 
munkavállalónak át kell adni, a második példányt, a 
tárgyévet követő ötödik év végéig meg kell őrizni.

Ilyen egy rendelet, amely az íróasztal mellett 
születik! Nem életszerű, vagyis nem lehet, vagy 
nehéz betartani. Kíváncsiak lennénk, hogy melyik 
szőlőtermelő fog a tábla széléről internetezni, hogy 
bejelentse, aznap éppen hányan, és kik metszik a 
szőlőjét. Reméljük hamarosan valóban ésszerűsítik 
az alkalmi munkavállalás szabályozását.

Változatlanul megvan a lehetőség Arany sárfehér 
bor 5 literes kiszerelésben történő vásárlására. Ár: 
200 Ft/liter + 100 Ft/kanna. Érdeklődni a szövet-
kezeti irodán lehet.

A szövetkezet tagjai továbbra is kedvezményes áron 
(440 Ft/kg) vásárolhatnak törzskötözőt a szövetke-
zeti irodán!

Vezetőség

A tavasznak milliónyi jele van 
már, bármerre nézünk. Ébred a 
természet. Minden élőlény jelét 
adja ennek. Sétálok estefelé, úgy 
alkonyattájt a Kolon-tó környé-
kén. Itt-ott fiatal pár sétál, nagyon 
édesen egymásba simulva, meg-
megállva.

Nem ezt figyeltem, tovább me-
gyek. Közben ugyanis a békák 
kezdték el hatalmas szernádjukat, 
volt miben gyönyörködni. Közben 
elgondolkodtam, mi lehet a pilla-

natnyi közös sors, és aggodalom, 
vagy van-e egyáltalán a sétáló 
párok, meg a békák között. Lehet, 
hogy hihetetlen, de én úgy gon-
dolom, mégis találtam. Ha mást 
nem is, hát azt, hogy ezek is, meg 
azok is, féltek a gólyától...

Más: Régen történt meg, hogy 
így tavasszal egy fiú és egy lány 
reggel kimentek ibolyát szedni a 
közeli erdőbe és este gólyahírrel 
tértek haza...

Varga László

Farkas Imréné Cegerétsori 
olvasónk fordult hozzánk azzal 
a kéréssel, hogy járjunk utána 
miért vágják ki a Felsővárosban 
néhány ház elől a több évtizede 
ott lévő meggyfákat, s miért 
éppen rügypattanás után?

A munkálatokat irányító 
Krasznai István elmondta, 
hogy a lakókkal egyeztetve tá-
volították el a fákat, mivel ezek 
legtöbbje moníliás, elöregedett 
(az ott jártunkkor kivágott fa 
törzse például belül teljesen 
korhadt volt), kevésbé eszté-

tikus formát mutató példány 
volt. A munkát az érintett 
lakókkal egyeztetve végezeték, 
akik a törzseket felaprítva 
megkapták tűzifának. Aki kér-
te, annak kisebb, egészséges 
fáját beültették a kertjébe. 
Az eltávolított fák helyére 
platánok kerülnek, folytatva 
a korábban megkezdett sort. 
A megkésett kivágás okáról 
Krasznai István elmondta, 
hogy az önkormányzati dolgo-
zók egyéb határidős munkák 
miatt csak ekkor értek rá.

Rendőrségi felhívás
Felhívjuk a külterületi ingat-

lanok, telepek tulajdonosainak 
figyelmét, különösen ahol nagy-
értékű gépek, berendezések 
találhatók az egyébként lakatlan 
helyeken, hogy az alapvető biz-
tonsági eszközökkel lássák el 
értékeiket. Még a csak helyben 
jelző riasztó rendszer is kellő 
visszatartó erőt és figyelem 
felkeltést jelenthet. Csak közös 
összefogással tudjuk az értéke-
inket megvédeni, a fosztogató-
kat megfékezni és leleplezni. 
Kérjük, Önök is tegyenek meg 
mindent ennek érdekében!

Közbiztonsági háló
Tájékoztatjuk a lakosságot, 

hogy az Országos Rendőr-fő-
kapitányság elrendelése alapján 
illetékességi területünk vala-
mennyi településén minden 
héten  „Közbiztonsági háló” 
elnevezéssel bűnmegelőzési 
akciókat tartunk, az általános 
szolgálaton felül! Ennek ke-
retében rendőreink fokozottan 

ellenőrzik az adott településre 
ki és behajtó forgalmat, a nyil-
vános és szórakozóhelyeket, 
kiszűrik a szabálysértőket és a 
bűnelkövetőket, megakadályoz-
zák a  félelmet keltő jogellenes 
cselekményeket. Az elmúlt hé-
ten az akció során 82 személy 
került igazoltatásra, melyből 15 
esetben szabálysértési eljárás 
indult, valamint 30 fővel szem-
ben  helyszíni bírság kiszabására 
került sor. Továbbá egy személ-
lyel szemben büntető eljárást 
kezdeményeztünk, és egy fő 
elfogásáról intézkedtünk.

A közbiztonsági háló ideje alatt 
bűncselekmény nem történt a 
területünkön.

A továbbiakban is minden 
településen folytatjuk a bűn-
megelőzési akciót különböző 
időpontokban az állampolgárok 
szubjektív biztonságérzetének 
növelése érdekében.

Kiskőrösi 
Rendőrkapitányság
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Felhívás

Önkormányzati hírek

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2010. (III. 24.) rendelete az egyes szociális ellátási formák

 szabályozásáról szóló 4/2004. (III. 31.) számú rendelet módosításáról

Versenytárgyalási hirdetmény
Izsák Város Önkormányzata versenytárgyalási 

hirdetményt tesz közzé
A versenytárgyalás helye: Izsák Város Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatal Jegyzői irodája, 6070 Izsák, Szabadság tér 1. 
A versenytárgyalás időpontja: 2010. április 27. 9:00
A versenytárgyalás során értékesítésre kerülő ingatlan: izsáki 2328 

hrsz. alatti 0,2362 ha nagyságú kivett beépítetlen terület
A versenytárgyaláson való részvétel feltétele: a versenytárgyalás 

időpontja előtt az ajánlattevő a kikiáltási ár 20%-ának megfelelő árverési 
biztosítékot (bánatpénzt) köteles befizetni, és a befizetés tényét igazolni 
az árverés megkezdése előtt.

A versenytárgyalási szabályainak elfogadása.
Az ingatlan kikiáltási ára: 300.000.- Ft.-
A versenytárgyalási licitlépcső mértéke: 10.000 Ft.-
Az ingatlan versenytárgyalás előtti megtekintésének helye és ideje, a 

megbízott ügyintéző neve, címe és telefonszáma:
A versenytárgyalásra kerülő ingatlanról bővebb tájékoztatást, illetőleg 

a versenytárgyalás tartalmazó írásbeli tájékoztatót Izsák Város Polgár-
mesteri Hivataltól Bak Nándor aljegyzőtől lehet kérni.

Dr. Hauzmann János címzetes főjegyző megbízásából:
Bak Nándor aljegyző

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban 
Szt.) kapott felhatalmazás alapján az egyes szociális 
ellátási formákról szóló 4/2004. (III. 31.) számú 
rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint 
módosítja:

1. § A R. 1. § (2) bekezdése helyébe az alábbi (2) 
bekezdés kerül:

(2) A rendelet hatálya az Szt. 7. § (1) bekezdésében 
meghatározott ellátások tekintetében az (1) bekez-
désben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai 
Szociális Kartát megerősítő országoknak jogszerűn 
Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is. 

2. § A R. 1.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi (4) 
bekezdés kerül:

(4) Az Szt. 6. § meghatározott hajléktalan sze-
mélyekre.

3. § A R. 2 § (1) bekezdése helyére az alábbi (1) 
bekezdés kerül:

(1) Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellá-
tások:

- időskorúak járadéka,
- aktív korúak ellátása,
- lakásfenntartási támogatás,
- ápolási díj,
- átmeneti segély
- temetési segély
4. § A R. 6. § helyére az alábbi 6. § kerül:
6. § Aktív korúak ellátása
(1) Az aktív korúak ellátására az Szt. és végrehaj-

tási rendeleteiben meghatározott feltételek alapján 
kell elbírálni.

(2) Azt a személyt,- akinek az aktív korúak ellá-
tására való jogosultságát megállapították - arra az 
időtartamra, amikor közfoglalkoztatásban neki fel 
nem róható okból nem vesz részt és táppénzben 
vagy távolléti díjban nem részesül, vagy olyan 
képzésben vesz részt, amelyhez a foglalkoztatás 
elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 
1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) szerinti 
keresetpótló juttatást részére nem állapítottak meg, 
rendelkezésre állási támogatás illeti meg. 

A támogatásban részesülő az állami foglalkozta-
tási szervvel és az önkormányzattal együttműködni 
köteles.

(3) Az Önkormányzat az Szt. 36. § (3) bekez-
désében meghatározott személyek részére közcélú 
munkát szervez.

(4) A foglalkoztatás alatt álló aktív korú munka-
nélküli a munkavégzésben való akadályoztatását 
köteles 2 munkanapon belül a munkáltatójánál 
hitelt érdemlően igazolni, betegség esetén orvosi 
igazolással, egyéb ok esetén pedig hivatalos iga-
zolással. 

(5) Az együttműködés azt jelenti, hogy az aktív 
korú nem foglalkoztatott (rendelkezési állási támo-
gatásban részesülő) személy:

a) az állami foglalkoztatási szervnél álláskere-
sőként nyilvántartásba veteti magát,és teljesíti az 
elhelyezkedése érdekében megkötött álláskeresési 
megállapodásban foglaltakat,

b) közfoglalkoztatásban vesz részt,
c) segélyre való jogosultság feltételeinek felülvizs-

gálatában együttműködik, továbbá
d) az Önkormányzat illetve a Munkaügyi Központ 

Kirendeltsége által felajánlott és a számára megfe-
lelő munkalehetőséget elfogadja, vagy

e) az álláskeresési megállapodásban az állami 
foglalkoztatási szerv a személy szociális helyzetéhez 
és mentális állapotához igazodóan előírhatja Izsák 
Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálatával 
(továbbiakban: Szolgálat) való együttműködést, 
amely kiterjedhet az egyéni képességeket fejlesztő 
vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadá-
son, illetőleg a munkavégzésre történő felkészülési 
programban való részvételre.

(6) Rendszeres szociális segélyre jogosult az az 
aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az 
ellátásra jogosultság kezdő napján

a) egészségkárosodott személynek minősül, vagy 
b) az 55. életévét betöltötte, vagy
c) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel - felté-

ve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére 
tekintettel más személy nem részesül a családok 
támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 
szerinti gyermekgondozási támogatásban, gyermek-

gondozási díjban, terhességi gyermekágyi segélyben 
- és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító 
intézményben [a gyermekek védelméről és gyám-
ügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 41. § (3) 
bek.] nem tudják biztosítani

d) a rendszeres szociális segély akkor állapítható 
meg a (6) bekezdés b.) - c) esetben, ha az aktív 
korúak ellátásra jogosult személy az Önkormányzat 
által kijelölt szervvel (Szolgálat) az együttműködési 
kötelezettségét nyilatkozatban vállalja.

(7) A rendszeres szociális segélyben részesülő, 
egészségkárosodottnak nem minősülő személy a 
Szolgálattal együttműködik, melynek keretében: 

a) a Szolgálattal nyilvántartásba veteti magát,
b) a beilleszkedést segítő programról írásban 

megállapodik a Szolgálattal,
c) teljesíti a beilleszkedési programban foglalta-

kat.
d) A beilleszkedési program keretében:
* A rendszeres szociális segélyben részesülő 

egészségkárosodottnak nem minősülő személy a 
Szolgálattal köteles kapcsolatot tartani, regisztrá-
cióra a határozat jogerőre emelkedésétől számított 
15 napon belül, valamint ezt követően minimum 
3 havonta a Szolgálatnál a nyilvántartás aláírása 
végett megjelenni.

* Az együttműködő személy a számára előírt, az 
egyéni képességeket fejlesztő vagy az életmódot 
formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a 
munkavégzésre történő felkészülést segítő prog-
ramban köteles részt venni.

* Az együttműködő személy köteles a felajánlott 
és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, 
képzésben történő részvételre, különösen az álta-
lános iskolai végzettség és az első szakképesítés 
megszerzésére.

(8) Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására 
jogosultságát annak a rendszeres szociális segélyben 
részesülő, egészségkárosodottnak nem minősülő 
személynek, aki a rendszeres szociális segély fo-
lyósításának időtartama alatt az együttműködési 
kötelezettségét neki felróhatóan két éven belül 
ismételten megszegi. A Szolgálat haladéktalanul 
értesíti az Önkormányzatot, ha az együttműködésre 
kötelezett személy az együttműködési kötelezett-
séget megszegi.

(9) Az együttműködési kötelezettség megszegé-
sének minősül, ha 

a) a Szolgálattal nem működik együtt
b) a beilleszkedést segítő program megvalósítá-

sát oly módon akadályozza, hogy abban nem vesz 
részt,

c) a kijelölt időpontban a Szolgálatnál regisztráci-
óra, valamint ezt követően a Szolgálat által kijelölt 
időpontban a nyilvántartás aláírása végett nem jele-
nik meg és távolétének okát hitelt érdemlően nem 
igazolja, betegség estén orvosi igazolással, egyéb ok 
estén pedig hivatalos igazolással.  

(10) Ha az Önkormányzat együttműködési kö-
telezettséget ír elő, erről a segélyt megállapító 
határozatban vagy a segély felülvizsgálata során 
rendelkezni kell. 

5. § A R. kiegészül az alábbi 24/A. §-sal:
24/A. § Óvodáztatási támogatás
(1) Az óvodáztatási támogatást a gyermekek vé-

delméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény és végrehajtási rendeleteiben 
meghatározott feltételek alapján kell elbírálni. 

(2) Az óvodáztatási támogatás első alkalommal 
pénzbeli támogatás folyósítása helyett természetbe-
ni támogatás formájában kapja minden kérelmező, 
a Szolgálat közreműködésével. 

(3) A természetben nyújtott óvodáztatási támoga-
tás célja a gyermek rendszeres óvodába járásának 
segítése, formája különösen utcai ruha, utcai cipő, 
váltóruha, váltócipő, tisztasági csomag biztosítá-
sa.

6. § Záró rendelkezések
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba azzal, 

hogy a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben 
is alkalmazni kell.

A rendelet jelen módosítással nem érintett szabályai 
változatlan formában tartalommal hatályban marad-
nak és jelen módosítással együtt érvényesek. 

Izsák, 2010. március 23.
Mondok József polgármester

Bak Nándor aljegyző

Az Izsákért Közalapítvány következő ülését május 
hónapban tartja. Az Alapító Okiratában meghatározott 

céloknak megfelelő pályázatokat 2010. május 10-ig 
fogadja. Pályázni lehet az alábbi témakörökben:

- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- egészségügyi  reha-
bilitációs tevékenység, 
- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- kulturális tevékenység,
- kulturális örökség megóvása,
- természetvédelem, állatvédelem,
- környezetvédelem,
- gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
- sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi viszony keretében megbízás 
alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
- közrend- és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, 
katasztrófa elhárítás,
- ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység,
- a közforgalom számára megnyitott út, híd, fejlesztéséhez, fenntartá-
sához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység.

A pályázatok leadhatók az Általános Iskolában Gera Árpádné elnöknél 
és a Polgármesteri Hivatalban Tóth Otília titkárnál.       Kuratórium

A Képviselő-testület legutóbbi 
ülését március 23.-án tartotta, me-
lyen elfogadta a Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálat beszámolóját. 
A Gyermekjóléti és Családsegítő 
Szolgálat szakmai programjának 
módosítását és az SZMSZ módosítá-
sát az előterjesztésnek megfelelően 
jóváhagyta. 

Rendeletet alkotott a Képviselő-
testület az egyes szociális ellátá-
si formák szabályozásáról szóló 
4/2004. (III. 31.) számú rendelet 
módosításáról, melyet lapunkban 
közzé teszünk.

A Képviselő-testület felülvizsgálta 
a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
és az Önkormányzat közötti megál-
lapodást.

A Képviselő-testület pályázatot írt 
ki Izsák Város Önkormányzatánál 
- jegyzői munkakör betöltésére. A 
pályázat benyújtásának határideje: 
2010. április 19, elbírálásának ha-
tárideje a benyújtási határidőt kö-
vető legközelebbi képviselő-testületi 
ülésen. A munkakör betöltésének 
időpontja 2010. május 1. 

A Képviselő-testület az 1990. évi 
LXV. tv. 22. §. (1) bekezdése és az 
SZMSZ 37. §. (1) bekezdése alapján 
Sörösné Boldolczki Tímea Izsák, 
Kinizsi u. 3. szám alatti lakost a 
Szociális- és Egészségügyi Bizottság 
tagjának megválasztotta.

A Képviselő-testület az Izsák Inno-
Kom Nonprofit Kft. Alapító Okiratá-
nak módosítását az előterjesztésnek 
megfelelően elfogadta.

A Képviselő-testület az Inno-
Kom 2002 Kft. 2009. évi mérlegét, 

eredmény kimutatását, és az Izsák 
Inno-Kom Nonprofit Kft. 2009. évi 
mérlegét, eredmény kimutatását, és 
közhasznúsági jelentését az előter-
jesztésnek megfelelően fogadta el. 
A testület az Izsák Inno-Kom Non-
profit Kft. és az Inno-Kom 2002 Kft. 
2009. december 31-i beolvadásával 
kapcsolatos végleges vagyonmérle-
gét és vagyonleltárát az előterjesz-
tésnek megfelelően elfogadta.

A Képviselő-testület az izsáki 
1796/5 hrsz. alatti belterületi la-
kóház-udvar művelési ágú, 580 
m2 területű ingatlant 1.000.-Ft/m2 

áron, azaz 580.000.-Ft-ért értéke-
síti az árverésen vételi szándékát 
kifejező Remedi Carlo 6070. Izsák, 
Szabadság tér 4. szám alatti lakos 
ajánlattevő részére. 

A testület elhatározta, hogy az 
Önkormányzat tulajdonában lévő, 
izsáki 2328 hrsz. alatti 0,2362 ha 
nagyságú kivett beépítetlen területet 
árverés útján értékesíti 300.000.-Ft 
induló áron. 

A Képviselő-testület elhatározta, 
hogy az Önkormányzat tulajdoná-
ban lévő, izsáki 2264 hrsz. alatti 
2610 m2 nagyságú Izsák, Reviczky 
utca 32. szám alatti, kivett általános 
iskola megnevezésű ingatlant árve-
rés útján értékesíti 8 millió forint 
induló áron azzal a kitétellel, hogy 
a vevőnek vállalnia kell az épület 
stílusának megőrzését, homlokzati 
részének, az emléktábla megtartá-
sának vállalásával. 

Dr. Hauzmann János címzetes 
főjegyző megbízásából:

Bak Nándor aljegyző
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Versenytárgyalási 
hirdetmény

Izsák Város Önkormányzata versenytárgyalási 
hirdetményt tesz közzé

A versenytárgyalás helye: Izsák Város Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatal Jegyzői irodája, 6070 Izsák, Szabadság tér 1. 

A versenytárgyalás időpontja: 2010. április 27. 10:00
A versenytárgyalás során értékesítésre kerülő ingatlanok és kikiáltási 

áruk:
Sorsz. Hrsz. Műv. ág. Ter. AK.  Ft/ha Ft össz.
    érték
1. 018/5 szántó 0,1063 1,66 200.000 21.000
2. 022/19 szántó 0,1686 2,63 200.000 34.000
3. 0127/9 gyep 0,2733 0,38 100.000 27.000
4. 0434/5 gyep 0,1216 0,17 100.000 12.000
5. 0434/6 gyep 0,5793 0,81 100.000 58.000
6. 0434/7 gyep 0,3210 0,45 100.000 32.000
7. 0434/9 gyep 0,4253 0,60 100.000 43.000
8. 0434/10 gyep 0,6656 0,93 100.000 67.000
9. 0434/17 gyep 0,6135 0,86 100.000 61.000
10. 0434/18 gyep 0,7062 0,99 100.000 71.000
11. 0434/19 gyep 0,9276 1,30 100.000 93.000
12. 0434/22 gyep 2,7015 3,78 100.000 270.000
13. 0434/27 gyep 0,6381 0,89 100.000 64.000
14. 0460/6 szőlő 0,0036 0,09 100.000 4.000

A versenytárgyaláson való részvétel feltétele:
A versenytárgyalás időpontja előtt az ajánlattevő a megvásárolni 

kívánt ingatlan kikiáltási ár 20%-ának megfelelő árverési biztosítékot 
(bánatpénzt) köteles befizetni, és a befizetés tényét igazolni az árverés 
megkezdése előtt.

A versenytárgyalási szabályainak elfogadása.
A versenytárgyalási licitlépcső mértéke: 10.000 Ft.-
Az ingatlan versenytárgyalás előtti megtekintésének helye és ideje, a 

megbízott ügyintéző neve, címe és telefonszáma:
A versenytárgyalásra kerülő ingatlanról bővebb tájékoztatást, illetőleg 

a versenytárgyalás tartalmazó írásbeli tájékoztatót Izsák Város Polgár-
mesteri Hivataltól Bak Nándor aljegyzőtől lehet kérni.

Dr. Hauzmann János címzetes főjegyző megbízásából:
Bak Nándor aljegyző

LABDARÚGÁS

Kétarcú csapat

BEMUTATKOZÁS

Jézusban van az élet gyülekezet

Az elmúlt időben játszottunk jól és rosszul is, sőt 
kapitális egyéni hibák miatt nem teljesen úgy sikerült 
néhány mérkőzés, ahogy szerettük volna. Az viszont jó 
dolog, hogy a rangadót nagyszerű játékkal meg tudtuk 
nyerni. A következő időszakban több olyan mérkőzés 
lesz, amelyet meg kellene nyerni, bár sokszor ezek szá-
mítanak a legnehezebbeknek.

A 18. fordulóban (tavaszi 3.) Kerekegyháza csapata 
látogatott el hozzánk. A vendégek a mostani bajnok-
ságban stabil középcsapatként működnek. Az őszi mér-
kőzésen is nehezen tudtunk nyerni ellenük. A mostani 
mérkőzés is nehéznek ígérkezett, de azért a győzelmet 
mindenki elvárta. Jobbára a két tizenhatos között folyt 
a játék, a kapusoknak alig akadt dolguk. Szerencsére a 
20. percben egy jogosan megítélt büntető értékesítésé-
vel megszereztük a vezetést. A vendégek ezek után is 
csak a rombolással törődtek, nagyon ritkán jöttek el a 
kapunkig. Mi sajnos nem találtuk az ellenszerét ennek 
a betömörülő védekezésnek, és bizony csak a hajrában 
tudtuk bebiztosítani a győzelmet. 

A következő fordulóban Hartára látogattunk. Régebbi 
bajnokságban ez a párosítás rangadónak számított, de 
az idei szezonban a hazaiaknak nem igazán megy úgy, 
ahogy szeretnék, csak a táblázat alsó feléhez tartoznak. 
Ősszel könnyedén nyertünk ellenük. A mérkőzés elején 
a hazaiaknak akadtak lehetőségei, de ezek kimaradtak. 
Ezután fokozatosan átvettük a játék irányítását, de ez a 
fölény sajnos csak meddőnek bizonyult. Az első félidő 
végén viszont néhány ellentámadással a hartaiak is elju-
tottak a kapunkig, de ebben a játékrészben nem született 
gól. A második félidőt rosszul kezdték a hazaiak, ugyanis 
kiállították az egyik játékosukat, ezáltal nagy lehetőséget 
kaptunk. A mezőnyfölényünk továbbra megvolt, de jól 
romboltak a hazaiak, és amikor lehetőségük nyílt rá 
próbáltak ellentámadásokat is vezetni. A félidő közepén 
aztán egy ilyen ellentámadás során kihasználták egy vé-
delmi megingásunkat és megszerezték a vezetést. Szinte 
a középkezdés után sikerült az egyenlítés. A további 
percekben nagy nyomás alatt tartottuk a hartai kaput, 
de sajnos már nem sikerült további találatot elérnünk, 
emiatt két pontot elvesztegettünk. 

A 20. fordulóban Kunszállást fogadtuk hazai pályán. A 
mérkőzésen szinte egy másik csapatot láttunk a pályán, 
mint amit eddig tavasszal. Már az első félidő is jó játékot 
hozott, de a második játékrészre még rátettünk egy la-
páttal. Az első félidő közepén megszereztük a vezetést. A 
vendégeknek alig volt egy épkézláb támadása. A második 
félidőben még nagyobb volt a fölényünk és ez szerencsé-
re gólokban is megmutatkozott. Öröm volt látni a szép 
és kombinatív játékunkat. Igazából csak a gólkülönbség 
volt kérdéses. Abban reménykedett mindenki, hogy ez 
a mérkőzés kirángatja a csapatot a hullámvölgyből. Saj-
nos a következő fordulóban ismét a rosszabbik játékot 
mutatta a csapat. Ebben a fordulóban a táblázat utolsó 
helyén tartózkodó Kiskunhalas csapatához utaztunk. 
A mérkőzés pikantériája, hogy a hazai csapat játékos-
edzője az a Márton Attila volt, aki több éven keresztül 
a mi csapatunk kapitánya volt. Jól kezdtük a mérkőzést, 
egyre másra vezettük a támadásokat, de sajnos gólt nem 
sikerült szereznünk. A félidő közepén nagy lehetőséget 
szalasztottunk el, ugyanis egy büntetőt ítéltek meg a 
javunkra, de sajnos ezt is kihagytuk. Továbbra is mi 
voltunk fölényben, de igazán sok helyzetünk nem volt, 
inkább csak távoli lövésekkel próbálkoztunk, ami szinte 
alig találta el a kaput. Sőt a félidő vége felé váratlanul 
egy óriási védelmi hiba miatt megszerezték a vezetést 
a hazaiak, és az utolsó percben még a kapufát is elta-
lálták. A második félidőben is továbbra mi támadtunk 
többet és a hazaiak szereztek gólt. Ekkor egy hazaadást 
csíptek el és kihasználták a lehetőséget. Pár perc múlva 
egy jól eltalált lövéssel szépíteni tudtunk. A hátralévő 

időben hiába támadtunk, egyenlíteni nem sikerült. A 
hazaiak hősiesen védekeztek, mi pedig egyre idegesebben 
játszottunk. Ezen a mérkőzésen elvesztettük a tavaszi 
veretlenségünket. 

A 22. fordulóban egy igazi rangadóra került sor. Solt-
vadkert csapata látogatott hozzánk. A táblázaton mi a 
harmadik, a vendégek pedig a negyedik helyet foglalták 
el, és hét pont volt a különbség, igaz a vadkertiek egy 
mérkőzéssel kevesebbet játszottak. Nem jól indult a 
mérkőzés, ugyanis négy perc elteltével vezetést szereztek 
a vendégek. A gól pár percig megfogta a csapatot, de utána 
egyre jobban fölénybe kerültünk, látszott a játékosokon, 
hogy nagyon szeretnének nyerni, nagy akarattal játszott 
az egész csapat. Mégis csak a félidő végén egy jogosan 
megítélt büntetővel tudtunk egyenlíteni. A második 
félidő eleje aztán álomszerűen telt el, ugyanis nyolc perc 
alatt két nagyszerű góllal elhúztunk a vendégektől. A 
mérkőzés további részében is mi támadtunk többet, a 
vendégek csak ritkán jutottak el a kapunkig. Ahogy telt 
az idő, úgy látszott rajtuk, hogy már nem is igazán bíz-
nak a mérkőzés jobbra fordulásában. Mi sem találtunk 
már ezután kapuba, de szerencsére ismét a jobb játékkal 
rukkoltunk elő és így nagy lépést tettünk a végső dobogós 
helyezésünkért. Az, hogy melyik helyen végzünk, majd 
később fog eldőlni, de még az ezüstérem is elérhető a 
számunkra, és ha úgy játszunk, mint legutóbbi két hazai 
mérkőzésünkön, akkor meg is lehet.

Ifjúsági csapatunknak jól sikerült az elmúlt időszak, 
ugyanis 50%-os eredményt értek el. Volt két-két győ-
zelmük és vereségük egy döntetlen mellett. Remélem 
további pontokat is gyűjtenek és fel tudnak zárkózni a 
középmezőny elejére.

Nézzük a mérkőzések jegyzőkönyveit:
18. forduló:
Izsáki Sárfehér SE - Kerekegyházi SE 2-0 (1-0) Góllö-

vőnk: Borsos (11-esből), Riscutia.
Gréczi Gábor: Közepes játékkal is magabiztosan győz-

tük le a szervezetten játszó vendégeket.
Ifjúsági eredmény: 1-0 Góllövőnk: Marosvölgyi D.
19. forduló:
Harta SE - Izsáki Sárfehér SE 1-1 (0-0) Góllövőnk: 

Balog.
Gréczi Gábor: A játékunk olyan volt, mint a pálya 

talajának minősége.
Ifjúsági eredmény: 2-2 Góllövőink: Tóth R., Farkas L.
20. forduló:
Izsáki Sárfehér SE - Kunszállási SE 4-0 (1-0) Góllövőink. 

Riscutia, Kovács Dávid, Balog, Liptai.
Gréczi Gábor: Végre élvezetes játékot produkáltunk, és 

ez gólokban is megmutatkozott
Ifjúsági eredmény: 2-1 Góllövőink: Marosvölgyi D., 

Berényi G.
21. forduló: 
Kiskunhalas FC - Izsáki Sárfehér SE 2-1 (1-0). Góllö-

vőnk: Balog.
Gréczi Gábor: Durva egyéni hibák „tarkították” a szürke 

játékunkat.
Ifjúsági eredmény: 4-0.
22. forduló:
Izsáki Sárfehér SE - Soltvadkerti TE 3-1 (1-1) Góllövő-

ink. Barna Zs. (11-esből), Riscutia,, Balog.
Gréczi Gábor: Ismét a jobbik arcát mutatta a csapatom, 

megérdemelt és fontos győzelmet arattunk a dobogós 
helyezésekért folyó harcban.

Ifjúsági eredmény: 1-5.

További mérkőzéseink:
Április 25. 17:00: Izsáki Sárfehér SE - Tompa KSE
Május 02. 17:00: Kiskőrös LC - Izsáki Sárfehér SE
Május 09. 17:00: Izsáki Sárfehér SE - Dusnok KSE
Május 16. 17:00: Solt FC - Izsáki Sárfehér SE
Május 19. 17:00: Akasztó FC - Izsáki Sárfehér SE
Május 23. 17:00: Izsáki Sárfehér SE - Kalocsa FC
HAJRÁ IZSÁK!

Izsák László

Versenytárgyalási 
hirdetmény

Izsák Város Önkormányzata versenytárgyalási
hirdetményt tesz közzé

A versenytárgyalás helye: Izsák Város Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatal Jegyzői irodája, 6070 Izsák, Szabadság tér 1. 

A versenytárgyalás időpontja: 2010. április 27. 8:15
A versenytárgyalás során értékesítésre kerülő ingatlan:
Izsáki 2264 hrsz. alatti 2610 m2 nagysági Izsák, Reviczky utca 

32. szám alatti kivett általános iskola megnevezésű ingatlan.
A versenytárgyaláson való részvétel feltétele:
A versenytárgyalás időpontja előtt az ajánlattevő a kikiáltási ár 

20%-ának megfelelő árverési biztosítékot (bánatpénzt) köteles be-
fizetni, és a befizetés tényét igazolni az árverés megkezdése előtt.

A versenytárgyalási szabályainak elfogadása.
Az ingatlan kikiáltási ára: 8.000.000.- Ft.-
A versenytárgyalási licitlépcső mértéke: 100.000 Ft.-
Az ingatlan versenytárgyalás előtti megtekintésének helye és ideje, 

a megbízott ügyintéző neve, címe és telefonszáma:
A versenytárgyalásra kerülő ingatlanról bővebb tájékoztatást, ille-

tőleg a versenytárgyalás tartalmazó írásbeli tájékoztatót Izsák Város 
Polgármesteri Hivatal Bak Nándor aljegyzőtől lehet kérni.

Az ingatlan versenytárgyalás különös feltételei:
A vevőnek vállalnia kell az épület stílusának megőrzését, a hom-

lokzati részének és az emléktábla megtartását.
Dr. Hauzmann János címzetes főjegyző megbízásából

Bak Nándor aljegyző

Az Argentin Misszió Szövetség 
küldetéséből jöttünk Magyaror-
szágra 2000-ben. Hat éven ke-
resztül a Velencei Baptista Gyüle-
kezetben segítettünk, mint tanító 
pásztorok. 2006. májusában az Úr 
ránk bízott egy új feladatot, hogy 
megszervezzünk egy missziós 
központot, ahonnan az emberek 
felkészülve továbbmennek más 

területekre és gyülekezeteket 
plántálnak.

Így Pusztaszabolcson, ahol nem 
volt evangéliumi gyülekezet, az 
Úr segítségével épületet vásárol-
tunk. Itt kezdtük el a gyülekezet 
plántálását és a bibliaiskolai tan-
folyamokat. 

A Jézusban Van Az Élet Gyüle-
kezet egy alternatív gyülekezet 

azok számára, akik szellemi-lelki 
életükben többre vágyódnak. 
Azért a pusztaszabolcsi gyüleke-
zet úgy döntött, hogy ahol Isten 
ajtókat nyit, ott megosztjuk ezt az 
alternatív lehetőséget. 2009 szept-
emberében úgy éreztük, hogy 
Izsákon kell elkezdenünk egy 
ilyen gyülekezetet, hogy az itteni 
emberek is megismerjék Jézus 

Krisztust mint megmentőjüket, 
és közeledhessenek Hozzá.

Itt vagyunk tehát Izsákon Isten 
indíttatásából azért, hogy azok-
nak, akik megtérnek, segítsünk 
felkészülni és az Úr szolgálatába 
állni. Ha szükséged van arra, hogy 
Istenhez közelebb kerülj, és töb-
bet tudj ezzel kapcsolatban, keress 
fel bennünket! Minden pénteken 

18 órakor tartjuk az alkalmainkat 
az Általános Iskolával szemben, 
a virágbolt mellett ( Kossuth L. 
u. 48.)

Sok szeretettel várunk!
Jézusban Van Az Élet Gyüle-

kezet

Német József és Erzsike 
lelkipásztorok
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APRÓHIRDETÉSEK

ÜGYELETEK

AKCIÓK ÉS ÚJDONSÁGOK
A GYROS BÜFÉBEN

Újdonságokkal, akciókkal és tavalyi árakkal várjuk kedves 
vendégeinket a  GYROS BÜFÉBEN! 

AKCIÓNK: Minden kedves vendégünk azonnali sorsoláson 
vesz részt és ha szerencsés, a számla teljes összegét 

vagy 50%-át a Büfé állja.
MINdeN hÓNAp utolsÓ CsütörtöKéN torKos CsütörtöK.

UJDONSÁGAINK február elejétől
-  rántott csirkecomb
-  rántott sertésszelet
-  rántott csirkeszárny 
-  rántott csirkemell

Kedden, pénteken  lángos.

rendelésfelvétel: +36-20-2699-760
Nyitva tartás: hétfő, szerda, csütörtök 8 órától 21 óráig

kedd, péntek 7 órától 21 óráig 
szombat, vasárnap 15 órától 21 óráig

Április 28. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Megyei Krónika (ism.)
20:35: Közkívánatra: Dr. Papp
           Lajos prof. izsáki előadása
21:40: Társasjátékok- riport-
           műsor a párkapcsolatokról 
Április 29. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Megyei Krónika
20:35: Izsák-Tompa labdarúgó 
           mérkőzéseink
Május 4. kedd
14:00: Közvetítés a képviselő-
            testület üléséről
Május 5. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Megyei Krónika (ism.)
20:35: Közvetítés a képviselő-
           testület üléséről felv.
Május 6. csütörtök
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Megyei Krónika
20:35: Református Krónika
Május 12. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Biztonsági Zóna
20:55: Társasjátékok - riport-
           műsor a párkapcsolatokról
Május 13 csütörtök
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Megyei Krónika (ism.)
20:35: Izsák-Dusnok labdarúgó 
           mérkőzés

Tetőteres családi ház sürgősen 
eladó. Irányár 16 millió forint. Érd.: 
06-20-5599-358

Eladó világos színű hálószobabútor 
(régi stílusú-modern kivitelben), 
valamint középbarna 4,5 elemes szek-
rénysor. Érd.: 06-30-515-8041

Házasulandó fiatalok figyelem! 
Vőfélyi teendőket vállalok. Bogáromi 
László, tel.: 06-70-546-1964

Kripta (új) eladó az izsáki Felső 
katolikus temetőben. Érdeklődni lehet 
a Plébánia Hivatalban. 

Szántóföldet, gyepet napi áron 
vásárolok. Ajánlathoz szükséges: 
pontos helyrajzi szám, területnagy-
ság, eladási árajánlat. Levélben: Nagy 
Ferenc, Izsák, Szabadság tér 26. T: 
06-30-938-1365

FIGYELEM!
Idén is várja kedves vásárlóit Zöldágné Erzsike az 

Izsák Hunyadi u.39. sz. alatti kertészetében balkonnö-
vényekkel, virágokkal, palántákkal, virágfölddel! 7-féle 
muskátli, szőlővirág, napvirág, petonia, szalvia, pisti-
ke, verbena és még sok különleges álló és folyó virág 

kapható.
Paprika, paradicsom, uborka, dinnye és zellerpalántá-
ink idén is a legjobb minőségben, alacsony árakon!

Tel.: 06-30-338-1692
         06-76-375-767

SÍRKŐ
SzABADSzÁLLÁSRóL!!! 
Újonnan nyílt telephelyünkön Bács-Kiskun Megye egyik 

legnagyobb gránitsíremlék lerakatával várjuk. 
- Rövid határidő, kedvezőárak, ötven év garancia. 

- Gyönyörű új színek és formák.
- Szobrok, szökőkutak, ablakpárkányok gránitból. 

- Kérésére otthonában számítógépes bemutatót tartok. 
- Régi sírok tisztítása lefedése szét- és összerakása rendkívül 

kedvező áron. 
- Árajánlat készítés ingyenesen.

Udvarias kiszolgálással várjuk önt is telefonon
egyeztetett időpontban. 

Tel: +36 70 4570070, vagy: 76 353 092 
MÜLLER ZOLTÁN KŐFARAGÓ, 

ÉPÜLETSzOBRÁSz

Születtek: Szabó Gréta an: Petró 
Noémi, Molnár Zsófia an.: Makai 
Marianna, Tóth László an: Trepák  
Erzsébet, Sőreghy Nándor Márk 
an: Dr. Cséplő Erzsébet.   
Házasságkötések: Gyurkovics 
László - Drahos Katalin, Nagy 
Zsolt - Izsák Katalin Szabina, 
Gyallai Ervin - Király Edina, Vá-
mos Zsigmond- Fider Rozália. 
Meghaltak: Hegedüs Kálmánné 
sz: Sörös Teréz 87 éves, Nyár 
u. 12., Herpai Gyuláné sz: Mu-
ráncsik Ilona 90 éves, Rákóczi 
u. 4., Vincze Jánosné sz: Tuba 
Krisztina 79 éves, Gedeon dűlő 
237., Kraudy Etelka 76 éves, volt 
izsáki lakos, Kocsándi Ferenc 90 
éves Kiskőrösi u. 13.,Varga Imre 
45 éves , Gorkij u. 2., Mezei Gyula 
88 éves, Rákóczi u. 38.

KáBElTéVé üGyElET
április 19 - 25: Izsák László, tel.: 06-20/778-2504

április 26 - május 02: Farkas Zsolt, tel.: 06-20/778-2503
Május 03 - 09: Izsák László
Május 10 - 16: Farkas Zsolt
Május 17 - 23: Izsák László
Május 24 - 30: Farkas Zsolt

ORVOSI EléRHETŐSéGEK
8-12-ig rendelési időn kívül üGyElET NAPONTA

hétfő,  kedd, szerda, csütörtök: 16 órától másnap 08 óráig
péntek: 13-08 óráig

szombat-vasárnap, ünnepnap: 24 órában
Szabadszállás, Mindszenti tér 5. Telefon: 76/353-324

IZSáKI ORVOSOK DélUTáNI EléRHETŐSéGE
hétfő: 12-16 óráig Dr. Szántó ágnes 76/374-375
kedd: 12-13 óráig Dr. Bíró Sándor 76/374-844
 13-16 óráig Dr. Szántó ágnes 76/374-375
szerda: 12-13,30 óráig Dr. Rigó József Zsolt 76/374-190
 13,30-16 óráig Dr. Bíró Sándor 76/374-844
csütörtök: 12-16 óráig Dr. Rigó József Zsolt 76/374-190
péntek:     12-13 óráig Dr. Bíró Sándor76/374-844

Délutáni telefonelérhetőség 12 - 16 óráig: 
06/20/9/624-594

ÉRETTSÉGIzzEN
ESTI TAGOzATON IzSÁKON!

A Kun László Középiskola és Szakiskola
Izsáki Tagintézménye

FELVÉTELT HIRDET a 2010/2011-es tanévre 
gimnáziumi képzésre.

       Jelentkezni lehet négy éves érettségi felkészítő képzésre, de 
beszámítható a jelentkező korábbi tanulmányai során szerzett 
előképzettsége. A jelentkezés alapfeltétele a 8. osztályos általá-

nos iskolai bizonyítvány, valamint a tankötelezettség korhatárá-
nak betöltése. A képzés során a tanulók a gimnáziumi képzésre 

előírt tantárgyakat tanulják.
 A tanulók a 12. évfolyam sikeres elvégzése után gimnáziumi 

érettségi vizsgával fejezhetik be tanulmányaikat.
 Az oktatás hetente két alkalommal (kedden és csütörtökön), 

esti tagozaton,  délután 15.00 és 20.00 közötti időben történik! 
   ÉRDEKLŐDNI ÉS ELŐZETESEN JELENTKEZNI LEHET :

DRAHOS ILONA MÁRIA 06-30/350-1180
Beiratkozás a gimnáziumi képzésre:

Folyamatosan június 20-ig
Időpont egyeztetés a fenti telefonszámon

A beiratkozás helye: a Táncsics Mihály Általános Iskola épü-
letében, Izsák, Kossuth út 29. sz.

 A beiratkozáshoz szükséges a személyi igazolvány, a 
legmagasabb  iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok (az 

évfolyamba sorolás ezek alapján történik).
A Középiskolánk tanulói jogosultak Diákigazolvány igénylésé-
re és a velejáró kedvezmények igénybevételére. A jogszabályi 
előírásokban meghatározott feltételek szerint - alanyi jogon 

- családi pótlék igénylésére is jogosultak.
A képzés tandíjmentes!

A képzést csak a szükséges jelentkezői létszám megléte esetén 
indítjuk!!!

SzEREzzEN SzAKKÉPESÍTÉST
ESTI TAGOzATON IzSÁKON!

A Kun László Középiskola és Szakiskola
Izsáki Tagintézménye

FELVÉTELT HIRDET a 2010/2011-es 
tanévre szakközépiskolai képzésre.

A szakközépiskolai képzésen belül gazdasági informatikus 
képzésre lehet jelentkezni. 

A képzés érettségire alapozott, kétéves szakközépiskolai képzés, 
amelynek során a hallgatók informatikai ismeretek, munkatervezés 
és szervezés, projektirányítás, szoftvermenedzsment, vállalkozásme-
nedzsment, menedzselési ismeretek, programozási ismeretek emelt 

szintű képzésben részesülnek.
 A képzés során angol nyelv tanulása kötelező.

 Az oktatás hetente két alkalommal (kedden és csütörtökön), esti 
tagozaton, 

 délután 15.00 és 20.00 közötti időben történik! 
   ÉRDEKLŐDNI ÉS ELŐZETESEN JELENTKEZNI LEHET:

DRAHOS ILONA MÁRIA
 oktatásszervezőnél a

06-(30)-350-1180-as telefonszámon.
Beiratkozás a képzésre előzetesen június 20-ig:

Időpont egyeztetés a fenti telefonszámon
A beiratkozás helye: a Táncsics Mihály Általános Iskola 

épületében Izsák, Kossuth út 29. sz.
 A beiratkozáshoz szükséges a személyi igazolvány 

és az érettségi bizonyítvány.
A Középiskolánk tanulói jogosultak Diákigazolvány igénylésére és 
a velejáró kedvezmények igénybevételére. A jogszabályi előírások-
ban meghatározott feltételek szerint - alanyi jogon - családi pótlék 

igénylésére is jogosultak.
Az oktatás - az első szakképesítés megszerzése esetén - 

tandíjmentes! A képzést csak a szükséges jelentkezői létszám 
megléte esetén indítjuk!!!

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

Vízmû
0630/908-1799


