
2010. június 18. Ára: 110 FtXX.  évfolyam 6. szám

Hirdessen
az

Izsáki Hírekben 
és az
Izsáki

Televízióban!

Mondok Józsefet a Magyar Lovassport
Szövetség alelnökévé választották  Újra megnyílhatnak a bezárt vasúti mellékvonalak 

Önkormányzati hírek

Kisizsáki útépítés

A Szövetség május 25-én meg-
választott elnöksége június 
14-én tartott ülésén Mondok 
Józsefet és Prof. Dr. Sótonyi Pé-
tert választotta meg a szervezet 
alelnökévé. A vezetőség felállá-
sa: elnök Lázár Vilmos, alelnök 
Mondok József és Sótonyi Péter, 

tagok dr. Jármy Miklós, Papp 
István Tibor, Szebényi Dániel, 
Szotyori Kristóf. Mondok József 
szövetségi alelnöksége mellett 
továbbra is a fogathajtó szakág 
elnöke marad, melynek veze-
tését már több ciklus óta végzi 
sikerrel.                  –baranyai–

Lázár Vilmos a Magyar Lovasszövetség elnöke
Mondok József a Magyar Lovasszövetség alelnöke

Dr. Gémesi György a Nemzeti Sportszövetség elnöke

A Képviselő-testület legutóbbi 
ülését 2010. június 8.-án tartotta, 
melyen beszámolót fogatott el a 
közrend- közbiztonság helyzeté-
ről és az Izsákért Közalapítvány 
munkájáról, mindkét beszámolót 
az előterjesztésnek megfelelően 
elfogadta.
A Képviselő-testület a Napkö-

ziotthonos Óvoda 2009/2010. 
tanévi munkájáról szóló intéz-
ményi értékelő beszámolóját az 
előterjesztésnek megfelelően 
jóváhagyja. Elhatározta, hogy 
a felsővárosi óvoda mosdó fel-
újítására költségvetés-tervezet, 
ütemezési javaslatot készít a 
felújítási munkák megvalósítása 
érdekében. 
Jóváhagyta a Képviselő-testü-

let a Gondozási Központ és az 
izsáki regionális hulladéklerakó 

2009. évi működéséről szóló 
beszámolóját az előterjesztésnek 
megfelelően.
Izsák város Önkormányzat 

Képviselő-testülete a 2009. évi 
intézményi és belső ellenőrzésről 
szóló beszámolót elfogadta.
Rendeletet alkotott a Képviselő-

testület az Önkormányzat 2010. 
évi költségvetésének módosítá-
sáról, melyet lapunkban közzé 
teszünk. 
Izsák Város Önkormányzat Kép-

viselő-testülete Dr. Hauzmann 
Jánost - Izsák Város Polgár-
mesteri Hivatala nyugalmazott 
címzetes főjegyzőjét - felterjeszti 
a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 
rendeletében kiírt „Bács-Kiskun 
Megye Közszolgálatáért” díjra.

Bagócsi Károly
címzetes főjegyző

A kormány arra törekszik, 
hogy már az idén nyáron újra 
indítsák a megszüntetett sze-
mélyforgalmat a vasúti mellék-
vonalakon, amennyiben a vi-
dékfejlesztési elképzelésekhez, 
a lakosság helyben tartásához, 
a gazdasági növekedéshez ez 
szükséges - mondta Fellegi 
Tamás nemzeti fejlesztési mi-
niszter az MTI-nek.
A bezárt vasúti mellékvonalak 

megnyitására vonatkozó javas-
latok kidolgozása a nemzeti 
fejlesztési minisztérium szá-
mára, a MÁV menedzsmentjé-
nek feladata lesz. Mint isme-
retes, a Kóka János SZDSZ-es 
miniszter vezette Gazdasági 
és Közlekedési Minisztérium 
2007 márciusában a MÁV 14 
mellékvonalán szüntette meg 
a személyszállítást, köztük a 
bennünket érintő Kecskemét-
Fülöpszállási vonalon. Majd 
MSZP-s utódja további közel 
ötven vonalat zárt be az elmúlt 
évben, s folytatva ezt a sort, 
az idén decemberi menet-
rendváltástól újabb 29 vasúti 
mellékvonal megszüntetését 
tervezték.
Erre azonban már nem lesz 

módjuk, mert időközben kor-
mányváltás történt, s a nem-
régiben felállt új kormány egy 
teljesen más országvezetési 
stratégia mentén dolgozik. 
Nem leépíteni, hanem építeni 
kívánnak. Ennek megfelelően 
már a választások előtt is kije-
lentették, hogy hatalomra ke-
rülésük esetén visszaállítják az 
előző vezetés által bezárt vasúti 
vonalakon a közlekedést. Egye-
bek mellett azért, mert semmi-
lyen kézzelfogható megtakarí-
tással nem járt az intézkedés, 
annál több kényelmetlenséggel 
és kárral az érintett lakosság 
számára. Fónagy János fide-
szes közlekedéspolitikus a 
visszaállítás kapcsán többször 
említette a mi vonalunkat is, 

mint amelyen az elsők között 
indítják újra a forgalmat. Ér-
deklődve várjuk, mikortól jár 
újra vonatunk! Szép és igazán 
aktuális napja lehetne az új-
raindításnak október 26-a, az 
1895. október 26-i vasútavatás 
115-dik évfordulója! Méltó 
módon tiszteleghetnénk ezzel 
vasútépítő elődeink előtt. Meg-
mutatva, mégsem herdáljuk el 
örökségüket!
A rendszeres forgalomra fel-

készítő „előgyakorlat” tanúi 
lehettek néhányan május 29-
én, szombaton kora délután, 
amikor három év után ismét 
személyvonat haladt át az izsá-
ki állomáson. 
Sajnos valóban csak néhá-

nyan lehettek ennek tanúi, 
mivel késve, hozzám már utó-
lag, érkezett az alábbi értesí-
tés, amelyből kiderül, milyen 
utazásról is volt szó. „2010. 
május 29-én a MÁV Nosztal-
gia különvonatot szervez a 
Trains.hu kezdeményezésére 
a Bp-Lajosmizse-Kecskemét-
Fülöpszállás-Kiskőrös-Kalocsa 
útvonalon. A kirándulóvonat 
már csak azért is különleges, 
mert három olyan vonalon 
közlekedik, ahol jelenleg nincs 
személyforgalom. Sőt, Kecs-
kemét és Fülöpszállás között, 
valamint a kalocsai szárnyvo-
nalon három év óta ez lesz a 
legelső személyvonat! Ezek a 
vonalak hamarosan új életre 
kelhetnek, aminek az előkészü-
letei már elkezdődtek, így ez a 
különvonat lehet az örömteli 
„első fecske”. Elsősorban vas-
útfotósok számára, külsőségek 
nélkül közlekedik a nosztalgia-
motorvonat, de látványnak 
sem utolsó: az idősebbek még 
emlékeznek, hogy ilyen BC 
sorozatú motorvonatokkal ré-
gebben errefelé is utazhattunk. 
Ha a helybeliek a megállókban, 
útátjárókban a vonat elé jönnek 
- akár nemzeti és község zász-
lókkal - ezáltal is kifejezhetik, 
hogy igénylik, várják a vasúti 
közlekedés helyreállítását, és a 

vasútbarátok ezt dokumentálni 
fogják. A vonat 7.30-kor indul 
Budapest Nyugati pályaudvar-
ról, érkezik Kalocsára 16.30 
után, ahonnan a kora esti 
órákban visszaindul.”
Sajnos hozzánk tehát késve 

érkezett az értesítés, de remél-
jük vonatunk már nem sokáig 
késik. Vigaszul egy kis részlet a 
nosztalgiavonat útjáról készült 
beszámolóból: „Utunk során 
három bezárt vasútvonalat 
is érintettünk. Lajosmizse és 
Kecskemét alsó között a sze-
mélyforgalom 2009. december 
13. óta szünetel. Itt a pálya jó 
állapotú, a különvonat végig 
60-nal mehetett, a fénysorom-
pók mindenhol működtek, sőt, 
Hetényegyháza és Kecskemét 
alsó állomásokon a mai na-
pig van forgalmi szolgálat. A 
Kecskemét - Fülöpszállás és a 
Kiskőrös - Kalocsa vonalakon 
2007. március 3-án szűnt meg 
a személyforgalom. A pálya itt 
sokkal rosszabb, az összes állo-
más kihalt, a fényjelzők sötétek, 
a fénysorompókat leszerelték. 
Itt már nem is engedtek minket 
önállóan közlekedni, mindkét 
lezárt szakaszon vonali tolatás-
vezetők szálltak fel hozzánk. Az 
elhanyagolt pályán legfeljebb 
30-cal mehettünk, azonban a 
szűk és hangos motorkocsik-
ban néha ez is soknak tűnt. 
Az ablakokban lógó utasoknak 
gyakran kellett behúzódniuk a 
csapódó ágak miatt, amelyek az 
utastérben vagy a motorkocsik 
kiálló részein utaztak velünk 
tovább.”
A pálya állapotáról szóló infor-

mációk nem igazán örömteliek, 
de ez várható volt háromévnyi 
elhagyottság után (meg a már 
korábban is elbliccelt felújítá-
sok után). Szakemberek véle-
ménye szerint összességében 
azonban reálisan kezelhető a 
dolog, rendbe hozható a vonal. 
Vagyis ez az állapot önmagában 
nem zárja ki az újraindítást

-tetézi-
Fotó: Varga Mátyás

Az uzovicsi nagykanyar a nosztalgiavonattal 2010. május 29-én

Szilárd alapozású, tömörített burkolatot kapnak az utcák. 
Mondok József polgármester, Bagócsi Károly megbízott 

jegyző és Laki Zoltán az Inno Kom Kft. ügyvezetője, az egyik 
útszakasz munkálatainál tájékozódtak a kivitelezésről

A napokban megkezdődött a 
kisizsákiak által nagyon várt 
útfejlesztés. Az önkormányzat 
tavaly ősszel tett ígéretet, hogy 
idén rendbe teszik a település-
rész főútjáról kiinduló bekötő-
utakat, amelyek különösen esős, 
fagyos időben nehezen voltak 
járhatók, sőt időszakosan né-
hány szakaszon járhatatlanná is 
váltak. E beruházással párhuza-
mosan a mélyen fekvő részeken 
csapadékvíz felfogó és tároló 
árkokat is kiépítenek, valamint 
a kápolna mögötti területen egy 
kis futballpályát is kialakítanak. 
E fejlesztések tovább növelik a 
településrész komfortosságát, 
melyet régen vártak már az ott 
élõk.
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Újabb polgárőr egyesület 
alakult Izsákon

Rendhagyó gyermeknap
az izsáki pékségben

Évfordulós ünnepségsorozat kiállítással

Óvodás focistáink megyei sikere

Izsáki sárkányrepülők 
sikere

Június 5-én a kisizsáki műve-
lődési házban tartotta alakuló 
ülését a Kolon-tó Polgárőr 
Egyesület. Kastély József el-
nök ismertette a munkatervet, 
melynek lényege, hogy az 
egyesület működése nyomán 
az izsákiak és a külterületen 
élők egyaránt nagyobb bizton-
ságban érezhessék magukat. 
Kiemelte, hogy ez a csoport 
nem azonos az előbbiekkel, 

bár többen azoknak is tagjai 
voltak.
A hatékonyabb működést 

segítendő, a Megyei Polgárőr 
Szövetség egy Opel személy-
gépkocsit adott használatra 
az egyesületnek. Az ülésen 
Bajnóczi Jenő titkár elmond-
ta, hogy kisizsákon egy külön 
kisebb csoportot is felállítanak 
majd, az ottani közbiztonság 
javítására.

Szabó Mihály a Megyei Polgárőr Szövetség elnöke adta át
a járőrautót az izsáki csoportnak

A kiskőrösi Sólyom Repü-
lő Egyesület sportrepülőtere 
adott otthont június 6-án az 
Ultrakönnyű Repülők Köztár-
sasági Kupája csapatverseny 
területi döntőjének. Öt csapat 
tíz motoros sárkányreplőgépe 
és azok két-két fős személyzete 
állt rajthoz öt versenyszámban. 
Mint Ferinc Vince verseny-
igazgató, a versenysorozatot 
szervező Motoros Könnyű 
Sportrepülő Szövetség elnöke 
elmondta, a programot úgy ál-
lították össze, hogy az a néző-
közönség számára is látványos 
legyen. Ezért a verseny a repü-
lőtér felett kis magasságban 
végrehajtott feladatokból állt. 
A földtől egy méterre kifüg-
gesztett luftballonokat kellett 
eldurrantani a géppel, majd 
kis homokzsákokkal célba 

találni az alacsonyan száguldó 
sárkányból. Ezek mellett volt 
célraszállás, célba lövés airsoft 
fegyverrel és meghatározott 
területen belüli úgynevezett 
„híd” repülés, vagyis bizonyos 
oldal- és magassági szinten kí-
vülre nem kerülhetett a gép. A 
feladatok a pilóták gépvezetési 
képességeit, illetve navigáto-
raik célzóképességét tették 
próbára. Az Izsáki Repülő 
Egyesületet a Fekete Imre- Rit-
ter Imre és a Ritter János-Ritter 
Dominik páros képviselte a 
versenyen. 
A kiskőrösi verseny országos 

döntőbe jutott dobogósai: 1. 
Soltvadkert Repülősport Egye-
sület, 2. Izsáki Repülő Egyesü-
let, 3. Nyíregyházi Légisport 
Egyesület 

-tetézi-

Az izsáki csapat egyik párosa homokzsák-célbadobás közben

Különleges  gyermeknapi 
programra várták a felső óvo-
da nagycsoportosait az izsáki 
pékségbe. Érkezéskor finom 
nutellás buktával vendégelték 
meg őket a pékség munkatár-
sai, majd Davide Gottardó a 
sütöde olasz tulajdonosa be-
mutatta hogyan készül például 
az a kelt tészta, amelyből a ne-
kik kínált nutellás süteményt 
sütötték. A bemutató egyben 
előkészülete volt a délelőtt 
további programjának. Ugyan-
is a bedagasztott tésztából a 
gyerekek maguk készíthettek 
péksüteményeket. Ők nyúj-
tották, sodorták és fonták a 
kalácsokat, melyeket kelesztés 
és sütés után hazavihettek.

–te–
A gyerekek komoly érdeklõdéssel és teljes átéléssel

készítették a péksüteményeket

50 éves a központi iskolánk, 
50 éve, azaz 1960-ban ballagtak 
először ebből az épületből az 
akkori nyolcadikosok! A hajda-
ni gyerekek ma már nagypapák 
és nagymamák! Köszöntöm 
őket, kívánok nekik minden 
jót, sok boldog évet!
50 év alatt több ezer gyerek 

tanult itt és büszkén mond-
hatom, hogy akik itt végeztek, 
becsületes dolgozó felnőttekké 

válva öregbítették iskolánk 
hírnevét!
A mai diákok közül Bárdi 

Nóra 7. a osztályos tanuló az 
évforduló alkalmából verssel 
emlékezett. A jeles alkalomból 
felavatásra került egy emlék-
tábla, emlékezve szeretett 
tanárainkra és hajdan volt 
diáktársainkra.
A pedagógusok nevében Ko-

vács János tanár úr, a ballagók 

nevében Fejszés Nóra és Langó 
Dávid tanulók helyezték el a 
megemlékezés koszorúját.
Az ünnepségsorozat a sport-

csarnokban folytatódott, ahol 
az iskola dolgozói az össze-
gyűlt anyagból egy kiállítást 
szerveztek. Az évforduló kap-
csán meghívtuk Paksi Imre 
nyugdíjas pedagógust, aki 
nemcsak tanúja volt az iskola 
építésének, hanem saját maga 
is részt vett a jelenlegi épület 
helyén lévő tüzép-telep lebon-
tásában, majd az új iskolaépü-
let felépítésében. 
A kiállítás anyagai szép emlé-

keket idéztek fel saját gyerek-
koromból is. A kiállítás folya-
matosan bővül, és a Sárfehér 
Napok keretében megtekint-
hető lesz az izsákiaknak és az 
idelátogató vendégeknek is.
A fényképen középen látható 

Paksi Imre tanár úr, szeretett 
tanítványai körében.

Mondok József
polgármester

Május 26-án az 
izsáki óvifocisok 
Kiskőrösön a me-
gyei döntőben 4. 
helyezést értek el. 
Az induló kilenc 
csapat között ép-
pen csak lecsúsz-
tak a 3. helyről. 
Olyan csapatokat 
utas í tot tak  ma -
guk mögé,  mint 
Bácsalmás és Kecel 
csapata, de legyőz-
ték a kecskeméti 
utánpótlás focicsa-
patát is. A torna 
négy legügyesebb 
gyereke focilabdát 
kapott ajándékba, 
az egyik közülük 
Budai Áron volt.

Perjésné Kiss 
Etelka

A jövő bajnokai: álló sor balról jobbra: Győrfi Enzo, Dóczi Márk, Tó-
szegi Dániel, Csomor Zsombor, Ritter Patrik, Ungor Bence, Budai Áron 
guggoló sor balról jobbra: Geiger Dávid, Bárdi Áron, Perjés Bendegúz, 
Perjés Kenéz, Nagy Márk Edző: Ungor Pál (A képről hiányoznak, de ők 
is óvifocisok voltak: Duráncsik Sándor, Varga László)

ÖTVENÉVES A NAGYISKOLA
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TETÉZI LAJOS

Gondolom...
... sokan olvasták a hírt, hogy az ismert és 

sikeres olasz futballcsapat, az Internazionale 
vezetőedzőjét, José Mourinhot évi 3,5 mil-
liárd forintnak megfelelő összegért kívánják 
Spanyolországba szerződtetni. Némi számítás 

után szembesülhetünk a döbbenetes ténnyel, hogy a kiváló 
szakembernek közel tízmillió forintot szánnak naponta. Vél-
hetőleg e körüli összeg üti a markát jelenlegi csapatánál, az 
Internél is.
Gondolom, nemcsak én akadok fenn ezen a képtelenségen. 

Különösen annak tükrében, hogy e hírrel párhuzamosan napon-
ta szembesülünk a feldolgozhatatlan ténnyel, hogy a világban 
azért halnak éhen sokan -köztük gyerekek-, mert ellátásukra 
egyetlen nyomorult dollár, vagyis durván 200 forintnyi összeg 
sem jut naponta. Torz és értékét vesztett világban élünk. Olyan-
ban, ahol - hogy csak egy dolgot hozzak példaként- néhány 
amerikai bank- és tőzsdespekuláns csupán azért, hogy még 
tovább növelje mesés vagyonát, gazdasági válságba sodorhatta 
az egész világot. Tudva és nem riadva vissza attól, hogy ezzel 
még többen halnak éhen, vagy válnak földönfutóvá.
Gondolom, értik olvasóink, nem Mourinho képességeit, 

érdemeit, sikereit kérdőjelezem meg írásom bevezetőjében. 
És nyilván azzal is tisztában vannak, hogy nem ő az egyetlen 
a világon, akit ilyen példaként hozhatnék. (Csak hát éppen 
foci-vb-lázban ég a világ, s ebből önként adódott, hogy az ő 
esetét említsem. Természetesen minden ünneprontási szándék 
nélkül.) Tudjuk, itthonról is sorolhatnánk eseteket. Igaz, nem 
ekkora összeggel, de a hazai viszonyokhoz, s pláne az éhezők-
höz mérten szintén vérlázítóakkal. Tévedés ne essék, én is 
elismerem a valóban kiemelkedő teljesítményeket. Szülessenek 
azok sportban, munkában, művészetben, bármiben. De csak is 
egy normális értékrend mentén honorálhatók ezek is.
Gondolom, még az elvakult futballkedvelők is egyetértenek 

abban, hogy amíg gyermekek halnak éhen, s milliárdnyi ember 
éhezik és nyomorog a világban, addig senki nem kereshet napi 
tízmilliót. Pláne nem futballal. Amely ugyan kiváló szórakozás 
az azt kedvelőknek, de mégsem alapfeltétele az emberi létnek. 
Ahogy a honi bankvezérek, jól helyezkedő politikusok, s egyéb 
vezetők sem kereshetnek havi tízmilliókat, amíg közel három-
millióan nyomorognak, s ezrek otthonát viszi el az ár. Csendben 
megjegyzem: e súlyos gondok megoldása után sem...

Miért, miért, miért...

Hol húzódik a bűz elviselhető határa? Vándor Kórusfesztivál Lajosmizsén

Virágos Izsákért

Itt a nyári jó idő, süt végre a nap, 
a hosszú, nehéz tél után, ráfér 
az emberekre a feltöltődés. Mi 
kisizsákiak nem tudjuk sajnos 
ezt a szép időt igazán élvezni, 
mert ha egy dolgos munkanap 
után hazaérve a ház ablakait 
kinyitva szeretnénk beengedni a 
nap sugarai által nyújtott meleg-
séget, friss levegőt, csak bűz árad 
be otthonunkba. A ház körül, az 
utcán, a falunkban mindent átha-
tó szennyvízszag érződik. Minap 
Szabadszállásra menet, különös 
látvány tárult a szemem elé. A 
lezárt zsilipnél csúnya sárga 

víz duzzadt, 1 méteres habját 
hordta a szél, mint valami fehér 
pamacsokat. (A mellékelt fotón 
már kevesebb hab látszik.)
Panaszommal, közös pana-

szunkkal, többször megkerestem 
a T. Polgármester Urat, de sajnos 
eddig  érdemi intézkedés nem 
történt. Kénytelenek vagyunk 
ebben a szagban élni, amely 
hosszú távon lehetetlen, hiszen 
az amúgy is hátrányos helyzetű 
kis településünk értéke ezzel 
tovább csökken. Bízunk benne, 
hogy a Polgármester Úr ígérő 
szavai, mihamarabb valóra is vál-
nak, ellenkező esetben további 
fórumokhoz leszünk kénytelenek 
fordulni.

Bíró László
Kisizsák

Tisztelt Bíró László!

A Kisizsákon jelentkezett prob-
lémák megoldása a képviselő 
testület előtt kiemelten kezelt, 
jelenleg is dolgozunk egy pályá-
zaton, amely az ön által felvetett 
problémák megoldására irányul. 
2009 évben már beadtunk egy 
pályázatot, amely szennyvíztisz-
tító intenzifikálásra irányul és a 
Kisizsák bekötésére a szennyvíz-
hálózatba, de sajnálatos módon 
forráshiány miatt a pályázat 
elutasításra került. Jelenleg a 
pályázat átdolgozása zajlik a 
2010. évben kiírt KEOP pályázat 
feltételrendszere szerint. 
A kellemetlenségekért a lakos-

ság türelmét kérjük, és lehető 
legrövidebb időn belül orvosolni 
kívánjuk a problémát.

Bagócsi Károly
címzetes főjegyző

A Városi Vegyeskar június 5-
én kórustalálkozón vett részt. 
A meghívás Lajosmizse Város 
Vegyeskarától érkezett. A ren-
dezvény előzménye a 2009 má-
jusában általunk szervezett kó-
rustalálkozó volt, melyre olyan 
művészeti csoportokat hívtunk, 
akikkel korábban kapcsolatba 
kerültünk (GAMF Kamarazene-
kar, Kecskeméti Kodály Kórus, 
Lajosmizse Város Vegyeskara, 
Izsáki Református Gyülekezet 
Kórusa, Kiskunhalas Város Ve-
gyeskara). A jól sikerült izsáki 
találkozó hivatalos része után, 
baráti beszélgetés közben az 
énekesekben és a karnagyokban 
egyaránt felvetődött a folytatás, 
s vele talán a hagyományterem-
tés igénye. Búcsúzóul Berta 
István karvezető és kórusa tett 
ígéretet arra: „Jövőre, Veletek, 
Lajosmizsén!”
A meghívó megérkezett, és 

úgy éreztük, az általunk elvetett 
mag kicsírázott! A rendkívül 
szép, minden igényt kielégítő 
Lajosmizsei Művelődési Ház 
és Könyvtár adott helyet az 
immáron Vándor Kórusfeszti-
válra keresztelt eseménynek. 
(Be kell vallanom, kis irigységet 
éreztem az épületbe lépve. Úgy 
gondolom, minden városnak 
szüksége lenne hasonló élő léte-
sítményre, mely igazi otthona a 
különféle művészeti ágakat ak-
tívan művelő és az eredményben 
gyönyörködő helybélieknek és 
vendégeiknek egyaránt.)
A virágokkal díszített szín-

padra elsőként a házigazda 
Lajosmizsei Vegyeskar lépett. 
Programjuk a kórusirodalom 
korszakain át a Beatlesig ívelt. 
A Kecskeméti Kodály Kórus ne-
véhez méltóan Kodály és Bárdos 
művekkel érkezett. Kiskunhalas 
Város Vegyeskara diákdalokkal 
ünnepelte a tanév közelgő végét, 

míg műsoruk második része az 
érkező nyarat köszöntötte. Mi, 
izsákiak kedvenceinkből adtunk 
ízelítőt dalostársainknak, és a 
népes közönségnek, akik min-
den fellépőt vastapssal jutalmaz-
tak. A GAMF Kamarazenekar 
vezetője, zenekara hiányában a 
közösen előadott „Dona nobis 
pacem” kánont vezényelte. A 
közös éneklés öröméből néhány 
közelünkben ülő fiatal is kivette 
a részét, s ez nem csak a mi jó-
kedvünket fokozta, de reményt 
ad arra, lesz utánpótlás, nem 
veszik ki egyre gyorsuló, egyre 
közönyösebb világunkból az 
éneklés, a zenélés, a zenehall-
gatás szeretete.
A közös éneklés után Ber-

ta István kérte a színpadra a 
kórusvezetőket, hogy átadja 
Skultéti Árpád, lajosmizsei 
kórustag által készített tűzzo-
mánc emléklapokat. Az alkalmat 
megragadva karnagyunk, Bíró 
Jánosné Szilvike kért szót, és mi 
is átadtuk csekély ajándékainkat 
a résztvevőknek: az Izsáki Talál-
kozón készült felvételt minden 
kórus nagy örömmel vette át. 
(A dvd elkészítését köszönjük 
az Izsáki Televíziónak és Tetézi 
Lajosnak.) 

A kiskunhalasiak vezetője, Fad-
di Istvánné bejelentését szintén 
ováció fogadta: vándorlásunk 
következő állomása 2011-ben 
Kiskunhalas lesz. A délután 
zárásaként finom és bőséges 
vacsorát kaptunk a helyi kollé-
gium menzáján, jó hangulatú 
beszélgetés és - milyen meglepő! 
- éneklés után indultunk haza. 
A kórustagság elkötelezettséget 

jelent. Felelősséggel jár. Komoly 
munka. Megköveteli az egymás 
iránti tiszteletet. Ha jól csinál-
juk, mindez nem teher, hanem 
sikerélmény és öröm forrása. Ezt 
előrebocsátva hívunk és várunk 
új, elsősorban férfi énekeseket 
sorainkba. Próbáinkat csütör-
tökön 17.30 órakor tartjuk, az 
OTP feletti tanácsteremben, 
nyáron is. Kottaolvasás nem 
feltétel, a műveket hallás után 
tanuljuk. 
Köszönjük karnagyunknak, 

Bíró Jánosné Szilvikének, hogy 
munkahelyi és családi teendői 
mellett időt és energiát áldoz a 
kórus felkészítésére. Köszönjük 
a türelmét, a kitartását, és hogy 
akkor is szeret bennünket, ha 
éppen nem vagyunk szeretetre 
méltók...

Juhász Edit

...tette föl több olvasónk is 
a kérdést értetlenkedve, fel-
háborodva, elszomorodva a 
napokban. Ki telefonon, ki 
személyesen kereste meg szer-
kesztőségünket kérve, hogy 
kifakadásának okát osszuk meg 
a nagyobb nyilvánossággal is. 
Hátha lesz valami foganatja.
Egyikük a temetői lopások 

talán eddigieknél is nagyobb 
mértékben való elharapózá-
sa miatt kért nyilvánosságot. 
Mint elmondta, eddig „csak” a 
virágokat, vágottakat és gyöke-
reseket, most már a kővázákat 
is ellopják sírjukról. Képtele-
nek méltó módon feldíszíteni 
szeretteik sírját, mert mindent 
ellopnak róla. Panasza nem 
egyedi, mások is jeleznek ha-
sonló lopásokat.
Másik olvasónk azt panaszolta, 

hogy szomszédja minden kéré-
sük és józan érv ellenére bete-
mette az utcai árkot, s emiatt a 
mostani rendkívüli mennyiségű 
csapadék az ő házukat kertjü-
ket tette tönkre. A szomszéd 
ennek ellenére sem volt haj-
landó lépni, az önkormányzat 
embereinek kellett beavatkozni. 

Ugyancsak ő panaszolta, hogy 
földszomszédjuk meg úgy ka-
nyarodik ki traktorával a maga 
területéről, hogy kukoricásuk 
sarkát rendre letapossa.
Egy harmadik olvasónk elfúló 

hangon telefonált, hogy rögtön 
fényképezzük le, s tegyük közzé 
azt a galádságot, amely idős 
szomszédjánál történt. Valaki 
egy gyönyörű macskát akasztott 
a kerítésére.
Gondolom, nemcsak a fenti 

esetek által érintettek teszik fel 
a kérdést: miért, miért, miért? 
Mert valóban nehéz megvá-
laszolni, hogy mire megoldás 
egy ártatlan állat felakasztása 
(a róla készült képet inkább 
mégsem közöljük), hogy miért 
kell ellopni a sírokról a virá-
got, vázát, s miért fontosabb 
egy betemetett árokkal nyert 
terület, mint a szomszéd há-
zának, kertjének biztonsága? 
Zaklatott, sok bajjal nehezített 
világban élünk. Biztos, hogy 
érdemes ilyen, valójában sem-
mire sem vivő dolgokkal tovább 
nehezíteni, szomorítani egymás 
életét?

-tetézi-

Izsák város Képviselő-testülete 
2008-ban szabályzatot fogadott 
el a „Virágos Izsákért” mozgalom 
beindításáról. Ennek keretében 
az önkormányzat díjazni kívánja a 
versenyben részt vevő ingatlano-
kat, illetve azok tulajdonosait. Ez 
alkalommal is a Sárfehér Napok 
megnyitóján kerül sor a díjazot-
tak részére oklevél átadására. Az 
oklevél elnevezése: Izsák legszebb 
virágos háza. A versenyre nevezé-
si lappal lehet benevezni, amely 
a Hivatal Titkárságán, illetőleg az 
Izsáki Hírek Szerkesztőségében 
szerezhető be. A nevezéseket 
2010. augusztus 23-ig lehet le-
adni. Kérjük, hogy minél többen 
nevezzenek a versenyre.
A Képviselő-testület Virágos 

Izsákért kitüntető cím szabályza-
tát jóváhagyta, mely szerint a tár-
sadalmi zsűri két díjat adományoz. 
Az egyik díj a beadott nevezések 
alapján elbírált, amely „Izsák leg-
szebb virágos háza - közönségdíj” 
címet kap - évszám megjelölésével 
- a közönségszavazatok alapján: a 
legtöbb, de legalább 50 jelöléssel 
bíró személy részére. A díjazot-
takat oklevéllel kell kitüntetni, 
melyet a polgármester ír alá.
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Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálatának hírei

Zarándokként TorinóbanIdén április 10-től május 29-ig 
ismét látható volt a zarándokok 
számára a torinói halotti lepel 
(olaszul Santa Sindone), amelyet 
Jézus halotti lepleként azonosíta-
nak. Már tavaly hírül adták ennek 
a kiállításnak a tervét, és én félig 
viccesen, félig komolyan mond-
tam a férjemnek, Zolinak, hogy 
ennek meglátogatását szeretném 
kérni ajándékba. Ugyanis idén 
szeptemberben lesz a házasság-
kötésünk 10 éves jubileuma, és 
ezt „illik” megünnepelni. Az ötlet 
mellett kitartottunk, mert amikor 
kicsit elcsüggedtünk, hogy talán 
mégsem jön össze, a Gondviselés 
mindig küldött jeleket, hogy el 
kell mennünk oda, bár a kivitele-
zése nem volt egyszerű.
Legelőször is van három gyerme-

künk, akiket a koruk miatt nem 
szerettünk volna tömegrendez-
vényre vinni. Szerencsére van egy 
szuper nagymamánk és papánk, 
akik elvállalták a felügyeletüket. 
Utána az utazás mikéntje volt 
kérdéses. Megnéztük az összes 
lehetséges buszos zarándokút idő-
pontjait, de mindegyik a hét első 
felére esett, ami a szabadságok 
miatt nem volt jó. A kocsival való 
utazást is elvetettük, a repülőt 
drágának találtuk. Kezdett meg-
fenekleni a dolog. Aztán egyre 
többen felismerték, hogy milyen 
jó üzlet ez, mennyien akarnak 
utazni, így aztán kezdődött a 
versengés a kedves utasokért. Így 
végül április 13-án este interneten 
lefoglaltuk az akciós repülőjegye-
inket. Másnap szintén interneten 
foglaltunk szállást is magunknak. 
A családunk többi tagja elég hi-
tetlenkedve fogadta, hogy menni 
fogunk és csak mi ketten, és nem 
utazási irodán keresztül. Akik 
hallották és nem hívők, persze be 
akarták bizonyítani nekünk, hogy 
a lepel úgyis csak hamisítvány. 
Zoli erre mindig azt válaszolta, 
hogyha a pápa is elmegy oda 
imádkozni, akkor az nekünk elég 
bizonyíték.
Így aztán május 7-én reggel fél 

8-kor elindultunk Milánó felé egy 
Malév gépen. Életemben először 
utaztam repülőn és ha lenne mó-
dom rá, sokkal többet tenném. 
Nagyon nagy élmény volt fentről 
nézni a tájat, főleg amikor az 
Alpok hófödte csúcsai kikukucs-
káltak a felhőtakaróból. Bár a gép 
nagy sebességgel repült, ott mégis 
úgy tűnt, mintha alig haladt volna 
előre. Alig másfél óra nézelődés 
után megérkeztünk Malpensa 
repülőtérre, amely Milánótól 40 
km-re van. Bár a valamikori olasz 

tudásom elég mélyen szunnya-
dott, és azalatt a pár nap alatt nem 
is sikerült a felszínre törnie, azért 
angolul megértettük magunkat 
mindenhol.
Malpensáról volt közvetlen busz-

járat Torinóba, amely Milánótól 
140 km-re van. Autópályán halad-
va bő másfél óra alatt odaértünk. 
Útbaigazítás után elsétáltunk a 
szállodába, ahol kedvesen fogad-
tak minket és kaptunk Torino 
térképet is. A recepciós lány 
büszke volt magára, amikor rájött, 
hogy mit jelent a „né” kifejezés a 
nevemben. Aztán közölte, hogy 
a magyar nagyon szép nyelv, de 
nagyon nehéz is. Lepakoltuk a 
csomagjainkat, aztán felfedező 
körútra indultunk. A szállodánk 
nagyon jó helyen volt, a város-
központ mellett. A szent lepel 
kiállítás miatt a legtöbb templom 
késő estig nyitva volt, így aztán 
ami utunkba esett, oda minden-
hova bementünk nézelődni és 
imádkozni. Ettünk pizzát is, aztán 
elfogultan megállapítottuk, hogy 
amit én sütök, az finomabb... 
Séta közben elértünk a dómhoz 

is, ahol a szent lepel volt kiállítva. 
Ahhoz, hogy valaki közel mehes-
sen a lepelhez, előzetesen az inter-
neten regisztrálni kellett. Amikor 
lefoglaltuk a repülőjegyünket, 
próbáltunk regisztrálni, de már az 
összes időpont foglalt volt (min-
dennap reggel 7 és este 10 óra 
között negyedórás beosztásban 
150 ember jelentkezhetett be). 
Aki nem regisztrált, az is láthatta a 
leplet, csak messzebbről. A Jóisten 
azért gondoskodott rólunk: szerda 
éjszaka sikerült regisztrálnunk 
két lépésben, pénteken utaztunk! 
Mivel szombat reggel 7 órára 
volt időpontunk, így csak a dóm 
középső részébe léphettünk be. 
A templomban félhomály uralko-
dott, maga a szent lepel középen 
volt kiállítva és hátulról megvi-
lágítva, így jól látszottak Jézus 
testének körvonalai. (A lepel 4,36 
m hosszú és 1,1 m széles lenvá-
szon kendő, amelyre a hagyomány 
szerint Jézus holttestét helyezték, 
majd ugyanazzal a szövettel fedték 
be, vagyis a test lenyomata elölről 
és hátulról is látszik.)
A világ minden részéről érkeztek 

ide zarándokok, a dóm mindig 
zsúfolásig tele volt. Kicsit irigyel-
tem a „bennszülötteket”: milyen 
jó lehetett nekik, hogy naponta 
akár munkába menet, jövet, beme-
hettek tiszteletüket tenni, imád-

kozni. Miután a dómból kijöttünk, 
felfedeztük, hogy a mellette lévő 
épületben folyamatosan szentsé-
gimádást tartottak, illetve lehetett 
gyónni több nyelven is. 
Visszafelé tartva a szállodába 

még megcsodáltuk a díszes, er-
kélyes palotákat, középületeket, 
templomokat. Bár Torinóról min-
denkinek az autóipar jut eszébe 
( a híres Fiat kapcsán), maga a 
városközpont gyönyörű a régi épü-
leteivel, nagy tereivel, palotáival. 
Persze biciklist, motorost nem-
igen láttunk, új autót elég sokat. 
Az olasz közlekedésről annyit, 
hogy az én gyakorlott és vezetni 
szerető férjem azt nyilatkozta, 
hogy mégiscsak jó, hogy repülővel 
jöttünk, mert ő itt nem szívesen 
autózna (viszont autót tudott 
volna választani magának).
Másnap reggel elég korán kel-

tünk, már 6 órakor elindultunk a 
szállodából, hogy időben odaér-
jünk a belépési ponthoz. A dóm 
összeépült a királyi palotával, 
amely mellett várfal húzódott 
és mögötte található egy nagy 
park. Ennek a parknak a széléhez 
kellett mennünk. Onnan hosszan 
vezettek minket a templomhoz. 
Útközben volt egy terem, ahol 
pár perces filmmel megmutatták, 
hogy mi látható a szent leplen. 
Ez a film elég hatásos volt ahhoz, 
hogy előkészítsen a valódi lepel 
előtti csendes elmélyüléshez. 
Egyszerre 150 embert engedtek 
a lepelhez, mindezt úgy, hogy 3 
sorban álltunk, a sorok egymás-
tól félméteres szintkülönbséggel 
voltak eltolva, tehát mindenki 
jól láthatott. Nekünk sikerült 
legelöl állnunk. Mintegy 5 percig 
lehettünk a lepel előtt és imádkoz-

hattunk, utána mennünk kellett, 
mert érkezett a következő csoport. 
Utána újra bementünk a templom 
középső részébe hálát adni. 
Aztán visszamentünk a szállo-

dába megreggelizni. Reggeli után 
összepakoltunk és elgyalogoltunk 
a vonatállomásra. Miután meg-
vettük a jegyünket Milánóba, 10 
perc múlva jött is a vonatunk. 
Olaszországban emeletes vona-
tok és szupergyors vonatok is 
közlekednek - a miénk csak sima 
gyorsvonat volt, de kényelmes 
és tiszta. Furcsa volt, hogy a vo-
nat vízzel elárasztott rizsföldek 
mellett haladt, mintha valami 
távol-keleti országba csöppentünk 
volna. Torinó és Milánó között 
van az olasz rizstermesztés egyik 
központja.
Milánóba kora délután érkez-

tünk. A központi pályaudvaron 
kaptunk térképet, így könnyen el-
találtunk a szállodánkhoz. Miután 
leraktuk a csomagjainkat, elindul-
tunk a milánói dómhoz. Útközben 
megjutalmaztuk magunkat egy kis 
olasz fagyival, és erre még a nap is 
kisütött jókedvében. Itt is láttunk 
díszes, régi palotákat, de újépíté-
sű, csupaüveg felhőkarcolókat is. 
Nekem Milánó már „nagyváros” 
volt Torinóhoz képest, amelynek 
„árnyoldalai” is (pl. hajléktalanok, 
kéregetők) vannak. 
Maga a milánói dóm lenyűgözően 

szép. A világ harmadik legnagyobb 
temploma, gyönyörűen díszített 
kívül-belül. Lifttel fel lehet menni 
a tetejére, ahonnan remek kilátás 
nyílik az egész városra, ugyanis 
a dóm belmagassága 108 méter. 
Itt bizony el lehet elmélkedni és 
álmélkodni azon, hogy mire képes 
az ember Isten segítségével, ha 
az Ő dicsőségére akar alkotni. A 
templom 200 évig épült, és bizony 
furcsa belegondolni, hogy a mai 
modern eszközök nélkül is mire 
voltak képesek a kőfaragók. A 
vicces az volt az egészben, hogy 
a liftben lefelé magyarokkal utaz-
tunk, mert hát „kicsi a világ”.
Nagyon döbbenetes volt szá-

momra az is, hogy itt nagyobb 
tömeggel találkoztunk, mint 
Torinóban. Milánót a divat fővá-
rosaként is szokták emlegetni. A 
híres divatházak a dómhoz vezető 
utcán és a mellette lévő fedett 
vásárcsarnokban vannak. Többen 
fényképezkedtek egy-egy híres 
márkabutik kirakata előtt, mint 
a dómnál. Akkora tömeg volt 
azokban a méregdrága boltokban, 

mintha legalábbis ingyen oszto-
gatták volna a ruhákat. Azoknak 
a turistáknak talán fel sem tűnt a 
dóm épülete... 
A másik ilyen meglepetés a Scala 

épülete volt. Miután hozzászok-
tunk a díszített épületekhez, a 
híres milánói operaház sivár és 
egyszerű kinézete miatt először 
azt gondoltam, biztos rosszul 
fogom a térképet. De hát nem a 
külcsín, hanem a belbecs a fontos, 
mint mondták eleink, és ez ennek 
az épületnek a szempontjából 
teljesen igaz. Még megnéztük a 
hatalmas Sforza kastélyt is, majd 
visszafelé indultunk, és még egy-
szer megnéztük a dómot éjszakai 
kivilágításban. 
Másnap reggel korán indultunk 

a szállodából és busszal mentünk 
ki a malpensai repülőtérre, ahová 
fél 8-ra érkeztünk. A döbbenet 
itt ért minket, ugyanis hajnalban 
lezárták a légteret az izlandi tűz-
hányó kitörése miatt és törölték 
az összes járatot. Utólag azt 
mondom, a kaland így vált életünk 
végéig emlékezetessé, de ott csak 
a gyerekeink hiányára tudtam 
gondolni és bizony a szemem elég 
hasonlatos volt a kinti időjáráshoz 
(szakadt az eső). Miután sikerült a 
jegyátfoglalást elintézni és üzenni 
haza, egész nap várakoztunk. Sze-
rencsére volt kápolna a repülőté-
ren, így lelkileg tudtuk magunkat 
erősíteni. A repülőtér olyan volt, 
mintha filmet forgattak volna 
benne, délután fél 3-ig (akkor 
oldották fel a zárlatot) csak gyűlt 
a tömeg és mindenhol a bőröndjén 
ülő, fekvő embereket lehetett látni 
a világ összes nációjából. Délután 
5 körül szállt le egy Malév gép, és 
addig soha nem gondoltam volna, 
hogy egyszer ennyire örülni fogok 
egy gépmadárnak, utána már mo-
solyogni is tudtam.
Este fél 9 után szállt fel a gépünk 

és egészen addig, míg Magyaror-
szág fölé nem értünk, semmit nem 
láttunk a felhőktől. Ott viszont 
kitisztult az idő, és csodálatos 
látvány volt fentről az éjszakai 
Balaton és a kivilágított Budapest. 
Hajnali 3-ra értünk haza Izsákra 
kocsival.
Csodálatos lelki élményben volt 

részünk az ötlet körvonalazó-
dásától az utazásig, majd a kint 
töltött pár nap alatt is, állandóan 
megtapasztalhattuk a felülről 
jövő segítséget. Akinek módja és 
lehetősége van rá, annak minden-
képpen ajánlom, hogy keresse fel 
Torinót és Milánót is!

Perjésné Kiss Etus

Nyári szabadidős programok gyerekeknek

Városunk általános iskolás tanulói részére hirdettük meg tábora-
inkat, melyek közül ez év nyarán a „Lovas-tábor”-on kívül újdon-
ságként szerepel a „Horgász-tábor”. Ezek az ingyenes programok 
Turcsán Istvánnak és az Izsáki Horgász- és Pihenőpark tulajdonosá-
nak, Jankovics Istvánnak köszönhetőek, akik nagylelkűen rendelke-
zésünkre bocsátották a helyszínt. A szülőket csak az ebéd költsége 
terheli, amennyiben igényt tartanak rá.
Remélem, hogy az idén is családgondozóink segítségével sok 

örömteli percet okozunk a gyerekeknek.
Sörösné Boldoczki Tímea intézményvezető

Tisztelt Izsákiak!
Örömmel tájékoztatom az 

izsáki lakosokat, hogy a Béres 
Egészség Hungarikum Prog-
ram keretében a fogathajtó 
pályán lévő zsűritorony bővítése 
a napokban befejeződött. Az 
építmény tetszetős, az eredeti 
épülethez jól illeszkedik. A 
gyors és pontos munkáért, va-
lamint az épület környékének 
megóvásért külön köszönet illeti 
a kivitelezőt, Vida Lajos építési 
vállalkozót. A programban ön-
erő bevonásával kerültek kihe-
lyezésre szemétgyűjtő edények, 
melyhez a faanyagot Góhér 
Zoltán vállalkozó ajánlotta fel, a 
térítésmentes elkészítését pedig 

ifj. Kecskés Károly asztalos és 
munkatársai vállalták.
Ezt a nagy feladatot csak olyan 

emberek összefogásával tudtuk 
teljesíteni, akik szintén fontos-
nak tartják városunk különböző 
közösségeinek szerveződését, 
mely a lakosság mentális egész-
ségének javítását célozza.
Az épületet szeretnénk még 

további pályázati segítséggel 
(belső burkolatok, berendezési 
tárgyak) igazi közösségi helyi-
séggé alakítani. Ezzel egész év-
ben, minden korosztály számára 
biztosíthatnánk lehetőséget a 
fedett helyiséget igénylő prog-
ramok megtartására.
Az átadó ünnepségünkre -me-

lyet 2010. augusztus hónapra 
tervezünk- Dr. Béres József, a 
Béres Egészség Hungarikum 
Alapítvány elnöke is tiszteletét 
teszi, ahol városunk polgár-
mesterével, Mondok Józseffel 
közösen adják át az épületet az 
izsáki közösségnek.
Végül kéréssel szeretnék for-

dulni a fogathajtó pályát lá-
togatókhoz. Már az építkezés 
különböző fázisaiban tapasz-
taltam az épület rongálását 
(graffiti), és a szemetelést. A 
szemétgyűjtő edények kihelye-
zése lehetőséget biztosít arra, 
hogy a terület látogatása során 
keletkezett hulladékot kulturált 
módon helyezzék el. Kérem, 

hogy a környezetünk megóvása 
érdekében ezeket a hulladéktá-
rolókat használják.
Bízom abban, hogy ez a figye-

lemfelhívás a jövőben elveszí-
ti jelentőségét és a közösség 

egésze sajátjának érzi majd 
„EGÉSZSÉGSZIGETÜNKET”.

Sörösné Boldoczki Tímea 
intézményvezető
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Nyitottan a világra, 
avagy művészetek könyvelve

Rácz Sándor könyve Trianonról

Tájékoztatjuk Tisztelt 
Ügyfeleinket

Sportnap – egészségvédő nap

Az Arany sárfehér Szőlő- 
és Bortermelők 

Szövetkezetének tájékoztatója
„a gyengék erőssége az egység”

2010 május 26-án a Szövet-
kezet megtartotta rendes évi 
közgyűlését, melyen a tagság 
elfogadta az elnök beszámoló-
ját a 2009 évről és jóváhagyta 
a 2009-es év mérlegét és ered-
mény-kimutatását. A 2010-es 
terv ismertetésére is sor ke-
rült. Legfontosabb feladatunk 
ebben az évben a szövetkezet 
állami elismerésének minő-
sítése, amely biztosítja a mű-
ködési támogatás lehívásának 
lehetőségét további öt évre. A 
közgyűlésen elhangzott, hogy 
a korábban a Helibor Kft létre-
hozására befizetett összegek a 
tagok részére befektetői rész-
jeggyé alakulnak át, amelynek 
fedezete a pincénél eddig be-
ruházott közel 35 millió forint. 
A 2009. évi értékesítés után az 
1% működési költség hozzá-
járulások nem kerültek levo-
násra. Ennek rendezése majd 
akkor várható, amikor a tagok 
megkapják az ígért vásárlási 
utalványokat, ami a támogatás 
folyósítása után várható. 
A közgyűlésen külön napiren-

di pont keretében került ismer-
tetésre a Vasút utcai pincészet 
helyzete. Elmondásra került, 
hogy a Helvéciai Szövetkezet 
érdekelt lenne a pince üzemel-
tetésében és hajlandó lenne a 
befektetések finanszírozására 
is. Az ő céljuk is megegyezik az 
Arany sárfehér Szövetkezetével: 
a szőlőtermelők jobb gazdasági 
pozíciójának biztosítása és ki-
szolgáltatottságuk csökkentése. 
Ehhez mindenképpen szükség 
van egy borászatra. Választásuk 
több szempontot is mérlegelve 
az izsáki szövetkezeti pincére 
esett, hiszen itt az alapfelté-
telek adottak, az elmúlt évek 
beruházásai lehetővé tették a 
szőlő biztonságos és nagy volu-
menű feldolgozását és van hely 
a további bővítésre. A piac által 
igényelt nagyminőségű borok 
előállításához azonban további 
beruházásokra van szükség: el-

sősorban egy kíméletes présre, 
kóracél erjesztőtartályokra és 
palackozóra. 
Mivel a jelenlegi tulajdonosi 

szerkezet és a bérleti szerző-
dés nem alkalmas arra, hogy 
pályázati pénzek és bankhitel 
igénybevételével jelentős beru-
házásokat hajtsunk végre, első 
lépés a pince tulajdonjogának 
megszerzése. Mivel a bankok 
nem szívesen kölcsönöznek 
szövetkezeteknek és a piacra 
jutás is könnyebb más, átlát-
hatóbb gazdasági társaság ke-
retében a két szövetkezet igaz-
gatósága létrehozta a Helvécia-
Izsák Szövetkezeti Borászati 
Kft-t. Az új gazdasági társaság 
feladata a pince üzemeltetése, 
fejlesztése lesz, de a jövőben a 
szövetkezetek részére kereske-
delmi tevékenységeket is végez. 
A Kft-n keresztüli értékesítést 
az is indokolja, hogy ezzel, kap-
csolt vállalkozásként, a szövet-
kezetnél nem jelentkezik Áfa 
fizetési kötelezettség, amely 
eddig évente közel milliós ter-
het rótt a szövetkezetre. 
Június elején elkezdtük kifi-

zetni a 2009-es betárolt szőlő-
ből készült bor ellenértékét. A 
betárolásban érintett tagjaink 
nagy része már megkapta a járó 
összeget. A feldolgozási költ-
ségek levonása után az Arany 
sárfehér szőlőt 45-46 Ft/kg, az 
egyéb fehér szőlőket pedig 45 
Ft/kg áron fizettük ki, ami a ta-
valyi szüreti árakhoz viszonyít-
va 12-18%-os többletet jelent a 
vállalkozó gazdáknak.  
Változatlanul megvan a le-

hetőség Arany sárfehér bor 5 
literes kiszerelésben történő 
vásárlására. Ár: 200 Ft/liter 
+ 100 Ft/kanna. Érdeklődni 
a Szövetkezeti irodán lehet. A 
szövetkezet tagjai továbbra is 
kedvezményes áron (490 Ft/
kg) vásárolhatnak törzskötözőt 
a szövetkezeti irodán!

Vezetőség

Izsák Város Önkormányzatának 11/2010. (02.16.) 
számú határozata alapján, Izsák Város Polgármesteri 
Hivatalában 2010. július 26. napjától 2010. augusztus 
6. napjáig igazgatási szünet lesz.
Ezen időszak alatt a Polgármesteri Hivatalban csak 

ügyelet lesz elérhető a halaszthatatlan ügyek intézésére, 
felhívjuk a tisztelt ügyfelek figyelmét, hogy az igazgatási 
szünet időtartam alatt az ügyfélfogadás szünetel
 
A kérelmeket Tisztelt Ügyfeleink postai úton juttat-

hatják el a Polgármesteri Hivatalhoz.

Bagócsi Károly
címzetes főjegyző

A magyar nemzet tragédiája, a szégyenletes or-
szágcsonkítás 90. évfordulójára jelent meg Rácz 
Sándor legújabb könyve, Trianoni gyalázat cím-
mel. A szerző, más kutatókhoz hasonlóan, választ 
keres az ép ésszel megválaszolhatatlanra. Miért 
tették ezt velünk?! Az előszóban így fogalmaz: „A 
trianoni büntetés olyan kegyetlen Magyarország-
gal szemben, mintha az első világháborút egyedül 
ellenünk vívta volna a világ. Valójában az antant 
részéről 27 ország állt szemben a Központi Hatal-
makkal, azaz a Német Birodalommal, a Habsburg 
Birodalommal (Osztrák-Magyar Monarchiával), az 
Oszmán Birodalommal és Bulgáriával szemben, 
Magyarország jelenléte ebben az óriási haderőben 
szinte a jelentéktelenségig zsugorodik, büntetése 
mégis a legnagyobb. Miért?” Aki elolvassa a gaz-
dag dokumentumanyaggal ellátott kötetet, kap 
egy elgondolkodtató választ a nyomasztó kérdés-
re, mely válasz a szabadkőművesség felelősségét 
veti fel a magyar tragédia okán.

-te-

Az utolsó tanítási  napot 
a szabadban, a sportpályán 
töltötték el a gyerekek. Spor-
tolással, baleset-megelőzési 
programmal, egészséges táp-
lálkozás népszerűsítésével, 
önvédelmi és hagyományőrző 
bemutatókkal telt el a dél-
előtt. 
A program színesítésében a 

kollégák mellett, az Alföldi 
Garabonciás Kft., az  ágas-
egyházi kungfu csoport, a 
Kiskun Autósiskola, a Kiskun 
Hagyományőrző Egyesület, a 
Laguna ABC Kft., a Buongior-
no Pékség, Rácz Sándor és a 
solti Legenda Íjász Klub vett 
részt. 
Köszönöm a segítséget!

Szabó József

Érdekes helyen, egy köny-
velőirodában nyílik meg 3 
különböző művész kiállítása 
a napokban. 
A kiáll ítás mottója:  Nyi-

tottan a világra, mely akár 
az iroda mottója is lehetne, 
éppen ezért döntött Horváth 
József a kecskeméti Alfafak-
tor Plusz Kft könyvelőiroda 
vezetője a kiállítás megren-
dezése mellett. A kiállításon 

képviselteti magát a grafika, 
a festészet és a szobrászat is. 
Grafikusként a Kecskeméten 
ismert és elismert Patkós 
László grafikusművész, pe-
dagógus munkáiból csodál-
hatnak meg alkotásokat. 
Fes tőkén t  k i á l l í t  Márk i 

Nóra Jázmin festőművész, 
zománc  és  ö tvösművész , 
míg 3 dimenzióban Kis Ta-
más szobrászművész, tanár 

műveit csodálhatják meg az 
érdeklődők. 
A tárlat 2010. július 12-től 

30-ig tekinthető meg, min-
den hétköznap 8 és 16,30  
között, a Kecskemét, Jókai 
u. 22. szám alatt működő 
könyvelőirodában!
Fotóink némi ízelítõt nyúj-

tanak a kiállítás anyagából.

Horváth József
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Tanúim lesztek...
Talán emlékezünk még rá, hogy Szentatyánk az elmúlt év Jézus Szíve 

ünnepén megnyitotta a Papság Évét, amely most, június 11-én, Jézus szt. 
Szíve ünnepén zárult Rómában, mintegy 15 000 pap együtt ünneplésével. 
Az ünnepi év elrendelésére okot adott a plébánosok védőszentjének, 
Vienney szent János mennyei születésnapjának 150. évfordulója. Ő, aki 
nagy megpróbáltatások és küzdelmek árán jutott el a papságig, élete 
végére nemcsak övéinek volt csodás életű, igazi pásztora, hanem egész 
Franciaország megismerte és kereste. Egyszerű szavaira ezrek-  és ezrek 
tartottak bűnbánatot és váltak közömbös megkereszteltekből elkötelezett 
Krisztus-követőkké.
Különös ajándék a papság. Jézust megjeleníteni, Róla tanúságot tenni a 

legnehezebb hivatások közé tartozik. De az Úr közelsége, bennünk munká-
ló ereje mégis a legboldogabb szolgálattá magosítja a krisztusi papságot.
A címben szereplő ígéret és küldetés Jézus apostolainak szól, a tizenegynek, 

amikor a mennybemenetelére készül: „Amikor leszáll rátok a Szentlélek, 
erő tölt el benneteket, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és 
Szamariában, sőt egészen a föld végső határáig.” /Apcsel 1,8./
Mit is jelent tanúnak lenni? A tanú szem- és fültanú, de tanúja a szere-

tetnek is, melyet megtapasztalt. „Mi láttuk és hallottuk!” - mondják az 
apostolok. „Krisztus szeretett engem és feláldozta magát értem” - vallja 
szent Pál. A pap az élő Jézus tanúja: mert találkozott vele, vele jár és Őt 
hirdeti. Őt is kell megjelenítenie az emberek között. De leginkább annak 
kell tanújelét adnunk: mennyire szeret az Isten, s mennyire lehet az Istent 
szeretni. Mert a papság: áldozó-papság. Régen, a középkorban a papokat 
- megkülönböztetve a nem-pap testvérektől - „misés fráter”-nek hívták. 
Tehát az Úr Testének, Vérének titkát szolgáló, azt a hívőknek kiszolgáló 
feladattal bízta meg az örök Főpap pap-barátait: „Ezt cselekedjétek, 
valahányszor emlékeztek rám!” De az „áldozó-pap” elnevezésnek van 
egy másik értelme is: egészen Istennek és Isten Országa ügyének kell 
áldoznunk életünket. A pap kell, hogy maga legyen az áldozat, Istent, a 
Megváltót egészen és egyértelműen, testével-lelkével viszontszeresse. A 
tanú nemcsak szavaiban, hanem minden csepp vérével is tanúja annak, 
milyen nagyon jó az Isten. 
Ezt a teljes áldozatot sokszor értetlenül nézzük: miért van szükség a 

szerzetesek és papok teljes élet-áldozatára? Farkas tanár úr egyszer erre 
a kérdésre azt felelte a harmadikos piarista diáknak: „No, hát ki ismeri 
legjobban az asszonyt? És ki tudja jobban, hogy milyen szép és jó? Ki ismeri 
a lelkét is? - Hát a férje! - válaszolta a diák. -  Nos, uraim, hamar elő egy 
csapat gépfegyvert, és lelőni minden papot és szerzetest! Készen vannak? 
Jó. Akkor most ki fogja megmondani nekünk, hogy milyen nagyon jó az 
Isten?” S úgy hiszem, igaza volt. Mert aki igazán ismeri Isten páratlan jó-
ságát, barátságát, ismeri - gyenge ember létére - Isten határtalan, irgalmas 
szeretetét, az tudja elmondani másoknak is.
Hát, ezért lettünk papok. A hívők teljes joggal elvárják tőlünk, hogy 

„jobban szeressük, mint ezek” /Jn. 21,15./ a mi Urunkat; elvárják, ismét 
joggal, hogy teljes hittel és teljes szeretettel ragaszkodjunk Jézushoz, hogy 
Szívének tanúi lehessünk. És mi, gyenge emberek, újra meg újra, sírva 
kapaszkodunk Jézusunkba, kérve bűneink bocsánatát, hogy tanúságot 
tudjunk tenni Róla, aki maga az irgalom és szeretet. Jézus szíve ünnepe: 
a papok ünnepe. A pap bűne fáj legjobban Jézusnak, de a pap szeretete 
vidámítja meg Őt legjobban. És nekünk sokkal jobban fáj a lelkünk a bű-
neink miatt, mint másoknak, mert sokkal nagyobb szeretet ellen vétünk. 
Imádkozzatok értünk, hogy hűségesen szeressük Krisztust, és meglássátok 
rajtunk, mennyire jó az Isten! 

Podmaniczki Imre plébános

Református múltunk 23.

Két éve hunytad örök álomra a szemed.
Nem könnyen adtad fel meg kellett küzdened.
Felnézünk az égre, ott látunk egy fénylő csillagot,
Szívünket fájdalom szorítja, ugye Te vagy ott.
És hiányzol nagyon.

GELLéRT GyÖRGy 
2. éves évfordulójára emlékeznek: 

szerető felesége, lányai és unokái 

Országos összefogás
június 20-án

Egyházi hírek
- Június 20-án, vasárnap a Püspöki Kar országos gyűjtést rendel 

el az árvízkárosultak megsegítésére.
- Az árvíz-sújtotta települések és honfitársaink megsegítésére 

a Katolikus Karitász számlaszámára külön is lehet küldeni ado-
mányokat. A Karitász számlaszáma:
12011148-00124534-00800007.
- Júniusban Péntekeken este fél 7-kor Jézus Szíve litániával 

kezdjük a szentmiséket.
- Július 4-én, vasárnap este Gál József újmisés atya mond első 

misét az izsáki templomban. Mindenkit szeretettel várunk!
- Előre hirdetjük, hogy július 25-én, szent Anna ünnepéhez 

kapcsolódva a 9 órai szentmisében köszöntjük a nagyszülőket.

IKEM hírek
- legközelebbi előadás: szeptemberben lesz. Ha a Fennvaló is engedi, Puskás Ferenc (volt ENSZ 

diplomata) tart előadást: „ A hagyományos gazdálkodás és napjaink kihívásai” címmel. Mindenkit 
szeretettel várunk!
- Folytatjuk a gyűjtést a következő rovásírásos helységnévtáblánk felállítására.
- Tartalmas pihenést, hasznos nyári töltekezést kívánunk!

„Ezen évben is sokat valjudott az iskola építés 
ügye, különösen már tavasszal annyira haladt, 
hogy 50 ezer vályog vetetett, a 2000 forint pedig ki 
vetetett az adózókra, részben személyileg, részben 
vagyonilag, - de mivel tavasszal ujra elfagytak a 
gyümölcsfák, így a szegényebb osztály gyümölcs-
ből nem pénzelhetett, nyáron pedig bejött a nagy 
szárazság, forróság, ezzel a sok hideglelés, így újra 
elment kedve az elöljáróságnak az építkezéstől, 
elhalasztatott 1878 évre.
Azért ez évben is történt egyházunkat érdeklő, 

több nevezetes tünemények t.i. Gyallai János adott 
100 forintot neje 20 frt., Szegedi Pál 30 frt., Falusi 
Sándorné 40 frt, s többen ajándékoztak bort és 
búzát az urasztalához.
Ez évben tört ki az óriási küzdelmű orosz és 

török háboru, melyben a törökök elhagyatva az 
egész világtól leveretettek, azután a magyarok 
pártolták őket, de csak erkölcsileg és anyagilag, 
nagy összeget gyüjtettek a törökök javára a széles 
hazában, városunk is 200 forintokat küldött a 
törökök segélyére. Nem tudom hova vezet ezen 
nagy vérontással egybekötött háboru, a törökök 
után mi következünk minket is magával sodor a 
mindent eltipró orosz haderő.
Ez évben lőn közép termés, de búza  elegendő 

termett, de más gyümölcs, krumpli, kukorica, bab 
vagy főzelék majd semmi... nem a legjobb év. „

 közli: Nagy Árpád

Itt ér véget Kovács tiszteletes úr bejegyzéseinek sora. S 
amit Mátyási János elkezdett, 1877 után, az Úr 2000. 
évétől folytatódik az emlékezés rendjén. Hogy azóta is 
lett volna sok fontos és tanulságos dolog az egyház és a 
város életében, ami fontosabb és biblikusabb tanulságú 
lenne, mint kinek-kinek adomány feljegyzése névvel 
(mert ugye meg van írva, hogy akik így cselekszenek, 
elvették jutalmukat...), valamint a világpolitikai esemé-
nyek feljegyzése?! Magam is így vélem. Ám azt is vallom 
a költővel együtt, hogy: „...cinkos, aki néma...”. Együtt 
vagyunk az Egy Test építői, mint tagok, akik tartozunk 
azzal szolgálni, amit Istentől ajándékba kaptunk. Aki 
az emlékeztetéssel, az azzal, aki az előremutatással, az 
úgy, aki a hordozással, az sem mással... S így épül a 
Krisztus Teste, amely az Anyaszentegyház - régen, ma 
és mindenkor. Aki pedig nem vizsgálja meg a régiek 
történetét, az arra kárhoztatja magát, hogy ugyanazo-
kat a hibákat kövesse el, mint ősei... Úgy lehet, ma is 
igaz a régi bölcsesség. Mert a „...nem a legjobb évek...” 
gyakran ismétlődnek; a kérdés az: mivé leszünk mi 
azok rendjén?

-na-

Gyülekezeti hírek
- Kisizsákon június 20-án, majd július 25-én tartunk istentiszteletet, 14.30-tól
- RINYA (Református Ifjúsági Nyári Alkotótábor) tábor július 5-től 9.-ig, minden nap 9.00-tól 

12.00-ig (ének, Biblia, játék, süti, sport). Minden vakációban szenvedő gyereket és ifjút szeretettel 
várunk a ref. gyülekezeti házba !
- a bálványosváraljai testvérgyülekezet küldöttsége július 15-18. között vendégeskedik gyüleke-

zetünkben. Akik szeretnének résztvenni a vendéglátásban, jelezzék a Lelkészi Hivatalban, tel.: 
374-154.
- nyári ifjúsági tábor: Szokolyán (a Börzsönyben, a Dunakanyar közelében), augusztus 9-14-ig, 

bekerülés: 11.000 ft. Ha valakinek segítségre van szüksége, kérem jelezze. Még kilenc helyre lehet 
jelentkezni.
- folytatjuk a pénzadományok gyűjtését az árvízkárosult testvéreink megsegítésére.

A május elejétől tartó folya-
matos esőzések az ország több 
régiójában is hatalmas károkat 
okoztak. A megáradt folyók, 
patakok, valamint a belvíz 
számtalan várost és települést 
árasztott el és sok esetben 
napokra elzárt a külvilágtól. 
Észak-Magyarországon a Sajó, 
a Hernád és a Bódva menti 
települések szinte kivétel 
nélkül víz alá kerültek. Több 
mint 4700 családot kellett ki-
telepíteni és több száz család 
otthona összedőlt.
Egyházunk segélyszerve-

zete révén az első perctől 
kezdve nagy erőkkel segíti 
a helyszínen a bajbajutot-
takat, önkéntes munkával 
és segélyszállítmányokkal 

egyaránt. A Katolikus Karitász 
családok ezreit látta el eddig 
tartós élelmiszerrel, ivóvízzel, 
takarókkal, tisztítószerekkel és 
gyógyszerekkel. A kitelepített 
családok gyermekeinek tábo-
rokat szerveznek. A rászorulók 
megsegítésére elkülönített 
bankszámlán is várják a lakos-
ság nagylelkű adományait.
Az egyházmegyei karitász-

szervezetek külön-külön is ak-
ciókat szerveznek és folyama-
tosan gyűjtenek adományokat, 
Püspöki Konferenciánk pedig 
már jelentős összeget bocsátott 
rendelkezésre katasztrófaalap-
jából a legsürgősebb segítség-
nyújtásra. A hívek példamutató 
összefogásának köszönhetően 
az egyházmegyékből eddig 

érkezett adományok értéke 
meghaladja a 70 millió fo-
rintot.
Mindezek azonban csupán 

az azonnali segítségnyújtásra 
elegendők. Az árvíz okozta 
pusztítás következményeinek 
enyhítéséhez nagy szükség 
van a további összefogásra, 
ezért június 20-án, vasárnap 
a katolikus templomokban 
országos gyűjtést rendezünk 
az árvíz károsultjainak meg-
segítésére.
Kérjük a hívek nagylelkű 

adományait, hogy minél több 
családnak segíthessünk ott-
honuk újjáépítésében!
Budapest, 2010. június 10.

Magyar Katolikus 
Püspöki Konferencia
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Könyvtári hírek,
új könyvek

ételed legyen egészséged 
forrása

Rendőrségi hírek

Christiana Dodd: A herceg meny-
asszonya; Chyntia Parker: Bizalom; 
Luigi Pirandello: Színművek; Agatha 
Seymour: Női dolgok; Takács Tibor: 
Ketten az Isten tenyerén; Brenda Jayc: 
Halálos gyönyör; Nemere István: 
Bimbózó szerelem; Terry Goodking: 
A halál érintése; Sarah Albee: Éljenek 
a hősök; Maeve Binchy: A vérbükk; 
Agatha Christie: Poirot nyomoz; 
Margit Sandemo: Varázsjelek; Hed-
wig Courths-Mahler: Valeria; Barbara 
Wood: Lélekláng; Mary Hooper: Elisa 
Rose; Barbara Delinsky: Köztünk 
marad; Syssie James: Jane Austen 
naplója; Fény és árny: Móricz Zsig-
mond füveskönyve; Danielle Steel: 
Szerelem; Vajda János válogatott 
versei; Theodore Dreiser: Amerikai 
tragédia; Márai Sándor: Sértődöttek; 
Rick Bennet: Vakok között a király; 
Robin Cook: Halálcsapda; Sophie 
Kinsella: Emlékszel rám?; Nora Ro-
berts: Forró jég; Albert Zoltán: Az 
alkimista-kódex; Augusten Buroughs: 
Farkas az asztalnál; Nancy Bush: Sze-
retlek holtodiglan; Truman Capote: 
Az éjszaka fája; Bernard Cronwell: 
Sharp menekülése; Christina Dodd: 
Szenvedélyes szerető; Erik Emptaz: 
A medúza átka; Fekete István: Útra 
kelünk, N. B. Grace: Brodway-álmok; 
Lindsay Graves: Hogyan tartsuk 
meg a férjünket?; Carla Guelfenbe-
in: Életem nője; Nicole Jordan: A 
gyönyör hercege; Ildikó von Kürthy: 
Randiszervíz szingliknek; Juan Marsé: 
Utolsó délutánok Teresával, John 
Shors: Taj Mahal; Danielle Steel: 
Becsüld önmagad; Danielle Steel: 
Egy tökéletes idegen; Edgar Wallace: 
Az eltűnt millió; Andrea Weaver: 
Társasjáték; Szívélyes fahrenheit: 
17 sci-fi remekmű; Louisa May 
Alcott: A nyíló rózsa; Clive Barker: 
Abarat; Gabriello Bagno: Napló a 
paradicsomból; Budai Bernadett: 
Távoli világ; W. E. B. Griffin: Vér és 
becsület; Victoria Holt: A birodalom 
királynője; Greg Iles: Fekete kereszt; 
A ismeretlen leány: magyar írók 
elbeszélései a szerelemről; M. C. 
King: Édes bosszú; Stanislaw Lem 
teljes science-fiction univerzuma; 
Jack Lonon: A vadon szava; Laurie 
McElroy: Baljós fények; Arthur 
Miller: Évelő növények gondozása, 
szaporítása; Bodor János: Szoba-
kaktuszok; Peter Himmelhuber: 

Sziklakertek; Novotui Péter: Magyar 
lovak; Ausztria; Kréta; Németország; 
Tisza-tó és környéke; Románia; Sza-
bó Sándorné: 500 kedvenc házisüti; 
Grillezés; Zsírszegény ételek; 94 
filmsiker, amit nem hagyhatsz ki; 
Kónya Judit: Szabó Magda: ez mind 
én voltam; Bauer András: Eladás-
menedzsment; Göncző Ferencné: 
Beszédfejlesztés és anyanyelvi neve-
lés; Obrusánszky Borbála: Hunok a 
selyemúton; Noel Swanson: Hogyan 
neveljünk jó gyereket?; Nógrádi 
Gábor: Hogyan neveljünk?; Mikus 
Edit: Dimenziókapukon át; Doreen 
Virtue: Angyali számok; Moldova 
György: Ha az Isten hátranézne; 
Tokaji Ferenc: Buen Camino: út a 
csillagok alatt; Keith Sherwood: A 
karmikus terek energetikai hatásai, 
Pat Shipman: Mata Hari: szerelmei 
és ismeretlen titkos élete; Bob Spitz: 
A Beatles teljes története; Szilágyi 
János: Kollégák; Tokaji Zsolt: A 
kínai Káma-Szutra; Laura Driscoll: 
Toppancs barátra lel; Bob mester; 
P.J. Shaw: Elmo a fogorvosál; Varga 
Katalin: Kiugrott a gombóc; Móricz 
Zsigmond: A pórul járt farkas; Cso-
dás mesék nagyobbaknak; Beatrix 
Potter: Pecás Jeremiás kalandjai; 
Barbie és a gyémántkastély; Nyilasi 
Antónia: Első mondókáim; Gilbert 
Delahaye: Márti és a kis póni; Balogh 
István: Panna és Mágocs; Thomas 
Brezina: Jótündér kerestetik; Scout 
Driggs: popsztár pónik; Scarry Ri-
chards: Tesz-vesz város iskolája; Var-
ró Dániel: Túl a Maszathegyen; Sarah 
Allee: Pirosak, kékek, zöldek, sokfélék 
a szörnyek; Peter Freund: Laura és a 
fény labirintusa; Cecily von Ziegesar: 
Bad girl 6.; Clive Staples Levis: Nar-
nia krónikái; Christian Tielmann: 
A három nyomozó; Csoóri Sándor: 
Moziba megy  a Hold; Kathleen Duey: 
Lara és a néma hely; Stephanie Meyer: 
Twilight; Hajtogatási egyszeregy; 
Művészettörténeti lexikon diákok-
nak; A középkori világ képes atlasza; 
Larousse: hogy is van ez?; Hans Georg 
Isenbegr: 1001 rendőrautó; Kirsten 
Bleick: A szerelmeskedés könyve 
tinédzsereknek; Mozaikozás; Divatos 
gyöngyékszerek; Autók, kamionok, 
munkagépek; Capronitól a Gripenig; 
Nagy Zoltán: Kis népmese lexikon 
és határozó, Árpád népe: 1000 év 
magyar mondái; A világegyetem.

(9. rész) Az elmúlt részben 
a tavaszi fáradtsággal foglal-
koztunk. Miután újult erőre 
kaptunk, ideje a testünk mé-
regtelenítésével is egy kicsit 
foglalkoznunk. Nem hiába volt 
a húsvétot megelőző negyven 
napos böjt. Amikor is nem ettek 
semmilyen állati eredetű ételt, 
hogy megtisztítsák testüket-lel-
küket. Régen nem foglalkoztak 
azzal, hogy vajon beleférnek-e 
majd a fürdőruhájukba, vagy 
abban a falat bikiniben hogyan 
domborodnak ki a hasizmuk 
kockái. Fontosabb volt az egész-
ség, a külsőségeknél.
Viszont nem szabad szem elől 

vesztenünk azt a tényt, hogy 
egyre több túlsúlyos ember van 
a földön. Rengeteg cikket olvas-
hatunk, hogy miként nyerhetjük 
vissza régi alakunkat néhány hét 
alatt. Milyen pirulákat szedjünk, 
vagy milyen port igyunk a cél 
elérése érdekében. A tudomány 
ezen a téren is egyre fejlettebb, 
de valahogy mégis is a súlyok 
egyre jobban gyarapodnak. Ez 
már nem csak a felnőtteket 
fenyegeti, hanem a gyerekeket, 
akik már kénytelenek akár inzu-
linozni magukat. Vajon milyen 
felnőttek válnak belőlük, avagy 
milyen gyermekeik születhet-

nek? E cikk nem tud kitérni 
miden részletre, de segítséget 
nyújt legalább a helyes út meg-
találásához.
Elárulok egy ősi titkot, amely-

ről talán könyveket is lehetne 
írni: aki kevesebbet eszik, az 
könnyebben adja le a felesleges 
kilókat. Ez nem azt jelenti, hogy 
ezek után senki ne egyen. A lé-
nyeg a bevitt táplálék minőségén 
alapul. A párizsi, a felvágottak, 
a félkész ételek, gyorsétter-
mi falatok, a nasik és társaik, 
a kevés víz (szénsavmentes, 
tisztított), a kevés mozgás. 
Mind-mind egy véghez vezet: 
elhízáshoz. Ez csak az elsődleges 
következmény. Ezek után az út 
szétágazik. Annak függvény-
ében, hogy mely ételeket hogyan 
párosítottunk. Például aki sok 
sértéshúst, sült burgonyával és 
társaival fogyasztott, annak nagy 
valószínűséggel szív-érrendszeri 
problémái is ki fognak alakulni. 
Aki pedig az édességeket része-
sítette előnybe, annak cukorbe-
tegsége alakul ki.
Mindezekkel talán tisztában is 

vagyunk. Viszont tenni azért, 
hogy ez megváltozzon, nem iga-
zán szeretnénk. Mert ki tudna 
nemet mondani egy vasárnapi 
rántott húsnak és házi süte-

ménynek? Ekkor gondolhatja a 
kedves olvasó: „egyszer élünk”. 
Igen, viszont nem mindegy, 
hogy minőségben éljük le ezt 
a kis rövidke életünket. Mert 
élhetünk 50 évet úgy, hogy az 
utolsó 10-20 évben gyógyszere-
ken élünk. De úgy is élhetünk 50 
évet, hogy csak egy reggel nem 
ébredtünk fel és előtte semmi 
betegségünk nem volt. Mi ma-
gunk tehetünk a saját egészsé-
günkért, és nem más veheti át a 
felelősséget rólunk.
Ha valaki változtatni szeretne 

az életminőségén, esetleg kilók-
tól szeretne megszabadulni, an-
nak néhány szempontot kellene 
betartani - íme néhány - :
- napi ötszöri kevés étel fo-

gyasztása (ősi mondás: „reggel 
étkezz úgy, mint a királyok, ebé-
delj, mint egy polgár, vacsorázz 
úgy, mint egy koldus)
- napi minimum 2 liter tiszta 

víz fogyasztása
- napi háromszor zöldség, két-

szer gyümölcs fogyasztása
(folytatása következik)
Jó Egészséget Mindenkinek!

Nagy-Szalai Melinda
népigyógyász,
fitoterapeuta

tel.: 06 30/338-90-51
www.melinda-angel.hu

Szülõk figyelmébe
Sajnos egyre gyakrabban fordulnak elő az erőszakos jellegű bűncselekmények, melyek a gyerekekre 

irányulnak. Ennek okait vizsgálva az egyéni felelősséget, vagy felelőtlenséget is figyelembe kell venni! 
Külön is felhívjuk ezért a Tisztelt Szülõk figyelmét az alábbiakra.

A gyerekek körében igen népszerűek a drága elektronikai cikkek. (mobiltelefon, mp3, mp4 lejátszó 
stb.)
- Ne tartsa látható, feltűnő helyen a készüléket.
- Csak akkor használja, ha szükséges.
- Nyilvános helyen, az utcán ne tartsa a kezében, mert megtámadhatják, kirabolhatják érte. 
Soha ne mulassza el felhívni gyermeke figyelmét a következőkre:
- Értéktárgyait, pénzét biztonságos helyen tartsa.
- A lakáskulcsot ne hordja feltűnően a nyakában.
- Gondoskodjon arról, hogy legyen a gyereknél olyan irat, amelyből megfelelő biztonsággal megálla-

pítható a gyermek kiléte és a szülők elérhetősége, ha bármilyen probléma adódna. Természetesen itt 
is figyelni kell arra, hogy „túl sok” információt ne közöljünk, mert illetéktelen kezébe is kerülhetnek 
adataink. 
- Ha tehetik, ne hagyják felügyelet nélkül csellengeni a kiskorú gyerekeket az utcán, hiszen veszély 

leselkedhet rájuk. 
- Tanácsos összefogni jó kapcsolatban lévő rokonokkal, barátokkal, esetleg szomszéddal, aki segítséget 

nyújt a gyerekek felügyeletében.
- Ha idegen, vagy gyanús személyre figyel fel a szülő, vagy a gyerek környezetében, vagy a lakás kör-

nyékén, óvatosan figyeljék meg őket és jelezzék a rendőrségnek.
- Mindig beszélje meg a gyermekével, hogy ha bármi baja történne, kihez és hová fordulhat segítsé-

gért. 
- Mindig legyen információjuk a gyermek barátairól, hollétéről mert baj esetén csak ennek tudatában 

van mód segíteni.
- Anyagi lehetőségeik hiányában igyekezzenek tartalmas programokat szervezni csemetéjüknek.
- Ha olyat tapasztal gyermekénél, amely eltér a megszokottól (személyiségi, viselkedésbeli változások, 

rossz baráti környezet, gyakori kimaradások stb.) kérje szakember segítségét.

Kiskőrösi Rendőrkapitányság-Izsáki Rendőrőrs

H. Sándor izsáki lakos jelentette be, hogy isme-
retlen elkövető a külterületi ingatlanának mel-
léképületébe június13-ról 14-re virradó éjszaka 
folyamán lakatlevágás módszerével behatolt, 
onnan egy motorkerékpárt tulajdonított el kb. 
120.000.-Ft értékben.
Hatóságunk lopás bűntett elkövetés megalapo-

zott gyanúja miatt indított büntető eljárást.

P-né K. Etelka izsáki lakos tett bejelentést, misze-
rint ismeretlen tettes magát DÉMÁSZ dolgozónak 
kiadva június 14-én 13.30 és 14.00 óra közötti 
időben a 89 éves nagyanyja lakásába bement és 
onnan 198.000.-Ft készpénzt tulajdonított el a 
sértett figyelmének elterelésével. A fenti ügyekben 
lopás vétségé elkövetés megalapozott gyanúja 
miatt van folyamatban a nyomozás.

Árvízkárosultak javára érkező 
adományokat gyűjt a rendőrség

A Magyar Köztársaság történelmének eddigi legnagyobb rendőri 
mozgósítását éltük át az elmúlt napokban. Az ország több területén 
kialakult árvízi veszélyhelyzet kezelésében rendőrök ezrei vettek részt, 
a gátak, emberéletek, házak, anyagi javak mentése érdekében. A Magyar 
Köztársaság Rendőrsége nem csak a veszélyhelyzet elhárításában, hanem 
azt követően a lakosság életkörülményeinek javításában is aktív szerepet 
vállal, így saját kezdeményezésére elindított egy önálló, az árvízkárosul-
tak megsegítésére irányuló segélyezési rendszert, amely a rendőrségi és 
lakossági adakozók felajánlásainak gyűjtésére, és a szükséges helyre való 
továbbítására irányul. 2010. június 16-tól Bács-Kiskun megye valamennyi 
rendőrkapitányságán és határrendészeti kirendeltségén kijelölésre került 
egy adománygyűjtő hely, ahol a lakossági felajánlásokat (elsősorban 
tartós élelmiszer, tisztítószer, ágynemű, takaró, építőanyag, informa-
tikai, híradástechnikai eszköz, bútor stb.) fogadjuk - lehetőség szerint 
becsomagolva - minden nap 08.00 - 20.00 óra közötti időben. 
Ezeket a karitatív szervezetekkel és az érintett önkormányzatokkal 

egyeztetve juttatjuk majd el a bajba jutottak számára. 
Készpénz adomány elfogadására a BM által létesített „segítsünk az 

árvízkárosultakon” számlán van lehetőség, amelynek száma: 10032000-
01220122-50004009. A számla érvénybe lépésének kelte 2010. június 
12. volt, így amennyiben az adományozó pénzt kíván felajánlani, úgy 
ezen a számlaszámon lehetősége van erre is. Az akció egyéb részleteiről 
a www.police.hu/bacs internetes oldalon olvashatnak.

Mihályné Bornemisza Eleonóra r. őrgy. 
sajtószóvivő
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Beszámoló az Izsákért Közalapítvány 2009. évi munkájáról

Az Izsákért Közalapítvány 2009. évi 
közhasznúsági jelentése

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Kapott támogatások (továbbutalási célú és általános célú): 1.970.650.-
APEH 1%:    333.174.-
Kamatbevételek 12.947.-
Bevételek összesen: 2.316.771.-

Egyéb költség 12.000.-
Könyvelési, könyvvizsgálati díj 144.000.- 
Bankköltség 5.917.-
Egyéb adott támogatás 700.000.-
Tárgyévi továbbutalási célú támogatás 1.420.650.-
Kiadások összesen: 2.282.567.-

Az alapítvány fő célja a település fejlődésének elősegítése, az önkormányzati feladatok megvalósításának 
támogatása. Az Alapító Okirat részletezi a kiemelt feladatokat, amelyek a következők: egészségügy, 
kultúra, foglalkoztatás, környezetvédelem, sport, oktatás támogatása valamint a város szépítése.
Az alapítvány munkáját az Alapító Okiratban meghatározottak szerint végezte.

Kuratórium

Izsákért Közalapítvány 
közleménye

Az IZSÁKéRT KÖZALAPÍTVÁNy 2009. évi pénzforgalma

Hónap Bevétel Kiadás
Január 19 000,- 91 280,-
Február 24 000,- 0,-
Március 0,- 12 100,-
Április 41 000,- 0,-
Május 137 500,- 40 200,-
Június 55 000,- 513 330,-
Július 130 000,- 145 335,-
Augusztus 0,- 0,-
Szeptember 1 005 000,- 1 037 010,-
Október 615 876,- 86 573,-
November 83 948,- 477 619,-
December 227 447,- 76 100,-

Összesen: 2 338 771,- 2 479 547,-

Nyitó összeg 2007. jan. 1-jén: 680 947,-
Bevétel tárgyév folyamán: 2 338 771,-
Rendelkezésre állt: 3 019 718 ,-
Kiadás: 2 479 547,-
Év végi záró: 540 171,-

2009. évi bevételek és kiadások megnevezése:

Megnevezés Bevétel Kiadás
Ált. isk. tornasport 35 000,- 75 000,-
Ált. isk. Környezetvédő Bizotts. 0,- 40 000,-
ISK futball 76 250,- 76 250,-
Alkotótábor 55 000,- 55 000,-
Közbiztonság (Izsák és környéke) 100 000,- 160 000,-
Fenntartói támogatás 550 000,- 0,-
Mazsorett csoport 0,- 60 000,-
Sárfehér Napok 1 091 400,- 1 091 400,-
Néptánc csoport 55 000,- 65 000,-
APEH SZJA 1%-a 333 174,- 0,-
Apáczai Kft. Ált. iskola részére 0,- 124 980,-
IKEM 0,- 60 000,-
Gyermekjóléti Szolg. rendezv. 0,- 70 000,-
Iskola SNI tanulók kirándulása 0,- 100 000,-
Erdei iskola 0,- 15 000,-
Költészet napja 0,- 50 000,-
Napközi otthonos Óvoda  0,- 60 000,-
Ezüst G. Nyugdíjas Klub 0,- 70 000,-
APEH képzés díja 0,- 12 000,-
Városi Vegyeskar 0,- 25 000,-
Banki kezelési ktg. 0,-  5 917,-
Banki kamat 12 947,- 0,-
Könyvelési díj 0,- 84 000,- 
Könyvvizsgáló ktg. 0,- 60 000,-
Zsidó temető          30 000,- 30 000,- 
Izsáki Törpikék (óvoda)                         0,- 60 000,-  
Izsáki Kertészrti Gazdakör 0,- 30 000,- 
Öszesen: 2 338 771,- 2 479 547,-

Az Izsákért Közalapítványt 
1997. február 18-án Izsák Vá-
ros Önkormányzata alapította 
500 000,- Ft alaptőkével. Az 
alapítvány elsődleges célja a 
település fejlődésének elősegíté-
se, az önkormányzati feladatok 
megvalósításának támogatása. 
Az Alapító okirat részletezi a 
kiemelt feladatokat, amelyek 
a következők: egészségügy, 
kultúra, foglalkoztatás, kör-
nyezetvédelem, sport, oktatás 
támogatása, valamint a város 
szépítése.
A közalapítvány közhasznú 

feladatokat is ellát, közhasznú 
jogállását az alapítványok nyil-
vántartó könyvébe 2000. február 
1. nappal jegyezték be.
A közhasznú tevékenységet 

adományok gyűjtésével, foga-
dásával, valamint azok célzott 
csoportok részére történő továb-
bításával látja el.

2009. évben minden támoga-
tott pénzbeli segítséget kapott, 
amit az adományozók által 
történt befizetésekből adtunk 
át. Az alapítványi támogatás az 
egyes rendezvények létrejöttét, 
ill. az egyes csoportok működési 
feltételeit, színvonalasabb mun-
káját segítette minden esetben.
Az Izsákért Közalapítvány 

2009. évben vállalkozási tevé-
kenységet nem folytatott, így 
társasági adó fizetési kötelezett-
sége nem keletkezett. 
A közalapítvány közvetlen poli-

tikai tevékenységet nem folytat, 
szervezete pártoktól független, 
és azoknak anyagi támogatást 
nem nyújt.
A közalapítvány beszámolási 

kötelezettségének a 224/2000. 
(XII.19.) Korm. Rendelet sze-
rinti egyéb szervezetek köz-
hasznú egyszerűsített éves 
beszámoló elkészítésével tett 

eleget, melynek fordulónapja: a 
tárgyév december 31-e, s ame-
lyet az alapítvány időre, 2010. 
március 20-ra elkészített. Fenti 
beszámolót, s a hozzá kapcso-
lódó könyvvizsgálói jelentést a 
kuratórium 2010. május 20-i 
ülésén az 1/2010 (05. 20.) 
sz. határozatával elfogadta. A 
közhasznúsági jelentés köz-
zétételére jelen beszámolóval 
egyidejűleg kerül sor a helyi 
médiában.
A közalapítványnak az állam-

háztartással szemben kötele-
zettsége nem keletkezett. Ezzel 
kapcsolatos éves bevallási köte-
lezettségét teljesítette. 
A 2009K51-es adatszolgáltatást 

2010. január hónapban teljesí-
tette. Ezen adatszolgáltatásra 
az az igazolást kiállító szerv 
kötelezett, aki 2009. évben 
adókedvezményre jogosító iga-
zolásokat adott ki. Fent jelzett 

igazolásokat az alapítvány min-
den esetben határidőre eljuttatta 
az érintetteknek.
A közalapítvány kezelő és 

képviselő szerve a kilenctagú 
kuratórium, gazdálkodásának 
és ügyvitelének ellenőrzését 
háromtagú felügyelő-bizottság 
látja el. A közalapítványt a kura-
tórium elnöke képviseli, akadá-
lyoztatása esetén a képviseletet 
a kuratórium titkára látja el. A 
bankszámla feletti rendelkezési 
jog a kuratórium elnökét és tit-
kárát együttesen illeti meg. 
A közhasznú szervezet vezető 

tisztségviselői megbízásukat 
az eddigiekhez hasonlóan in-
gyenesen látták el, nem kaptak 
semmilyen juttatást, bár az 
adminisztráció a törvényi válto-
zások következtében jelentősen 
megemelkedett. A közalapít-
vány a tárgyévben alkalmazot-
tat nem foglalkoztatott, így 

sem bérköltség, sem személyi 
jellegű egyéb kifizetések nem 
merültek fel.
Az Izsákért Közalapítvány 

működésében, a törvényesség 
és számviteli szabályok betartá-
sában nagy segítséget nyújtott a 
város címzetes főjegyzője és az 
alapítvány könyvelője Prikkelné 
Rácz Csilla.
Az Izsákért Közalapítvány kö-

szönetet mond mindazoknak, 
akik az alapítvány alapító okira-
tában megfogalmazott célokat 
adományaikkal támogatják, és 
akik személyi jövedelemadójuk 
1%-át a közalapítványnak ajánl-
ják fel! (Ez az összeg 2009-ben 
333 174,- Ft volt!)
Az APEH előírásainak megfe-

lelően az 1% felhasználását az 
Izsáki Hírekben közzé tesszük, 
ill. az adóhatóságot tájékoz-
tatjuk a felhasználásról 2010. 
október 31-ig. 

Az Izsákért Közalapítvány ku-
ratóriuma köszönetét fejezi ki 
mindazoknak, akik működésé-
hez, eredményeihez bármilyen 

formában hozzájárultak. Az 
alapítvány nyitott, ahhoz bárki 
csatlakozhat, aki célkitűzéseivel 
egyetért, és feltételhez kötötten 

vagy feltétel nélkül támogatja.
A kuratórium ülései nyilváno-

sak, azokon bárki részt vehet. 
Szívesen vesszük mindenki jó-

indulatú véleményét, javaslatát, 
mellyel munkánkat segítik. 
A továbbiakban is igyekszünk 

munkánkat törvényesen, köz-

megelégedésre végezni!
Izsák, 2010. május 17.

Gera Árpádné
 elnök

Az Izsákért Közalapítvány 
Kuratóriuma 2010. május 20-i 
ülésén elfogadta a 2009. évi 
munkájáról készült beszámolót, 
a 2009. évi pénzforgalmi beszá-
molót, és a 2009. évi közhasznú 
egyszerűsített éves beszámolót. 
Továbbá a 2010. évi pénzügyi 
tervet, a 2009. november 1. és 
2010. április 30. közötti pénz-
forgalmi beszámolót, ill. a hozzá 
kérelmet benyújtó szervezetek 
támogatásáról döntött. A 2010. 
évben az alábbi szervezeteket 
támogatta:
Ezüst Gólya Nyugdíjas Klub 

40. 000 Ft, Izsáki Napközi-
otthonos Óvoda 100. 000 Ft, 
Izsáki Rendőrőrs 160. 000 Ft, 
Izsáki Sárfehér Sport Egyesület 
200. 000 Ft, Izsák és Környéke 

Erdélyi Magyarok Egyesülete 
(IKEM) 80. 000 Ft, Izsák Város 
Gyermekjóléti- és Családsegítő 
Szolgálata 60. 000 Ft, Izsáki 
Törpikék Családi Napközi Szol-
gáltató Nonprofit Bt. 60. 000 Ft, 
3. a és 3. b osztály - hátrányos 
helyzetű - tanulói erdei iskolai 
tanulmányainak támogatása 26. 
000 Ft.    
Kérjük, hogy továbbra is támo-
gassák adójuk 1%-val és egyéb 
felajánlásaikkal alapítványun-
kat. Az alapítvány kuratóriuma 
megköszöni mindazon izsáki 
állampolgároknak, akik adójuk 
1%-át az alapítvány javára fel-
ajánlották, köszöni továbbá az 
egyéb pénzügyi támogatásokat 
is.

Kuratórium
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LABDARÚGÁS

Nagyszerű hajrá, bronzérem a vége

A gyúró dobta fel
a meccset

Álló sor: Jelen Károly, Balog Ferenc, Megyes Mihály, Nemecsek László, Nagy Ferenc, Ámann 
Krisztián, Thám István, Vincze Zsolt, Barna Zsolt, Ámann Márk.
Térdelő sor: Gréczi Gábor (edző), Hleba Szergej, Liptai Szabolcs, Borsos Csaba, Riscutia 
Ákos, Barna Csaba, Kovács Dávid, Kovács Dániel, Garaci Csaba.

Véget ért ugyan a futballidény, de akad néhány emlékezetes pillanat 
amit érdemes felidézni.
Ilyen volt Bozóki Ferenc futása, egy különben igen langyos KTE-

Paks meccsen, ahol legalább egy szép megmozdulást láthattak 
a nézők az első félidőben. Amikor is Ferenc aki a KTE, izsáki 
származású segédgyúrója futballistákat megszégyenítően robogott 
végig a pályán. Egyes szakértők szerint majdnem olyan gyorsan 
mint Usain Bolt.

Igazán mozgalmasan alakult a 
bajnokság vége csapatunk szá-
mára, ugyanis voltak elmaradt 
mérkőzések, amelyeket két 
szerdai napon kellett bepótolni, 
tehát pihenő nem sok jutott a 
játékosoknak. Dicséretükre le-
gyen mondva négyszer is győz-
tesen tudták elhagyni a pályát, 
sőt a két rangadón is szereztek 
négy pontot. Egyedül azért le-
het némi hiányérzetünk, hogy 
volt esélyünk a második helyre 
is, de sajnos ezt nem sikerült 
elérnünk. Talán jövőre majd az 
is sikerül.
A 27. fordulóban Kalocsa csa-

patát fogadtuk hazai pályán. 
Ellenfelünk biztos középcsapat 
lett ebben a szezonban. Ősszel 
is csak nehezen tudtunk győz-
ni ellenük. A mérkőzésen mi 
játszottunk mezőnyfölényben, 
de sajnos az első félidőben 
nem sikerült hálóba találnunk. 
A vendégek jól védekeztek, 
és időnként néhány veszélyes 
támadásra is futotta erejük-
ből. A második félidő elején 
aztán megtört a jég és sikerült 
megszerezni a vezetést. A hát-
ralévő időben is mi támadtunk 
többet, de több találat már 
nem született, így továbbra is 
minden hazai mérkőzésünket 
megnyertük. 
A következő mérkőzésen a 

többszörösen elmaradt találko-
zót pótoltak, Akasztóra látogat-
tunk. Sajnos ez a mérkőzés nem 
úgy alakult, ahogy szerettük 
volna. Az első játékrészben még 
nem volt semmi baj. Kiegyen-
lített mérkőzés volt, felváltva 
forogtak veszélyben a kapuk, 
de gólt nem sikerült szerezni 
egyik csapatnak sem. A második 
játékrészben aztán a hazaiak 
kíméletlenül kihasználták a hi-
báinkat és három gólos előnyre 
tettek szert. Mi csak az utolsó 
pillanatokban tudtunk szépíte-
ni. Ezzel a vereséggel veszélybe 
került, hogy a bajnokság végén 
a második helyre érjünk. 
A következő fordulóban igazi 

rangadóra került sor, a dobo-
gón lévő két csapat találkozott, 
ugyanis a második helyen lévő 
Orgoványhoz látogattunk. A 
mérkőzésen a hazaiak kaptak 
először lábra, és mezőnyfö-
lényt harcoltak ki. Mi jobbára 
védekeztünk, de a szórványos 
ellentámadásaink veszélyt rej-
tettek magukban. A hazaiak 
hiába támadtak többet, igazán 
veszélyes helyzetet csak ritkán 
tudtak kialakítani, mi nagyon 
jól megszerveztük a védekezést. 
A második játékrész elején 
az orgoványiak hamar dűlőre 
szerették volna vinni a mérkő-
zést, nagy erőkkel támadtak. 
Sokszor alig tudtunk kijönni a 
térfelünkről, de továbbra is jól 
védekeztünk. A mérkőzés utol-
só felében elfáradt a hazai gárda 
és most már mi is eljutottunk az 
orgoványi kapuig. Sőt egyszer 
a hálóba is találtunk, de mivel 
a közvetett szabadrúgáshoz 
nem ért hozzá senki, ezért a 

játékvezető érvénytelenítette a 
gólt, és így maradt a gól nélküli 
döntetlen, ami a mérkőzés végé-
ig meg is maradt. Ezzel az egy 
ponttal az orgoványiak kerültek 
közelebb a második helyhez, 
ugyanis ha mi meg is nyerjük 
a hátralévő mérkőzéseinket, 
s ha az orgoványi csapat sem 
hibázik, akkor ők lehetnek az 
ezüstérmesek. 
A következő fordulóban ismét 

egy rangadóra került sor, ugyan-
is a már bajnok Ladánybene csa-
pata látogatott hozzánk. Mivel 
már biztos volt a bajnoki cím a 
vendégeknek, az utóbbi fordu-
lókban igencsak bukdácsoltak, 
ugyanis kétszer kikaptak és egy 
döntetlen értek el. A mérkőzé-
sen szinte az első támadásunk-
ból gól születhetett volna, de 
sajnos ekkor még kimaradt. A 
félidőben uraltuk a mérkőzést 
és félóra elteltével egy bomba-
góllal sikerült is megszerezni 
a megérdemelt vezetést. A 
második félidő is a mi fölényün-
ket hozta, a vendégek játékán 
nagyon látszott, hogy az ő he-
lyezésükön már nem változik 
semmi ebben a bajnokságban. 
Az utolsó negyedóra kezdetén 
büntetőhöz jutottak a beneiek. 
Kapusunk egy nagyszerű vető-
déssel hárította az egyenlítési 
lehetőséget. Nyolc perc múlva 
aztán bebiztosítottuk a győzel-
met, és ezzel visszavágtunk az 
ősszel elszenvedett vereségért. 
Az utolsó két mérkőzésen 

olyan csapatokhoz látogattunk, 
amelyek a kiesés rémétől vol-
tak fenyegetve. Először a 26. 
fordulóból elmaradt mérkőzést 
játszottuk le, amelyen Soltra 
látogattunk. Az egész mérkő-
zésen meglátszott a helyezések 
közötti különbség. Végig mi 
irányítottuk a játékot, igaz a ha-
zaiak értek el kapufát, de utána 
viszont nekünk akadtak jobbnál 
jobb helyzetek, amiket sajnos 
ekkor még nem tudtunk kihasz-
nálni. Félóra elteltével egy jól 
eltalált lövéssel szereztük meg 

a vezetést. A második félidőben 
tovább folytatódott a fölényünk, 
ennek következtében hamar 
eldöntöttük a mérkőzést, újabb 
gólokkal terhelve meg a hazaiak 
hálóját. A mérkőzés vége felé 
kiengedtünk, ezért a soltiak 
szépíteni tudtak, és ha jobban 
koncentrálnak, akkor melegebb 
lehetett volna a vége, de mivel 
ez nem így alakult, magabiztos 
győzelmet értünk el. Ez volt 
az első idegenbeli győzelem a 
tavaszi fordulókban. 
Az utolsó fordulóban Kis-

kunfélegyházára látogattunk. 
Ez a mérkőzés szinte teljesen 
úgy alakult, mint az előző. Mi 
alakítottuk ki a helyzeteket, a 
hazaiak lőttek egy kapufát és 
félóra elteltével megszereztük 
a vezetést. A második félidő 
elején tovább növeltük előnyün-
ket. Megint túlságosan meg-
nyugodtunk, és elszórakoztuk a 
helyzeteket, míg a hazaiak egy 
hibánkat kihasználva szépíteni 
tudtak. Az utolsó fordulók 
tehát jól sikerültek, ám mivel 
Orgovány csapata is megnyerte 
az utolsó mérkőzését, így a 
2009-2010-es idényben meg 
kellett elégednünk a harmadik 
hellyel, ami főleg annak tekin-
tetében dicséretes, hogy nyáron 
szinte teljesen kicserélődött az 
együttes. 
Ifjúsági csapatunknak nem iga-

zán olyan lett a teljesítménye, 
mint az várható lett volna, de a 
nyáron itt is gyökeres változá-
sok történtek, és valószínű most 
is az fog történni, mert már az 
utolsó fordulókban nehéz volt 
annyi gyereket összeszedni, 
hogy ki tudjanak állni a mér-
kőzésekre. Remélem ezek a 
változások előre fogják vinni az 
ifjúsági csapatot is.
Ezek után tekintsük át a mér-

kőzések jegyzőkönyveit:
27. forduló:
Izsáki Sárfehér SE - Kalocsa FC 

1-0 (0-0) Góllövőnk: Balog.
Gréczi Gábor: nehéz mérkőzés-

re számítottam, és ez a mutatott 

játék miatt be is igazolódott, de 
a győzelem megérdemelt volt.
Ifjúsági eredmény: 2-4 Góllö-

vőink: Komáromi Z., Maros-
völgyi D.
Elmaradt mérkőzés a 17. for-

dulóból:
Akasztó FC - Izsáki Sárfehér SE 

3-1 (0-0) Góllövőnk: Vincze.
Gréczi Gábor: Nem sikerült 

megfelelően ráhangolódni a 
hétközi mérkőzésre, és az első 
félidő után lehetett látni, hogy 
az a csapat amelyik az első gólt 
szerzi, meg is nyeri a találko-
zót.
Ifjúsági eredmény: 3-2 Góllö-

vőink: Berényi G., Cselei M.
28. forduló:
Orgovány KSK  - Izsáki Sárfe-

hér SE 0-0.
Gréczi Gábor: Egy nagyon 

jó iramú mérkőzést és nagy 
taktikai küzdelmet hozott az 

összecsapás. A hajrában talán a 
győztes gólt is megszerezhettük 
volna, de a látottak alapján a 
döntetlen igazságos.
Ifjúsági eredmény: 5-1 Góllö-

vőnk: Barczi N.
29. forduló:
Izsáki Sárfehér SE - Ladány-

bene FC 2-0 (1-0) Góllövőink: 
Riscutia, Kovács Dávid.
Gréczi Gábor: Nagyon sok 

helyzetet dolgoztunk ki a már 
bajnok ellen, és csak magunk-
nak tettük nehézzé a mérkő-
zést.
Az ifjúsági mérkőzés elma-

radt.
Elmaradt mérkőzés a 26. for-

dulóból:
Solt FC - Izsáki Sárfehér SE 1-

3 (0-2) Góllövőink: Barna Zs., 
Borsos, Balog.
Gréczi Gábor: Gyenge első 

félidő után egy tíz perces jó 
periódus meghozta a győzelmet 
számunkra.
Az ifjúsági mérkőzés elma-

radt.
30. forduló:
Kiskunfélegyházi Honvéd TK 

- Izsáki Sárfehér SE 1-2 (0-1) 
Gólszerzőink: Balog, Kovács 
Dávid.
Gréczi Gábor: A bajnokság 

befejezésén túl a győzelemnek 
is örülhettünk.
Ifjúsági eredmény: 6-2 Góllö-

vőink: Tyukász M., Tóth R.
Most körülbelül két hónapra 

becsukódnak a futballpályák ka-
pui, de azért nem maradunk foci 
nélkül, ugyanis egy hónapon 
keresztül nézhetjük a világbaj-
nokságot a tévében, ahol remé-
nyeink szerint jó mérkőzéseken 
izgulhatunk. Augusztusban 
aztán újra indul minden, hogy 
minél hangosabban szóljon: 
HAJRÁ IZSÁK!

Izsák László
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Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2010.(VI.09 .) önkormányzati  rendelete

az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló1/2010. 
(II.16.) számú rendelet módosításáról

 Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. 
törvény 44/A.§ (2) bekezdése és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény  (továbbiakban 
ÁHT.) 65. § (1) bekezdése alapján - figyelembe véve a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről 
szóló 2009. évi CXXX. törvény és az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.21.) Korm. 
rendelet rendelkezéseit- az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010.(II.16.) számú ren-
deletét az alábbiak szerint módosítja. 
A költségvetési főösszeg
1.§
Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010.(II.16.) számú rendelet ( a továbbiakban: R.) 
2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésének
    Főösszegét                   1.160.313  ezer forintban
    a) költségvetési bevétel összegét  1.028.318  ezer forintban,
    b) költségvetési kiadás  összegét  1.146.313  ezer forintban 
    c) a költségvetési hiány összegét     117.995  ezer forintban állapítja meg, melynek finanszírozásáról a 
Képviselő-testület külön döntést hoz.
I.  Költségvetési bevételek
2.§
A R. 5.§(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1)  Az önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási 
cél szerinti részletezését e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
II. Költségvetési kiadások
�.§
A R. 6.§ -a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület a következők 
szerint határozza meg:
Megnevezés:
Működési kiadások előirányzata összesen:                         763.914 e.Ft
- személyi jellegű kiadások                                                 298.593 e.Ft
- munkaadókat terhelő járulékok:                                         78.942 e.Ft
- dologi jellegű kiadások.                                                    266.579 e.Ft
- speciális célú támogatások( segélyek):                             113.500 e.Ft
- támogatásértékű kiadások:                                                    6.300 e.Ft    
(2)A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként kiadási jogcím szerint az e 
rendelet 3 számú melléklete szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek működési kiadásait 
kiemelt előirányzatonként az e rendelet 3/a számú melléklete szerint állapítja meg:
�.§
A R. 7.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési hiányát és annak finanszírozási formáját az e 
rendelet 4. számú melléklete szerint állapítja meg.
�.§
A R. 10.§ - a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzati hivatal költségvetését feladatonként e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza az 
igazgatási és egyéb, nem intézményi formában folytatott tevékenységek kiadásaival.
III. Költségvetési kiadások és bevételek
�.§
A R. 12.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat, mérlegszerűen e rendelet 6. számú 
melléklete mutatja be, valamint az alaprendelet 10. számú melléklete szerinti előzetes adatok alapján 
készült önkormányzati mérleg.
�.§
A R. 13.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetési évet követő két év várható működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait 
e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza mérlegszerűen.
8.§
A R. 14.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Pénzügyekről mindenkinek – A jövő nemzedéke
(2. rész.) Rovatunk előző cikkében arról 

írtunk, hogy növekszik a felnőtt lakosság 
pénzügyi tájékozottsága, azonban mi a hely-
zet a most felnövekvő generációval? A mai 
gyerekek nevelésében már kiemelt szerepet 
kellene kapnia a pénzügyi kultúra tudatos 
terjesztésének. Vajon hatásos lenne iskolai 
keretek között oktatni az alapvető pénzügyi 
ismereteket? Az Egyesült Államokban 
kísérleti jelleggel már több középiskolá-
ban bevezettek ilyen jellegű programokat. 
A kezdeményezés meglepő eredményt 
hozott: azok a diákok, akik részt vettek az 
oktatásban, semmivel sem kezelték jobban 
pénzügyeiket, mint a tanfolyam előtt, vagy 
mint azok a társaik, akik részt sem vettek az 
órákon. Az oktatókban felmerült a kérdés, 
vajon mit csináltak rosszul az oktatás során. 
Végül arra a megállapításra jutottak, hogy 
a pénzügyekkel való ismerkedést nem elég 
a középiskolában elkezdeni. A gyerekek 
- az élet különböző területeiről, így a pénz-
ügyekről is - születésüktől fogva rengeteg 
információt gyűjtenek össze. Megfigyelik 
szüleik viselkedését otthon, a napi teendők 
ellátása során és a bankban is. Ezek a ta-
pasztalatok, nemcsak a jók, hanem a rosszak 
is, rögzülnek, később pedig megszokássá 
válnak, amelyeken az oktatás kis eséllyel 
tud változtatni. Ebből adódóan felmerül 

gazdálkodni nem. A legfontosabb lenne arra 
megtanítani a gyereket, hogy ne csak beossza 
a zsebpénzt, hanem tegyen is félre belőle. 
Nem helyes azonban spórolás címén meg-
vonni, vagy csökkenteni a zsebpénzt. Bízzuk 
gyerekünkre a döntést, hogy mennyit tesz 
félre „álmai megvalósítására”. A gyerekek 
ugyanis sokkal szívesebben raknak félre, ha 
van miért. Biztosan sokan emlékeznek az 
iskolai takarékbélyegre. Gyerekkoromban 
szorgalmasan gyűjtögettük a bélyegeket, év 
végén beváltva pedig boldogok voltunk, hogy 
megvehettük belőle az egész évben vágyott 
biciklit. A szülők feladata segíteni abban, 
hogy a gyerekek reálisan fogalmazzák meg 
vágyaikat, azaz a célokat, amikre gyűjtenek. 
A pénz beosztása akkor tanulható meg leg-

könnyebben, ha az ember nemcsak hall róla 
vagy látja, hanem csinálja is. Ebben nyújt 
segítséget az OTP Junior számlacsomag. A 
számlanyitással a szülő gondoskodhat róla, 
hogy gyermeke időben megismerkedjen a 
banki termékekkel és szolgáltatásokkal, és 
felkészülhessen a pénzügyi önállóságra. Az 
OTP Junior számlacsomag teljes értékű, 
havidíjmentes folyószámla, számos ingye-
nes vagy kedvezményes szolgáltatással. A 
gyerekeknek szánt zsebpénz közvetlenül a 
számlára utalható. Az első évben díjmentes 
bankkártyának köszönhetően biztonságban 

a kérdés, melyik az az életkor, amikor el 
kell(ene) kezdeni a gyermekek bevezetését 
a pénzügyi ismeretekbe? Szakértők szerint 
a 8-12 éves korosztály a legfogékonyabb az 
ilyen irányú ismeretekre. 
Mit tehetünk mi, szülők, annak érdekében, 

hogy gyermekünk megfelelő ismeretekkel 
rendelkezzen pénzügyei felelős kezelésé-
hez? Sokan könnyű és egyszerű megol-
dásnak tartják a számítógépes játékokat, 
elég csak a városépítő, farm, bolt- vagy 
étteremvezető, vagy a virtuális házi ked-
venc programokra gondolni. Azonban ezek 
egy álomvilágot festenek a gyerekeknek, 
amelyek a legritkább esetben hasonlítanak 
a valós élethez. Ebből következően sokkal 
hatásosabb, ha a fiatalok nem egy virtuális 
világból szereznek pénzügyi tapasztalatokat, 
hanem a mindennapi életből. 
Az első lépés a pénzügyi tudatosság fejlesz-

tésében, a saját zsebpénz. A szülők ugyanis 
manapság nem kifejezetten zsebpénzt, ha-
nem a reggelire, iskolai büfére szánt pénzt 
adnak, amelyet a legtöbb gyerek nagyon 
gyorsan, és az utolsó fillérig el is költ. Az 
esetek többségében azonban a szülőnek 
nincs tudomása arról, hogyan használta föl 
gyermeke a „büfépénzt”. Ezek a gyerekek 
ugyan megtanulják elkölteni a pénzt, de 
beosztással élni, takarékoskodni, okosan 

tudhatjuk gyermekünk pénzét, nem kell 
tartani a pénz elvesztésétől vagy kizsebelés-
től. A plasztikkal emellett havonta egyszer 
díjmentes készpénzfelvételi lehetőség is 
nyílik. A kártyás vásárlás szintén díjmentes, 
csakúgy, mint más OTP-s bankkártyákkal. 
Megtaníthatjuk a megtakarítás fontosságát 
is, hiszen alacsonyabbak a lekötési minimu-
mok, mint a normál lakossági folyószámlá-
kon, így akár a magas kamatot kínáló akciós 
lekötésekben is részt vehetnek a fiatalok. 
Összefoglalva tehát, a pénzügyi ismeretek 

intézményszintű oktatása helyett sokkal ha-
tékonyabb pénzügyi gondolkodásra nevelni 
a fiatalokat. A célokat az ő elképzeléseikhez 
igazodva, velük együttműködésben kell 
kitűzni. Emellett fontos tudatosítani ma-
gunkban, hogy viselkedésünk mintát mutat 
nekik és ennek megfelelően intézni saját 
pénzügyeinket is. A tanultak és tapasztaltak 
alkalmazása „hosszú távú befektetés”, nem 
megy egyik napról a másikra, kudarcok és 
sikerélmények sorozata, ami egy egész életre 
meghatározza a gyerekek pénzhez való - bí-
zom benne, hogy JÓ - viszonyát. 

 Az önkormányzat 2010. évi előirányzat felhasználási ütemtervét e rendelet 8. szám melléklete tartal-
mazza.
Záró rendelkezések
9.§
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Izsák, 2010. június 8.

Mondok József polgármester
Bagócsi Károly címzetes főjegyző
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ÓRIÁSI AKCIÓ Benyovszky Kft., 
Izsák, Gedeon dűlő 250.

Változatlan akciós tűzifa és fabrikett árak 10 % engedménnyel!
50 %-os engedménnyel rönk kertibútor és játék, kertépítő és falazókő, 

valamint díszkövek, zúzottkő, favirágládák, fenyőfakéreg 
(kertjének díszítéséhez).

Fűrészáru és széldeszka, asztalosipari palló már 36.000 Ft/köbmétertől.
Kérgezett fenyőrönk és akác szőlőtámfa-karó kapható!
Szőlő támoszlop 7-11 cm. csúcsátmérőig 2 m-es 400 Ft, 

2,5 m-es 500 Ft, 3 m-es 600 Ft.
Engedményes tűzifaárak kugli méretben: akác 2000 Ft/q, vegyes 1530 Ft/q, 

tölgy 1800 Ft/q, széldeszka 1350 Ft/q, keményfa-brikett 4050 Ft/q.
Fenyőfakéreg 20 Ft/l. Kérgezett építőipari fenyőrönk 23.500 Ft/köbméter.

Az 52-es főút 24-es kilométerkövénél (Balázspusztai lejáró) 
bemutatótermünk és irodánk, valamint shop-üzletünk óriási választékkal 

kínálja a következőket: ital, dohányáru, horgászfelszerelés, 
napi jegy, csali és élő csalihal

KŐGALÉRIA ÉS KŐTURKÁLÓ – NYITVA 
HÉTFŐTŐL VASÁRNAPIG 8-21 ÓRÁIG

Bemutatótermünkben vásárolt és megrendelt termékekre további kedvez-
ményt adunk. Minden vásárló ajándékot kap, valamint azonnali sorsoláson 

vesz részt, ahol visszanyerheti a vásárolt áru árának teljes összegét. 
MINDEN ÁRUFÉLESÉGET INGYENESEN HÁZHOZ SZÁLLÍTUNK!

Dobozos és platós autóval szállítást vállalunk! 
Minden a legkedvezményesebben! ALKUDJON!

T: 06-20-954-9075, 06-30-431-8688, 06-30-935-2130

A Szigeten búcsúzik 
a Kispál

A falugazdász tájékoztatója

A Sziget mínusz egyedik nap-
ján, augusztus 9-én, egy egyedi 
megakoncert keretében búcsú-
zik közönségétől a Kispál és a 
Borz zenekar. Az elmúlt 23 év 
legnagyobb slágereivel, a ze-
nekar kedvenc Kispál dalaival, 
vendégfellépők sorával. Good-
bye Kispál!!
Huszonhárom éve indult út-

jára Pécsről a zenekar, mely az 
évek során a legismertebb ha-
zai, a közbeszédben „alternatív” 
jelzővel ellátott rock zenekarrá 
nőtte ki magát. Az eltelt több 
mint két évtizedben 14 nagy- 
és számos kislemezük készült, 
s olyan slágereket köszönhe-
tünk nekik, mint az Emese, 
a Szőkített nő, vagy a Ha az 
életben... „A Kispál és a Borz 
alkotó-koncertező csapatként 
kezdett, de ebből mára jobbára 
csak a koncertező maradt meg” 
- mondja Lovasi András, az 

együttes frontembere. „Annak 
idején úgy vágtunk bele, hogy 
addig maradunk együtt, amíg 
jobb számokat írunk közösen, 
mint külön-külön. Most vala-
mennyien úgy látjuk, hogy a pil-
lanat elérkezett, és váltani kell. 
Nem akarunk a múltból élni, 
nem szeretnénk beleesni ebbe 
a csapdába”- fűzi hozzá. 23 év 
együtt zenélés után most min-
denki megpróbálja a saját útját 
járni, teret engedve a dédelge-
tett terveknek, amelyeket eddig 
háttérbe szorítottak a Kispál 
és a Borz miatt. A kapcsolat a 
zenészek között továbbra is élő 
marad, olyannyira, hogy őszre 
tervezik a búcsúkoncertről ké-
szült DVD kiadását. Már csak 
hab a tortán a DVD-vel együtt 
megjelenő cd, amely az elmúlt 
lemez nélküli 6 év összes dalát 
tartalmazza 1-2 vadonatúj dallal 
kiegészítve.

Levélanalízis AKG integrált és 
ökológiai gyümölcs és szőlőter-
mesztési programokban
Általános előírások: A minta-

vételi egységbe egy faj, illetve 
fajta kerülhet. Vegyes állomány 
esetén a fő fajt, fajtát kell min-
tázni. A mintavételi egység 
kijelölésénél alapul kell venni 
a talajmintavételi egységet. Az 
egy mintavételi egységen belül 
két átló mentén külön begyűj-
tött átlagminta szükséges. Egy 
mintát 50-100 db növényi, vagy 
minimum 100 db növényi szerv 
(levél, levélnyél) képez. Minden 
növényi szervet más növényről 
kell begyűjteni. Almatermésű, 
bogyós csonthéjas és héjas ültet-
vényekben egy fáról legalább 2 
db levelet kell leszedni a fa két, 
sorközi oldaláról, a koronaszint 
alsó harmadáról. Szőlő esetén a 
leveleket az első fürt szárcsomó-
járól mintázzuk meg.
Nem szabad mintát gyűjteni:
* növényvédelmi permetezést 

követően a munkaügyi várako-
zási idő leteltéig,
* lombtrágyázás után legalább 

2 hétig,
* sáros szennyezett növények-

ről.
A mintában csak kifejlett, a 

fajtára jellemző, ép, egészséges, 
csapadéktól mentes növényt, 
levelet, illetve levéllemezt lehet 
szedni.
A szegélyhatás elkerülésére a 

tábla szélső soraiból, illetve a 
sorok szélső növényeiről nem 
lehet mintát venni.
A mintát kódszámozott zacs-

kóba kell gyűjteni és mintaazo-
nosító jeggyel ellátni, és a labo-
ratóriumba történő szállításig 
hűtőtáskában kell tartani.
A mintaazonosító jegy tartal-

ma:
* földhasználó neve, regiszt-

rációs száma, célprogram meg-
nevezése,
* gazdaság helye, tábla jele,
* minta kódja, növény megne-

vezése, fajta,
* mintavétel időpontja, növény 

fenofázisa.
A mintavételi egységről, egy-

ségekről táblánként mintavételi 
jegyzőkönyvet kell készíteni.
Mintavétel módja, ideje:
Szőlő: teljes virágzásban (ter-

mőhajtásról) fürttel szembeni, 
ép, fajtára jellemző levél, vagy 
választási lehetőség még az érés-
kori mintázás, lombszíneződés 
kezdete előtt.
Alma, körte, szilva, meggy, kaj-

szi, cseresznye: hajtásnövekedés 
befejezése után,őszibaracknál 
éréskor.
A levélminták leadásáról az 

akkreditált laboratórium által 
kiállított átvételi igazolást az 
MVH a földhasználó által vállalt 
célprogram előírásainak ellen-
őrzésekor a laboratórium vizs-
gálati eredményének kiadásáig 
teljesítésként fogadja el.
Fontosabb kötelezettségek: 

Gazdálkodási Napló vezetése 
2009.szep.1-től a gazdaság teljes 
területére, madárodú kihelye-
zés, szexferomon-csapdák kihe-
lyezése 2db/4ha sűrűségben, 2 
hektárnál kisebb területek ese-
tén 1db, tápanyag-gazdálkodási 
terv, földhasználat terv elkészí-
tése (határidő 2010. május 15. 
volt). Növényvédelmi beavatko-
zásokat dokumentált előrejelzés 
(növényvédelmi megfigyelés) 
alapján kell végezni.
További információ: 

Mikus Anikó 
falugazdász 

Kipróbált receptek
Eperleves
Hozzávalók négy személyre: 25 dkg friss eper, 1/2 l tej, 2 evőkanál 

rizsliszt, 3 evőkanál cukor, 1 citromfű vagy mentalevél
Elkészítés: Az epret megtisztítjuk, folyó vízzel megmossuk, kevés 

tejjel és a cukorral darabosra turmixoljuk. 2 dl tejben simára keverjük 
a rizslisztet, összekeverjük a turmixolt eperrel.
Hozzákeverjük a maradék tejet és alacsony hőfokon állandóan ke-

verve egyet forralunk rajta. Addigra besűrűsödik a leves. Amikor már 
nem forró, üvegtálba öntjük, citromfűvel vagy mentalevéllel díszítjük. 
Behűtve tálaljuk.

Hideg szilvakrémleves
Hozzávalók: 3 dkg fahéj (egész), 1 dkg szegfűszeg
20 dkg kristálycukor, 1 darab citrom (reszelt héja), 30 dkg szilva (mago-

zott), 1 dl tejszín, 4 dkg liszt, 16-20 szem szilva (aszalt), 1,5 dl vörösbor
Elkészítés: Főzzünk fűszerkivonatot másfél deci vízzel, a fahéjjal, a 

szegfűszeggel, 5 dkg cukorral, és a citrom héjával. Míg visszaforr egy 
decire, készítsük elő a szilvát. Ha mélyhűtött, olvasszuk ki, magozzuk 
ki, és vágjuk kockákra. 15 dkg cukrot szórjunk 1 liter vízbe, tegyük 
bele a szilvákat, és főzzük meg. Szűrjük hozzá a fűszerkivonatot, 
vigyázva, hogy a fűszerdarabok ne kerüljenek bele. A tejszínből és a 
lisztből készítsünk habarást, és sűrítsük be a levest. Pépesítsük bot-
mixerrel, és hűtsük le. Adagonként 4-5 szem aszalt szilvát áztassunk 
be a borba, és tálaláskor a borral együtt tegyük a leveshez.

Hideg dinnyeleves
Hozzávalók: 1 sárgadinnye, 80 dkg kimagozott görögdinnye, 1 na-

rancs, fél dl cukorszirup, 1 dl édes fehérbor, citromfűlevelek
Elkészítés: A sárgadinnyét félbevágjuk, a magjait kiszedjük, a húsából 

golyókat vájunk, a maradékot kivájjuk, és feldaraboljuk. A görögdin-
nye húsát kockákra vágjuk, majd a kétféle dinnyét, a narancs levét és 
a cukorszirupot robotgépben pürésítjük. Tálba öntjük, hozzáadjuk a 
bort, és alaposan felkeverjük. Beletesszük a dinnyegolyókat, folpack-
kal lefedjük, és 2 órára hűtőbe tesszük. Jegesre hűtött csészékben, 
citromfűlevélkékkel díszítve azonnal tálaljuk.

Bár a nyáron még 
többször látható lesz 
a csapat, a „nagy bú-
csú” a Szigeten jön el. 
Hogy méltó legyen az 
elköszönés, az egyedi 
színpad és látványtech-
nikával dúsított szige-
tes búcsúkoncertet két 
és fél, három órásra 
tervezik. Felcsendülnek 
a 23 év legjobb dalai, 
és természetesen ott 
lesz több, a zenekarral 
korábban együtt fellépő 
művész is, és lesz olyan 
meglepetés vendég, aki 
már hosszú ideje nem 
lépett fel a zenekarral.
„Jó érzés, hogy a hazai 

zenei élet legfontosabb zeneka-
rai olyan kiemelt eseménynek 
tekintik a Szigetet, hogy jeles 
koncertjeiket ide tervezik” 
- nyilatkozta Gerendai Károly 
a Sziget főszervezője, utalva, 
hogy korábban az Illés zene-
kar, az LGT és a Tankcsapda is 
tartott a Szigeten nagyszabású 
koncertet. „A Kispál az egyik 
nagy kedvencem, megalaku-
lásuk óta nyomon követem 
munkásságukat” - váltott sze-
mélyesre Gerendai, hozzátéve, 
hogy egyik szeme nevet, hogy 
ez a koncert a Szigeteten lesz, 
a másik viszont sír, hogy ezzel a 
koncerttel lezárul egy korszak.
A búcsúkoncertre az ottalvós 

sziget-bérletesek ingyen jöhet-
nek majd, amúgy erre a napra 
egy félárú, azaz 6000 forintos 
napijegy lesz érvényes.
Budapest, 2010. április 1.
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Kútgyűrű, betonkád, vízmérő akna

Június 22. kedd
14:00: Közvetítés a képviselő-
           testület üléséről

Június 23. szerda
19:00: Kölyök TV: (ism.)
20:05: Megyei Krónika (ism.)
20:35: Képviselő-testületi 
           ülés felvételről

Június 24. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Megyei Krónika
20:35: ITV Híradó (ism.)
21:10: Katolikus Krónika - 
           elsőáldozás (ism.)

Június 30. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Megyei Krónika (ism.)
20:35: Trianon-vasárnap a 
           református templomban
21:10: Társas-Játékok (riport-
           film a párkapcsolatról)

Július 1. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Megyei Krónika
20:35: Református Krónika
21:00: Biztonsági Zóna

Július 7. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Megyei Krónika (ism.)
20:35: II. Tésztafőző Majális

Július 8. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Megyei Krónika
20:35: Esti vendég - 
           dr. Hauzmann János
21:10: Társas-Játékok

Július 14. szerda
19:00: Kölyök TV: (ism.)
20:05: Megyei Krónika (ism.)
20:35: IKEM-előadás

Július 15. csütörtök
19:00: Kölyök TV. 
20:05: Megyei Krónika
20:35: ITV Híradó
21:00: TársasJátékok
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lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb

médiafigyelõje az

V é R A D Á S
Értesítjük a lakosságot, hogy 

2010. július 6.-án (kedd)
9 órától 13 óráig véradás 

lesz a Művelődési Házban.
Tisztelettel várjuk a segítőszándékú 

lakosságot.
Magyar Vöröskereszt


