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Szent István ünnepe Tisztelt Izsákiak!

Toronyórát kap a református
templomtorony

Mint azt Önök is láthatják, a 
város több utcájában folynak 
újabb útkorszerűsítési munkák, 
valamint a Szabadság tér és a 
hozzá kapcsolódó szakaszok 
rekonstrukciója is jó ütemben 
halad. A munkálatok a Sárfehér 
Napokra befejeződnek, valamen-
nyiünk örömére tovább formálva 
Izsák városias arculatát. A köz-
pontban folyó munkák nyomán 
olyan, igazi kisvárosi hangulatot 
sugárzó városkép formálódik, 
mely a magunk öröme mellett, 
az itt átutazókat, illetve a szom-
szédos településeken élőket is 
megállásra késztethet, s arra 
inspirálhat, hogy jobban megis-
merkedjenek Izsákkal.
Ezúton fejezem ki köszönete-

met a Bocskai és a Szily Kálmán 
utca lakóinak azért a megértő 
hozzáállásukért, mellyel az 
útkorszerűsítésnek áldozatul 
esett utcai fáikat, növényeiket 
engedték eltávolítani. És vala-
mennyi érintett utca lakóinak 
is köszönöm az építési mun-
kák miatti kényelmetlenségek 
elviselését, ebben tanúsított 

türelmüket. Ám úgy gondolom, 
hogy a korszerű technológiával 
felújított, a téli felfagyásoknak is 
ellenálló utak okozta kényelem 
és öröm ezeknél lényegesen je-
lentősebbek és hosszabb távúak 
lesznek majd.

Akik figyelemmel kísérik vá-
rosfejlesztési munkánkat lát-
hatják, hogy a nagyberuházások 
után ütemesen végezzük az 
útkorszerűsítéseket, melyek 
igen szükségesek voltak, már s 
szükségesek lesznek a jövőben 
is, hiszen bőven vannak még 
földes utcáink. Amennyiben a 
következő választásiciklusra is 
bizalmat kapok Önöktől, úgy 
tovább folytatjuk ezt a munkát. 
E mellett fő feladatnak tekintem 
az egészségügyi infrastruktúránk 
fejlesztését, az iskola, a művelő-
dési ház felújítását, a szennyvíz 
tisztító és elvezető rendszer 
továbbfejlesztését (ezen belül 
Kisizsák rácsatlakoztatását), 
valamint a város egyik felében 
már kiépített és jól működő eső-
víz elvezető rendszer második 
ütemének megvalósítását. 
Köszönöm az eddigi munkák-

hoz, fejlesztésekhez való igen 
pozitív lakossági hozzáállást és 
hasonlókban bízom a jövőben is.

Mondok József
polgármester

A központi parkoló új burkolatot kap, s a mellette lévő park 
is megújul, melyet csobogókúttal, padokkal és

új növényzettel alakítunk ki

A Bocskai, a Szily Kálmán utcák, valamint a Kodály utca és a 
Mező utca vasút felőli szakasza kap új burkolatot és szegélyt, 

utóbbiaknál kulturált parkolók is kiépítésre kerülnek 

Önkormányzati
hírek

Nos, midőn a magyaroknak 
barbár nemzete a hitetlen-
ségben már régóta tévelygett, 
s a pogányok szokása szerint 
hiú és szentségtörő baboná-
kat követett, úgy tetszett az 
Üdvözítő irgalmának, hogy 
bűneiknek véget vessen, s ha 
az ördögi csalatás eloszlik, 
e nemzetnek legalább mara-
déka üdvözüljön. Mert mint 
fénysugarat a sötétségből, a 
boldogságos királyt, Istvánt 
úgy élesztette; s a katolikus 
hit igazsága szerint kiművelve 
a nép megnyerésére alkalmas-
sá tette.
István Esztergom városában 

született, s már gyermekko-
rában teljességgel átitatta a 
grammatika tudománya. Apja 
ugyan király volt, de eleinte 
pogány. Később megvilágosít-
va a Szentlélek kegyelméből, 
felismerte az út és az élet vi-
lágosságát, s követve az evan-
géliumi tanítást, az igazság 

nyomába szegődött. Közben 
pedig Isten színe előtt igen 
dicséretessé tette magát azzal, 
hogy katonaságának vezéreit 
az igaz Isten tiszteletére térí-
tette. Akiket pedig rajtakapott 
azon, hogy más utat követne, 
fenyegetéssel és rémítgetéssel 
törte igába. Mikor már meg-
öregedett, s érezte, hogy testét 
felbomlás fenyegeti, az ország 
élére emelendő fiának a római 
császárok kiterjedt nemzetsé-
géből származó felette nemes 
feleséget hozott.
Eközben költözött el a ke-

resztény nevet kedvelő király, 
leróva a természetnek adóját, 
s mint hisszük, az Istensé-
get vallván elnyerte az örök 
boldogság dicsőségét. Halála 
után a még gyermek István 
a főemberek és a köznép ke-
gyéből dicsőségesen az ország 
trónjára emeltetvén, lángoló 
lélekkel kezdte terjeszteni az 
igazságot, mert ámbár még 
gyermekéveinek virágjában 
állt, nem a száján volt a szíve, 
hanem szívében volt a szája. 
Nem feledte a Szentírást, me-
lyért szerfölött hevült, a meg-
fontoltságot és az igazságot 
tartotta szeme előtt Salamon 
szerint: „Hallgatva a bölcs 
bölcsebb lesz, és az értelmes 
tudja tartani a kormányt.”
István király kisebbik legendá-

jának részlete 1109-ből. 

Egy feljegyzés szerint 1808-
ban, a torony megépítését kö-
vető második évben került elő-
ször óra a református templom 
tornyába. Ám a mai generációk, 
sőt a megelőzőek sem tudják, 
hogy mikor és miként tűnt el 
onnét az akkori időmérő. Az 
viszont már bizonyos, hogy 
szeptember 26-ától ismét meg-
tudhatjuk a pontos időt, ha 
felpillantunk a toronyra. Ekkor, 
a Sárfehér Napok vasárnapján, 
a 10 órai ünnepi istentisztelet 
után szentelik fel azt az órát, 
amely Frankó János felajánlá-
saként kerül a toronyba.

A felajánló a kecskeméti Porta 
Egyesület Órakörének közre-
működését kérte a terv meg-
valósításához. Farkas P. József 
az egyesület izsáki származású 
-vallomása szerint lélekben 
mindig is izsáki maradt- elnö-
ke, örömmel vállalta a koor-
dinátori szerepet. Az akcióról 
nemrégiben sajtótájékoztató 
keretében számoltak be az 
érintettek.
A tájékoztatón Frankó János 

kérdésünkre elmondta, hogy 
mindig hiányérzete támadt, ha 
fenézett a református templom 
tornyára. Ez a hiányérzet tulaj-

Frankó János és Hanga Zsolt 
szerzõdésben rögzítették 

együttmûködésüket

A Képviselő-testület legutóbbi 
rendkívüli ülésén döntött arról, 
hogy megelőlegezési hiteleket 
vesz fel a „Kompetencia alapú 
oktatás, egyenlő hozzáférés” 
és „A polgármesteri hivatalok 
szervezetfejlesztése” projektek 
lebonyolításához.
A Képviselő-testület az 1997. 

évi C. tv. 23. §. /2/ bekezdése 
alapján a Helyi Választási 
Bizottságba az alábbi tagokat 
választotta meg:
Dr. Hauzmann János Izsák, 

Kecskeméti u. 29., Lakatos 
Jenő Izsák, Bartók Béla u. 13., 
Losonczi Mihály Izsák, Gödör 
u. 27.  Póttagok: Meze i  Gá -
borné Izsák, Bocsányi u. 7., 
Kalmár Ferenc Izsák, Radnóti 
u. 9.
A Képviselő-testület az 1997. 

évi C. tv. 23. § /1/ bekezdése 
alapján az alábbi Szavazókörök 
Szavazatszámláló Bizottságába 

tagoknak megválasztotta az 
alábbi személyeket:
2. sz. szavazókör: Csathó Im-

réné Izsák, Kovács A. u. 1/a.
3. sz. szavazókör: Lévai Zsu-

zsanna Izsák, Szőlő u. 5.
6. sz. szavazókör: Pickermann 

Mónika Izsák, Akácfa u. 31. 
A Képviselő-testület az 1997. 

évi C. tv. 23. §. /1/ bek. alapján 
az alábbi tagokat megválasz-
totta a Települési Kisebbségi 
Szavazatszámláló Bizottság 
tagjainak:
Csavajda Márta Izsák, Kodály 

Z. u. 24/B., Spongáné Futó 
Csilla Izsák, Alma u 22., Bíró 
István Tamásné Izsák, Mária u. 
16. szám alatti lakosokat.

Bagócsi Károly 
címzetes főjegyző

megbízásából
Bak Nándor

aljegyző
donképpen már kisiskolás kora

(Folytatás a 2. oldalon)
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Meggyűrűzték a szalakótákat

„Állati jó”
védekezés

a hőség ellen

Egy Leader nyertes polgárőr pályázatToronyórát...
(Folytatás az 1. oldalról) 
óta ott volt benne, hiszen 

négy évig a templom melletti 
iskolákba járt. Nemrégiben csa-
ládi, baráti, munkatársi körben 
felvetette, kellene egy összefo-
gás, melynek eredményeként 
végre óra kerülhet a toronyba. 
Az összefogás létrejött, s így 
szeptember 26-tól a református 
templom tornyán is megnézhet-
jük a pontos időt. Egy külön, 
személyes motivációja is van 
Frankó János kezdeményezésé-
nek. Édesapja az egyházközség 

presbitériumának tagja volt, s az 
ő emléke előtti tisztelgésnek is 
szánja az óraállítást. 
A sajtótájékoztatón jelen volt 

Hanga Zsolt, a szintén izsáki 
gyökerű ismert órásdinasztia 
tagja, a toronyóra készítője is, 
aki nem érkezett üres kézzel, 
elhozta és bemutatta a készülő 
toronyóra két mutatóját.
Mondok József polgármester 

a város, Nagy Árpád lelkész, 
a református egyházközség 
nevében köszönte meg a kezde-
ményezést.                           
                                   -tetézi-

Környezetünk növény- és ál-
latvilágának védelme elemi 
feladatunk, hiszen az ökológiai 
egyensúly fenntartása a földi 
élet, benne az emberi lét alapfel-
tétele. Rendkívül sok kárt oko-
zott már az ember a környezet 
szennyezésével, rombolásával, 
például a nem átgondolt ipari 
technológiákkal. Szinte naponta 
hallhatunk híreket arról hogy 
egy-egy állat-, vagy növényfaj 
örökre eltűnt Földünk élővilá-
gából. Pesszimistább megköze-
lítésben még ennél is gyorsabb 
ez a folyamat.
E katasztrofális tendenciát 

csakis tudatos környezetvéde-
lemmel lehet megállítani. Ennek 
egyik eszköze, hogy figyelemmel 
kísérjük a környezetünkben élő 
állatok, növények életét, szo-
kásait, s próbáljuk biztosítani 
számukra az optimális életfel-
tételeket. Ennek egyik formája a 
madarak megfigyelése. Különö-
sen a már kis számban élő védett 
fajok nyilvántartása, gondozása. 
A megfigyelés egyik eszköze a 
gyűrűzés. Ennek segítségével 
a madártani szakemberek jól 
figyelemmel tudják kísérni az 
állatok vonulását életmódját, 
melynek ismeretében eredmé-
nyesen lehet tenni védelmükért 
is.
Az ország legnagyobb gyű-

rűző központja a Kolon-tavi 
Madárvárta, ahol évente 15 és 
30 ezer közötti számú madarat 
gyűrűznek meg. A szám, az 
adott év költésétől függ, hiszen 
az időjárási viszonyok és az 
élelem mennyisége eléggé tág 
határok között képesek alakítani 
a populáció nagyságát.

Nemrégiben a kisizsáki útban 
lévő madárodúkban élő szala-
kóták (népiesen kékcsókák) 
gyűrűzése történt. Németh 
Ákost, a Madárvárta vezetőjét e 
madarakról kérdeztük.
* A szalakóta igen ritka madár, 

ezért fokozottan védett. Nem 
véletlenül országos szalakóta 
gyűrűzési program indult idén, 
melynek keretében újabb odúk 
kihelyezését is finanszírozta a 
Madártani Egyesület, mivel ezek 
a madarak öreg fák odvaiban 
fészkelnek, ám ezekből egyre ke-
vesebb van. Szerencsére a mes-
terséges odúkat is elfogadják a 
szalakóták. Európában költenek, 
itt nevelik fel fiókáikat, majd 
a tél elöl Afrikába, a Szaharán 
túlra költöznek. Április elejétől 
szeptember elejéig élnek a mi 
vidékünkön. Hasznos faj, sok 
kártevő rovartól szabadítják 
meg a növényeket, de csigákat, 
kisebb hüllőket, rágcsálókat is 
megesznek. Régebben gyakor-
latilag az ország egész területén 
megtalálható volt ez a madár. 
Mára sajnos inkább csak az 
Alföldön találkozhatunk velük. 
Ami nekünk egy kis öröm lehet, 
hogy a legnagyobb létszám-
ban itt a Kiskunságban élnek. 
Szűkebb vidékünk, a Kolon-tó 
térsége, 18 párnak és fiókáinak 
ad otthont.
A szakemberek munkáját ön-

kéntes segítők is támogatják. A 
Kisizsáki útban élő szalakótákat 
Kósa Gyula kiskőrösi madár- és 
természetbarát „fogadta örök-
be”. Rendszeresen megfigye-
li őket, karbantartja odúikat, 
egyszóval próbál gondoskodni 
róluk.                           -tetézi-

A Kisizsáki úton több odú is van, ám idén csak az egyikben 
költöttek szalakóták, négy fiókát nevelnek benne

Az Izsáki Sárfehér Polgárőr Egyesület nettó 
1.880.000.-Ft támogatást nyert a Leader pályázat 
keretében a működéséhez szükséges eszközök 
beszerzésére. Az Egyesület így bruttó 2.350.000.-
Ft értékben szerezhet be technikai eszközöket. 
Az Egyesület alapszabályában 2002. évi alakulása 
óta kiemelt célként szerepel a Szomszédok Egy-
másért Mozgalom népszerűsítése, a SZEM, mint 
közösségi bűnmegelőzési modell minél szélesebb 
körű elterjesztése. 2009 év végén az Egyesület 
36.000.000.-Ft támogatást nyert a mozgalom 
Bács-Kiskun Megyei szervezésére. A jelenleg is 
folyamatban levő tevékenységek végzéséhez a 
Leader pályázaton nyert támogatás jelentős elő-
relépés. Az Izsáki Sárfehér Polgárőr Egyesület 
által szervezett Szomszédok Egymásért Mozgalom 
szegmens elsősorban mobiltelefonos kommuniká-
cióra épül. 2010. évben a tevékenységünkkel támo-
gatott létszám minden bizonnyal eléri az 5000 főt, 
2011-re pedig reményeink szerint a 10.000.- főt 
is meghaladja. Az egyre növekvő létszámú tagság 
közötti hatékony kommunikáció elősegítésére pá-
lyáztuk a mobiltelefonos kommunikációs közpon-
tot a Leader pályázat keretében, ami számítógép 
és GSM adapterek segítségével hangolja össze a 
tagság munkáját a minél hatékonyabb közösségi 
bűnmegelőzés szolgálatában. A számítógépes 
rendszer szoftvere figyelembe veszi a csatlakozott 
tagok földrajzi elhelyezkedését, lakóhelyét, és így 
a lehető leghatékonyabban hasznosítja a közösség 
erejét. Az egymásra vigyázó, egymásnak segíteni 
szándékozó lakóközösségek életvitelére jótékony 
hatást gyakorol, és jelentősen növeli a mozgalom-
hoz csatlakozott tagok biztonságérzetét. A létesí-
tendő kommunikációs központ szinte kizárólag 
zöld energiát használ, hacsak nincs túlterhelve 
nem szorul hálózati tápellátásra. A napelemekkel 
felszerelt csendes, vízhűtéses GSM központ éjsza-
kai működését a napközben elektromos áramot 
elraktározó akkumulátorok táplálják. A központ 
mellett operátorok dolgoznak, akik felügyelik a 
rendszer működését. Az operátori feladatokat 
ellátó személyek saját hordozható GSM egységgel 
rendelkeznek, így nemcsak nyomon tudják követni 
a rendszer működését, hanem szükség szerint 
szélessávú mobilhálózati internetkapcsolaton 
keresztül a szerverre rákapcsolódva be is tudnak 
avatkozni kézi irányítással a központ működésébe. 
Az operátori mobileszközök szintén napelemmel 
működnek, mini akkumulátorokba raktározva a 
napenergiát, így az átlagos mobiltelefonoknál nem 
sokkal nagyobb, akár zsebben elférő eszközökkel 
folyamatosan külső energiaforrás igénybevétele 
nélkül tudják végezni feladatukat helyhez kö-
töttség nélkül, viszonylag kényelmes ügyeletet 
ellátva. A létesítendő GSM kommunikációs köz-
pont remélhetőleg 2011. első félévében kezdheti 
meg a működését a beszerzést és a programozást 
követően a sikeres tesztüzem után. A központ 
elsősorban a Dunamellék Leader Egyesület által 
lefedett területen fog szolgáltatni, de a fejlesztési 
ütemterv megvalósításával később akár országo-
san is elláthatja a közösségi bűnmegelőzési mo-
dellhez csatlakozott tagok hatékony koordinálását, 

a közösség erejének hatékony koncentrálása által. 
Természetesen a lakóközösségek biztonságérzetét 
növelő bűnmegelőzési modell hatékony műkö-
déséhez egymáshoz elérhető közelségben lakó 
közösségi sejtek kialakulása szükséges, ezért az 
országos szinten történő megvalósításra még 
várni kell, de remélhetőleg nem túl sokat, hiszen 
jelenleg is csatlakoznak tagok az ország különböző 
tájegységeiről a szomszédokegymásért.hu interne-
tes weblapon keresztül. Hamarosan elkészül egy 
interaktív térkép alkalmazás, ahol interneten látni 
lehet majd a csatlakozott tagok lakóhely szerinti 
elhelyezkedését, akár névvel, akár név nélkül a tag 
döntése alapján, és akár mozgó helyzetben is látni 
lehet egy-egy tag pillanatnyi helyzetét, amennyi-
ben a mobiltelefonján engedélyezi a tag a pillanat-
nyi helyzetének a közzétételét. Talán felmerül az 
olvasóban a kérdés, hogyan szolgálhatja mindez 
a közbiztonságot és az emberek biztonságérzetét. 
A következőképpen: ha a tagság részéről bárki 
segítségre szorul, például háztartási balesetet 
szenved, vagy éppen betörésre, bűncselekményre 
utaló jeleket észlel, felhívja a központot ingye-
nes telefonhívással, és a központ szinte azonnal 
értesíti a hozzá legközelebb levő tagokat, hogy 
segítséget tudjanak nyújtani. A kéréseket minden 
esetben ellenőrzi egy operátor, aki személyes köz-
reműködésével engedi be a rendszerbe a kérést, és 
a központ a beépített automatizmusokon keresztül 
végrehajtja a tagok mozgósítását az operátor által 
meghatározott szükséges, elégséges mértéknek 
megfelelően. Nem várhatjuk el, hogy minden sar-
kon álljon egy rendőr vagy polgárőr, no és persze 
készenlétben egy orvos, mentő, és esetleg még egy 
tűzoltóautó is, de sokszor az egymásra egy picit 
jóindulatúan odafigyelő szomszédság megelőz-
heti a nagyobb bajokat, és hatékonyan segítheti a 
hivatásos szervek munkáját. Bízom benne, hogy 
ezzel a megnyert pályázattal is egy jelentős lépést 
tettünk előre nemcsak a közbiztonság terén, ha-
nem a lakosság biztonságérzetének növelése által 
életének komfortosabbá tétele terén is. 
Végül, szeretném egy kicsit érzékeltetni a meg-

nyert pályázat jelentőségét. Tudomásom szerint 
sehol a világon nem működik ilyen, a közösségi 
erőket hatékony irányba megmozgató mobilte-
lefonos jelzőrendszer. A Szomszédok Egymásért 
Mozgalom helyi kezdeményezések a mai napig 
úgy működnek szinte az egész világon, hogy 
legtöbb helyen a legfejlettebb technológiát kép-
viselő tartozék egy társasházi folyosón elhelye-
zett nyomógomb, amivel a lakók egy csengővel 
segítségül hívhatják egymást. A mobiltelefonok 
segítségével történő ilyen hatékony közösségi 
kezdeményezésben talán elsők vagyunk az 1970-es 
években Kanadából indult Szomszédok Egymásért 
Mozgalom történetében. Bízom benne, hogy a 
siker tovább folytatódik, és további pályázatok 
útján további hatékony lépéseket tudunk tenni a 
lakosság biztonságérzetének, komfortérzetének 
javítása terén.

Nagy Máté
Izsáki Sárfehér Polgárőr

Egyesület elnöke

Az idei nyár hűvösen, sok 
esővel indult, ám júliusban, 
augusztusban igen forró hetek 
következtek. A kánikulai napok 
száma összességében talán 
kevesebb volt, mint a korábbi 
években, ám intenzitásuk bőség-
gel pótolta a „hiányt”. Mindenki 
a hűvös helyeket kereste. A 
fotón látható cica igen elmésen 
oldotta meg a dolgot: hasát a 
kőlábazatnak nyomva fekszik 
a köves padozaton, így juttatva 
magát dupla hűtéshez. 
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Gondolom...
Lapunkat rendszeresen szemlézi

Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje az

...sokan hallották, hogy a napokban eltörölték 
azt a rendelkezést, miszerint mintegy másfél 
éve tilos volt az óvodákban olyan játékokat 
előnybe helyezni, melyek a hagyományos férfi-
női szerepeket erősíthetik a gyerekekben. Az 

ötlet kitalálói szerint ez frusztrációt okoz azon gyermekeknek, 
akik felnőttkorukban a biológiai nemüktől eltérő nemi szerepet 
szeretnének választani. Magyarán, a saját nemük iránt vonzód-
nak majd. Vélhetőleg a legtöbben egyetértenek abban, hogy ez 
az adott gyermek felnőttkori magánügye lesz, ahhoz másnak 
semmi köze, valamint az ilyen irányultság egy szűk réteg sajátja, 
így több mint furcsa, hogy a nagy többséget is e szerint kívánták 
nevelni.
Gondolom, a szülők és tanítók többsége megnyugvással vette 

tudomásul, hogy az a pár éve hozott rendelkezés is a múlté, mely 
szerint alsó tagozatban nem lehet osztályozni, csak szöveges ér-
tékelést adni. Ennek kitalálói is sajátosan gondolkodnak, hiszen 
egy konkrét osztályzatnál egyértelműbb mérce és üzenet nincs 
a gyermek teljesítményéről. A szöveges értékelés jó kiegészítője 
lehet ennek, de nem helyettesítője. Talán azt is sokan belátják, 
hogy a családi pótlék folyósításának iskolába járáshoz kötése sem 
a gyermekek ellen (ahogy néhány ugyancsak furcsa gondolkodású 
hangadó ezt bizonygatni próbálja), hanem éppen értük történik. 
Tanulás nélkül nincs jövő, nincs munkalehetőség és nincs esély 
egy normális életre. Minden lépés, amely ilyesmitől próbálja 
megóvni az ifjúságot jó és támogatandó.
Gondolom, azt az intézkedést is széleskörű egyetértés kísérte, 

mely szerint a jövőben állami cégek vezetői kétmillió forintnál 
magasabb fizetést nem kaphatnak, s vége a horribilis végkielégí-
téseknek is. De sokaknak adhat reményt az is, hogy változnak a 
kistermelőkre vonatkozó jogszabályok, és 50 kilométeres körze-
ten belül szabadon forgalmazhatják termékeiket, terményeiket. 
Jól jár ezzel termelő és vásárló egyaránt.
Gondolom, kevesen vitatják, hogy a fentiek egy torz értékrend-

ből való kilábalás felé tett lépések. Közeledvén az önkormányzati 
választás, csak remélhetjük, hogy a helyhatóságok működését 
ésszerűsítő központi lépések is várhatók majd. Mert aligha 
nevezhető normálisnak például, hogy az izsáki iskola lassan 
összedől de felújítására nincs támogatás. Van viszont 50 millió 
arra, hogy a munkájukat évtizedek óta eredményesen végző 
pedagógusokat olyan tanfolyamokra járassák, ahol megtanítják 
nekik azt amit eddig is tudtak. Vagy, bár vannak jócskán földes 
utcáink, mégis olyan pályázatokon indulhattunk sikerrel, melyek 
a már burkolt utcák további burkolását, felújítását támogatták. 
Tévedés ne essék, minden Izsákra jutó pénznek örülnünk kell, 
minden korszerűsítés, megújítás, továbbképzés jó, hasznos és 
köszönet érte. De ha e pénzek, fejlesztések mellé a jövőben logika 
is párosul, dupláját fogják érni...

A porszem inni kér

Továbbtanulók támogatása

TÁJÉKOZTATÁS

Köszönet
Szeretnénk őszinte köszönetünket kifejezni az Izsáki Családsegítő- 

és Gyermekjóléti Szolgálat minden dolgozójának, a nyári táborok 
szervezéséért és lebonyolításáért a szülők és a gyermekek nevében.            

Az érintett gyermekek szülei

Virágos Izsákért

 Elhunyt dr. Sztrapák Ferenc
 Júliusban, ssúlyos betegség 

után elhunyt Sztrapák Ferenc 
a Petőfi Népe egykori főszer-
kesztője, a volt izsáki 5. számú 
országgyűlési választókerület 
országgyűlési képviselője, író, 
újságíró, tanár.
Sztrapák Ferenc 1944. július 

18-án született Kiskunhala-
son. A szegedi bölcsészkar 
elvégzése után került a Petőfi 
Népéhez, itt kezdte pályafu-
tását 1967-ben. Publikációit 
kezdetben Géza Ferencként, 
illetve Halász Ferencként je-
gyezte. Később a Magyar Sajtó 
főszerkesztője, a Népszabad-
ság főszerkesztő-helyettese, a 
Heti Hírhozó alapító főszer-
kesztője, a TVR- hét szerkesz-
tője, az Axel Springer megyei 
napilapjainak koordinátora, a 
Nógrád Megyei Hírlap, majd a 
Komárom-Esztergom megyei 
24 Óra főszerkesztője lett, 
valamint nyugdíjaskén az Axel 
Springer kiadó belső lapját 
szerkesztette.
1983 és 1990 között volt 

körzetünk országgyűlési kép-
viselője és a parlament kul-
turális bizottságának tagja. 

Képviselőként eredményesen 
képviselte kerülete, benne Izsák 
érdekeit. Közbenjárásával való-
sult meg egyebek mellett a 80-as 
évek második felében a földgáz 
bevezetése Izsákra, a crossbár 
telefonközpont létrehozása, va-
lamint a Kolon-tó egy részének 
kikotratása, melynek eredmé-
nyeként még ma is egy jelentős 
szabad vízfelület biztosít jó 
élőhelyet a természetvédelmi 
területen élő páratlan madár-
világnak.
Sztrapák Ferenc utoljára 2008. 

december 12-én járt Izsákon. 
Ekkor mutattuk be legutolsó 
könyvét, a Magyar nyitány című 
interjúkötetet, mely a rendszer-
váltást közvetlenül megelőző 
időszak közéleti képét tárja az 
olvasók elé. Bemutatva azt a 
folyamatot, mely a változásokat 
megelőző évtizedben zajlott a 
parlamentben és a politikában. 
Könyveiben a magyar társada-
lom sorskérdéseivel foglalko-
zott. Ezek közül számunkra 
külön is izgalmas olvasmány a 
De ki öli meg a kiskirályokat 
című munkája, melyben szű-
kebb pátriánk, az egykori 5-ös 

választókerület, és a megye  
rendszerváltás előtti politikai 
korrajza bontakozik ki, egy a 
szerző által fiktívnek nevezett, 
de nagyon is valós dolgokat 
tárgyaló napló formájában.
Sztarpák Ferenc súlyos rákbe-

tegsége 2009 tavaszán derült 
ki. A kezelések változó sikere-
ket hoztak. Utolsó, jó félévvel 
ezelőtti telefonbeszélgeté-
sünkkor nagyon bizakodó volt, 
hitt a gyógyulásban. Sajnos a 
kór erősebb volt a hiténél. 66 
évet élt.

Tetézi Lajos

Izsák város Képviselő-testülete 
2008-ban szabályzatot fogadott 
el a „Virágos Izsákért” mozga-
lom beindításáról.
Ennek keretében az önkormány-

zat díjazni kívánja a versenyben 
részt vevő ingatlanokat, illetve 
azok tulajdonosait. Ez alkalom-
mal is a Sárfehér Napok megnyi-
tóján kerül sor a díjazottak részé-
re oklevél átadására. Az oklevél 
elnevezése: Izsák legszebb virá-
gos háza. A versenyre nevezési 
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.
Két díj kerül kiadásra. Az egyi-

ket a benevezett ingatlanok 
elbírálása alapján ítéli oda a 
társadalmi zsűri. A másik díjra, 
a közönségdíjra a lakosság tehet 
javaslatot. Kitüntetésben az a 
javasolt ingatlan részesül, amely 
legalább 50 közönségszavazatot 
kapott. A nevezések beadási 
határideje augusztus 25.

A Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, 
hogy a Kiskőrösi Egészségügyi Szolgálat épületében 6200. Kiskőrös, 
Árpád u. 8. szám alatt 2010. II. félévében az alábbi napokon 9 és 12 
óra között segíti NYUGDÍJ ÜGYEIK intézését: július 28., augusztus 
25., szeptember 22., október 27., november 24., december 22.

Dél-alföldi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
6000. Kecskemét, Deák Ferenc tér 5.,tel.: 76/519-200

Budai Kulcsár János legújabb verses kötete viseli 
a fenti címet. A szerző nem ismeretlen olvasóink 
előtt, hiszen versei, cikkei gyakran olvashatók 
lapunkban is. Legújabb kötetében a létezést nem 
csupán elszenvedő, hanem annak valódi értelmét 
kutató ember örök kérdéseire keresi a választ: mi 
végből vagyunk, miként foghatnánk fel a minden 
létezés Ura, a Teremtő Isten lényegét, szándékait 
és végtelen jóságát, mellyel fia által a megváltás ke-
gyelmét adta a bűnben botladozó ember számára? 
Azok számára, akik megtalálják Jézus útját, mert, 
ahogy a szerző írja könyve bevezetőjében: „Semmi-
féle világi eszme, emberi bölcselet nem válthatja 
meg az embert ... csakis az Úr Jézus útjára lépve 
-követve őt-, az Ő kegyelme által részesülhetünk 
a szeretet megváltó és megtartó csodájában.”
A szerző maga is botladozva jár ezen az úton, 

mert ember és gyarló, ahogy valamennyien azok 
vagyunk: „Ember vagyok:/földhöz ragadt,/bűnös 
és konok./Uram, Teremtőm,/építsd fel szívem-
ben/örök templomod!”- sóhajt föl Ima című 
versében. S e botladozó, de mindig reménykedő 
keresésekben bizony néha a kétely is ott van: 
„Néha szörnyű kétely fojtogat,/ hogy semmi sincs 
a semmiben,/s hogy imáimra senki sem üzen./Víz 
és por vagyok csupán?/A vér s a szellem, min-
den,/csak összeállt magától.../Ám a por hogyan 
szeret,/s elérhet megváltó kezet?/A szellem oly 
erő,/mely parancsot ád a pornak,/s parancsára 

Az Önkormányzat eben az évben is támogatja az alacsony 
jövedelemmel rendelkező családok tehetséges gyermekeinek 
középiskolai és felsőfokú tanulmányait. Támogatási kérelmet 
csak olyan továbbtanulók nyújthatnak be, akik legalább négyes 
átlag feletti tanulmányi eredményt értek el. A Képviselő-testület 
szeptemberi ülésén dönt a támogatások odaítéléséről. Mind-
azok, akik ilyen tanulmányi támogatást igényelnek ezen irányú 
kérelmüket a Polgármesteri Hivatalba 2010. augusztus 27-ig 
nyújthatják be. A támogatási kérelemhez csatolni kell a család 
jövedelemigazolását, iskolalátogatási igazolást, és az előző félévi 
tanulmányi eredményről szóló igazolást (leckekönyv-másolat, 
vagy intézményi tanulmány eredményigazolás).

Bagócsi Károly
címzetes főjegyző megbízásából

Bak Nándor
aljegyző

az atomok/buzgón meghajolnak.” A szerző érzi, 
tudja, az anyag sugallta kétely nem kerekedhet a 
szellem táplálta hit fölé. A fölé a bizonyosság fölé. 
mely által az emberi porszem odaállhat a Teremtő 
elé, hogy kimondja: „Itt állok előtted/Uram!/A 
porszem/inni kér...” S mi másból kérhetne, mint 
a végtelen isteni szeretet italából.
Budai Kulcsár János e kötetbe gyűjtött versei jól 

kapcsolódnak a klasszikus magyar költők -köztük 
Ady Endre, József Attila, Tóth Árpád, Dsida Jenő, 
Nagy László és Pilinszky János-  istenes verseihez. 
Különösen Pilinszky hangvételéhez állnak közel. 
„Hol járunk már az éden fáitól! /Világunk büsz-
ke madarának /csőrében porladunk.//Hullám 
befagy,/ lüktetés, csobogás eláll,/meghasadnak 
az evidenciák.//Akárhonnan,/érkezhet mondat/ 
akárhonnan?”- fogalmaz, kérdez Pilinszky, Kérdés 
című versében. Kérdésére életműve ismeretében 
tudjuk biztos válaszát: az igaz mondatok nem 
akárhonnan, hanem csakis egy helyről jöhetnek. 
Onnét, ahonnét Budai Kulcsár János is várja 
azokat.
A porszem inni kér című kötetben található 

hatvannégy vers egyenként is eszméltető és elgon-
dolkodtató, ám így egybe fűzve különösen alkal-
masak arra, hogy megpróbáljuk megfogalmazni a 
mi magunk válaszait is a földi létezés és benne a 
saját létezésünk forrására, értelmére.

Tetézi Lajos
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Ételed legyen egészséged forrása Könyvtári hírek, új 
könyvek

A kardnyelő

Tájékoztatjuk a leendő kiscsoportos gyermekek Szüleit,
hogy 2010. augusztus 24-én du. 16 órakor szülői érte-

kezletet tartunk, a Sárfehér óvodában. 
Szeretettel várunk mindenkit.

 Óvónénik

(10. rész.) Az előző részben az 
ideális súlybeállítás témájával 
foglalkoztunk. Ennek a folyta-
tása következik. 
Sokan úgy vélik, hogy míg fiata-

lok addig lényeges, hogy hogyan 
is néznek ki. Mennyire formásak 
az idomaik. És itt meg is álltunk. 
Hiszen mindenki csak azzal 
foglalkozik, hogy az a fránya na-
rancsbőr miként is kerül le róla. 
Szinte senki sem foglalkozik 
mindezek egészségügyi hátteré-
vel. Az is igaz, hogy manapság 
sokat lehet hallani, arról, hogy 
a mi kis országunkban mennyi 
cukorbeteg, szív-érrendszeri 
beteg van, de ez valahogy nem 
jut el a tudatunkig. Valahogy kö-
rülbástyázzuk magunkat, avagy 
homokba dugjuk a fejünket. 
Talán akkor eszmélünk fel, ha 
már megtörtént a baj. Amíg fia-
talok vagyunk, úgy véljük, hogy 
mindezek el is kerülnek minket. 
Viszont ez sajnos nem így van. 
Mennyi olyan esetről lehet halla-
ni, hogy valaki gyermekkora óta 
cukorbeteg, szívbeteg stb. A túl-
súlynak számtalan szövődménye 
van. Mi magunk tehetünk a saját 
egészségünkért és nem más. Hi-
ába szeretnénk, hogy az orvosok 
oldják meg a problémáinkat, ők 
sem tehetnek mást, minthogy a 

tüneteinket enyhítsék.
Manapság már nem csak azokat 

az embereket lehet túlsúlyosok-
nak nevezni, akiknek úgymond 
a külvilág felé is jól látható a 
súlyfeleslegük, hanem a vé-
konyabbak is. Meglepő lehet, 
de van úgy, hogy egy teltebb 
ember egészségesebb, mint egy 
vékonyabb. Az ok igen egyszerű: 
a zsírréteg nemcsak a bőr felszí-
ne alatt húzódhat meg, hanem 
rátapadhat a szervekre is. Ez 
sokkal veszélyesebb! Hiszen ez 
a hájacska „lefolytja” a szerve-
ink működését. Aki már látott 
csirkét vagy sertést felbontva, 
akkor találkozott már ezzel. Az 
állat szervei körül meghúzódó 
hájjal, amelyet késsel kell erősen 
lekapargatni. Ne gondoljuk azt, 
hogy az emberek esetében ez 
nem fordulhat elő!
A megoldás igen egyszerű! A 

már talán többször írt, monda-
tok következnek:
- Napi mozgás: legalább fél óra! 

Nem elég csak a tűzhely mellett 
állva, és a lakás takarításával 
megváltani a világot. Végezzünk 
a megszokottól eltérő mozgást 
is. Válasszuk azt az irányt, amely 
számunkra a legmegfelelőbb.
- Napi 2-3 liter tiszta- tisztí-

tott víz fogyasztása! Sajnos ma 

már nem nyújt kellő védelmet 
csak az ásványvíz fogyasztása, 
mert azokban is lehetnek olyan 
anyagok, amelyeket nem meg-
felelően épít be a szervezetünk. 
(Erről majd a későbbiekben 
külön írok)
- Napi 4-5 alkalmi étkezés: sok-

szor keveset. Főleg nyers zöld-
ségek, gyümölcsök fogyasztása 
ajánlott. Ezek feltöltenek min-
ket és segítik a rosttartalmuk 
miatt az emésztésünket. A fehér 
lisztet, cukrot helyettesítsük 
tönkölyliszttel, gyümölcscukor-
ral, mézzel.
- A legfontosabb, hogy fejben 

is akarjunk lefogyni!
Ne gondoljuk magunkat csú-

nyának, undorítónak, ha nem 
felelünk meg a címlapokon 
szereplő retusált sztárképeknek! 
Mivel nem vagyunk egyformák, 
így mindenki számára más az 
ideális testforma. A valódi szép-
ség belülről a lelkünkből fakad 
és nem zsírleszívásból. A legfon-
tosabb az EGÉSZSÉG, amelyért 
pedig mi magunknak kell meg-
küzdenünk, de megéri!
Jó Egészséget Mindenkinek!

Nagy-Szalai Melinda
Népi gyógyász, 

fitoterapeuta  
tel.: 06 30/338-90-51

Nemere István: Műkincsrablók a 
kisbolygón; Orosz Emma: Őran-
gyali történetek; Passuth László: 
Tört királytükör; Lesley Pears: Hit; 
Susan Elisabeth Phillips: Álom, 
édes álom; Verebes István: Ornel; 
Stephen King: Duma Key; Tom 
Clancy: A medve és a sárkány; 
Bernard Cornwell: Sharpe haragja; 
Philip K. Dick: Istenek inváziója; 
Somogyvári Gyula: A fejedelem 
stafétája; Mihala Ferenc: Bün-
tetlenül büntetve; Paládi József: 
A bánat hegedűje; Pethő István: 
Szentnek született; Rácz Sándor: 
Parázsló szándék; Nemere István: 
A kozmosz lovagjai; Müller Péter: 
Varázskő; Ian Stewart: A végte-
len megszelídítése; Ying Hong: 
A sanghaji ágyas; Kertész Imre: 
Európa nyomasztó öröksége; 
Dorothy Koomson: Csokoládé-
futam; Doris Lessing: Megint a 
szerelem; William Napier: Attila; 
Anne Rice: Pandora, a vámpír; 
Nora Roberts: Halálos üdvösség, 
Korel Schulz: Kőbe zárt fájdalom; 
Nicholas Sparks: Válaszúton, 
Lesley  Downer: Az utolsó ágyas; 
Doris Lessing: A fű dalol; Maeve 
Binchy: Dublini vacsorák; Rosa-
munde Pilcher: Az ikrek jegyében; 
Nora Roberts: Ártatlan áldozatok; 
Anne Rice: Interjú a vámpírral; 
Elizabeth Adler: Kalifornia szí-
vem; Jackie Collins: Hollywoodi 
házasságtörők; Patricia Cornwell: 
Előre megfontolt szándékkal; 
Jennifer Donnelly: Északi fény; 
Alexandre Dumas: Korzikai test-
vérek, Philippa Gregory: A ki-
rálynő bolondja; Sandra Gulland: 
A Napkirály szeretője; Huxley: 
Sziget; Hari Kunzru: A Kamá-
leon; Le Clézio: Aranyhalacska; 
Maureen Lee: Búcsú Liverpooltól; 
Doris Lessing: Az arany jegyzet-
füzet; Jacqueline van Mearsen: 
Barátnőm, Anne Frank; Azedel 
Moaveni: Rúzsfoltos dzsihád, 
John Steinbeck: Rosszkedvünk 
tele; Gayle Kloecker Callen: Bű-
nös szerelem; Kinley MacGregor: 
lángoló szenvedély; Noel Barber: 
Tanamera;  Ernest Hemingway: A 
jéghegy csúcsa; Kányádi Sándor: 
Egyberostált versek és műfordí-
tások; Nemere István: Asszony 
a világ végén; W.E.B. Griffin: Az 
elnök embere; Belva Plain: Bíztató 
szavak; Hedvig Courts- Mahler: 
A legszentebb törvény; Jennifer 
Donnely: Téli rózsa; Sherry Jones: 
Aisha, a próféta szerelme; Mary Jo 
Putney: Fortuna Lánya; Richard 
Yates: A szabadság útjai; Szilvási 
Lajos: A vincellér; Nora Roberts: 
Egyszer volt; Bánlaki Viktor: Nat-
halie; Benkő László: Szélkeringő; 
Erdélyi Margit: Indián nyár; Julie 
Garwood: Árnyékzene; Richard 
Steinpach: Hogyan élünk a halál 
után; Mickey: Varjunk ötlete-

sen; Magyar művelődéstörténeti 
lexikon; Angelina Cattrall: Az 
élethosszig tartó szerelem és 
szex kézikönyve; Mamro Fozai: 
A szobanövények ápolásának 
alapjai; Fövényi József: Cukor-
betegek nagy diétáskönyve; Des-
mond Morris: Kisbaba; Koronczai 
Magdolna: Rákmegelőző étrend, 
Schobert Norbert: Az utolsó titok; 
Caroline Young: Csecsemők és 
tipegők játékos nevelése; Charlie 
Chaplin: Életem; Aleksander 
Krawczuk: Római császárnék; A 
filozófia története az ókortól nap-
jainkig; Edgar Cayce: Az ember 
szellemi fejlődésének útja; Drun-
valo Melchizedek: A fény kígyója; 
Michael A. Babcock: Attila utolsó 
éjszakja; Pszichológiai lexikon; 
Tomka Béla: Európa társadalom-
története a 20. században; Bucher 
Katalin: Az igazi cigánykártya; 
Barbara Hand Clow: Maja kód; 
Szepes Mária: Pöttyös Panni ked-
venc meséi; Bartos Erika: Anna, 
Peti és Gergő; Drágely László: Vár 
a víz alatt; Nógrádi Gábor: Marci 
visszavág; Dorren Shan: Démon-
világ; Timothy Zahn: Star wars; 
Bartos Erika: Bogyó és Babóca a 
jégen;  J. K. Rowling: Bogar bárd 
meséi; Jules Verne: Grant kapi-
tány gyermekei; Bosnyák Viktória: 
Klott gatya ne fárassz!; Geronimo 
Stilton: Vakáció a Las Egeras Ho-
telben; Tea Stilton: A titkos város; 
Cecily von Ziegesar: Bad girl;  A 
kis gömböc és más mesék; Meg 
Cabot: Locsifecsi hercegnő New 
Yorkban; Fekete István: Vadászok; 
Karinthy Frigyes: Röhög az egész 
osztály; Marék Veronika: A csú-
nya kislány; Művek lexikona; Jan 
Fennell: Hallgassunk a kutyánkra; 
Bárány Mara: Csuhémunkák; A 
dinoszauruszok világa; Kubassek 
János: Útkeresők: magyar utazók 
és földrajzi felfedezők; Wendy 
Darvill: Tuti válaszok tiniknek; 
Jane Wightwick: 15 perc angol; 
Dragoslav Herceg: matematikai 
képlettár; Papírvirágok; Forgács 
Róbert: Anya-nyelv csavar: nyel-
vi fejtörők; Nyerges Magdolna: 
Magyar felfedezők és világjárók; 
Victoria Ryan: Ha meghal a nagy-
szülő: a helyes gyász

Idősebb korúak közül is bizo-
nyára kevesen emlékeznek már 
arra, hogy volt a múltszázad negy-
venes-ötvenes éveiben Izsákon 
egy úgynevezett Tőzegkitermelő 
Vállalat. A Kolon-tó tőzegét csil-
lézték ki a vagonokhoz, a tőzeget 
pedig szállították községekbe, 
városokba. Hogy miért? Hát ez itt 
a kulcskérdés.
Abban az időben még kevés he-

lyen volt vízöblítéses vécé. Zöm-
mel hagyományos udvari illemhe-
lyek voltak. E vécék intézményes 
tisztítása úgy történt, hogy a 
tőzegre rácserpákolták (merték) 
a fekáliát, összekeverték és így 
szállították ki a földekre trágyázni. 
Éppen emiatt a vállalatot tréfásan 
„Szarneváll”-nak becézték a köz-
nyelvben. Itt elnézést kell kérnem 
az egyébként hajdan nyomdafes-
téket nem tűrő szó használatáért, 
de csak így tudom a történetet 
kellően poentírozni. Mentsé-
gemre szolgáljon viszont, hogy 
külföldi, főleg amerikai filmek 
szövegében, de még egyes magyar 
„sztárok”, riporterek szövegeiben 
is gyakran hangzanak el hasonló, 
oda nem illő, az anyagcsere és a 
fajfenntartás tárgyköréből vett 
obszcén, trágár szavak.
A tőzegvállalatnak volt egy dol-

gozója. Hollósi Palinak (csak így, 
Palinak) hívták. Ő két dologról 
volt híres. Nagyon szerette a bort, 
s komoly mennyiséget tudott be-
lőle a torkán leereszteni, másrészt 

olyan torka volt, hogy egy liter 
borért bármikor hajlandó volt 
egy nagyobb méretű konyhakés 
pengéjét ledugni a torkán.
Történt, hogy egy téli estén ván-

dor artisták adtak műsort az akko-
ri Ipartestületben. Volt közöttük 
egy úgynevezett kard(tőr)nyelő 
is. Mint ahogy ilyenkor lenni 
szokott most is a mutatvány előtt 
egy tálcán végighordozta a tőrt a 
széksorok között. Részben a hatás 
fokozására, részben azért, hogy 
a közönség meggyőződjön arról 
saját szemével, hogy a tőr pengéje 
tényleg acélból van.
Természetesen Pali is ott volt 

a nézők között. A szélső széken 
ült. Amikor az artista elhaladt 
mellette, egy határozott, gyors 
megakadályozhatatlan mozdu-
lattal lekapta a tőrt a tálcáról és 
a pengéjét villámgyors, szabályos 
mozdulattal ledugta a torkán. E 
váratlan fordulattól az artista sem 
nyelni, sem szólni nem tudott. 
Majd amikor kis idő múlva fel-
ocsúdott, így szólt Palihoz.
* Kolléga... maga is... hoól dol-

gozik?
Pali pedig a világ legtermészete-

sebb hangján közölte:
* Hát a „Szarneváll”-nál.
Mondanom sem kell, hogy aznap 

este Pali fölöttébb nagyobb tapsot 
kapott, mint a hivatásos kardnye-
lő, annak nagy szomorúságára. 
Hát ez is Izsákon történt.

Leitem Henrik

Felhívás a Wesselényi 
kripta felújításának 

támogatására

É R T E S Í T É S
Értesítjük a lakosságot hogy, 
az ünnepre való tekintettel,

2010. augusztus 20.-a péntek helyett 
2010. augusztus 21.-én (szombaton) 

történik a hulladékszállítás.
Izsák-Kom Kft.

2009 őszétől az Erdélyi Körök 
Országos Szövetsége tervbe 
vette a szilágysági Zsibón lévő 
Wesselényi kripta meglévő 
falcsonkjainak teljes helyreál-
lítását. A város alpolgármes-
terével és lelkipásztorával való 
helyszíni egyeztetést és terep-
szemlét követően elkezdtük az 
előkészítő egyeztetéseket. A 
Kelemen Hunor miniszter úr 
által vezetett bukaresti kultusz-
tárca megjelölte a szükséges 
dokumentációs előkészítés és 
engedélyeztetés menetét. Ma-
kovecz Imre és Müller Csaba 
urak közvetítésével felvettük 
a kapcsolatot a megfelelő mű-
emlékvédelmi jogosítványokkal 
is rendelkező Guttmann Mi-
hály építész úrral, aki vállalta 
a szükséges szakmai tervek 
és engedélyek elkészítését. 
Mindezek bekerülési költsége 
kb.2500 euró. A szükséges 
összeg legalább felét az EKOSZ 
tagszervezetei összeadják.
Kérjük, hogy mindazok, akik 

a legcsekélyebb adománnyal 
segíteni tudják a szükséges ös-
szeg másik felének összegyűjté-
sét, adományaikat a következő 
számlaszámra fizessék be:
52400054-10030826 Orgo-

vány és Vidéke Takarékszö-
vetkezet. Kedvezményezett: 
Erdélyi Körök Országos Szö-
vetsége. Megjegyzés rovatba: 
„Wesselényi”. Az adományról 
igazolást állítunk ki; az ös-
szeget teljes egészében a cél 
megvalósítására fordítjuk.

Nagy Árpád
az EKOSZ elnöke

A könyvtár nyitva 
tartása

Hétfő 13-17 óráig
Kedd 8-12, 13-15 óráig
Szerda 13-17 óráig
Csütörtök 13-17 óráig
Péntek 8-12, 13-15 óráig
Szombat 8-12 óráig

A könyvek kölcsönzési 
ideje a 76/ 374-764-es 

telefonszámon is 
meghosszabbítható.
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Egyházközségi hírek
Hittanos pót-beiratkozási lehetőség van a plébánián pénteken délelőtt. Várjuk 

mindazokat akik elmaradtak a hitoktatástól, keresztségtől, elsőáldozástól, bérmá-
lástól. Keresztény életünk megújítását csak mi kezdhetjük el!

De hol van Isten?
Olvasandó: Apostolok 

Cselekedetei 19: 10 - 20

IKEM hírek
- szeptember 18-án (szombat), 16 órakor: Puskás Ferenc dr. tart előadást: „A hagyo-

mányos gazdálkodás és napjaink kihívásai „ címmel. Különösen is várjuk a gazdálkodás 
iránt érdeklődőket.
- szeptember 24-én (péntek), 16 órakor rovásírásos helységnév tábla avató a város 

Kisizsák felőli bejáratánál
- szeptember 24-én (péntek), 18 órakor jótékonysági koncert a Zsibó-i (Szilágy megye) 

Wesselényi kápolna felújításának javára. Közreműködnek: Fejszés Dániel orgonán, 
Vesztergám Miklós tárogatón. Mindenkit szeretettel várunk. A belépés ingyenes.

Nagyboldogasszony
Ezen a napon ünnepeljük Szűz Mária égi 

dicsőségét, amit Isten szeretete által nyert el, 
mivel „kegyelemmel teljes” volt. Kicsit ízlel-
getem a szavakat: Szűz Mária, és kegyelem... 
Mintha e két szó mára értelmét kezdené vesz-
teni. A szüzesség ma nem számít erénynek, és 
a kegyelmet sem nagyon igénylik az emberek. 
Bár nincs mögöttem hosszú életút, mégis 
emlékszem, hogy annak idején a szüzesség 
hatalmas kincsnek számított.
Ajándéknak annak, akit majd amikor eljön 

az idő, - oda lehet adni, mint féltve neki dé-
delgetett kincset mondván: „Nézd, ez az én 
ajándékom, erre neked vigyáztam, annyi kísér-
tések között, annyi bizonytalanságban és nehéz 
döntésekkel teli órában!” Általában a kiégett és 
önbecsülésükben is beteg emberek erre legyin-
teni szoktak mondván, hogy - ugyan! De szívük 
mélyén ők is vágyódnak a tisztaság és szépség 
után akkor is ha azt nem tudták megélni. A 
lelkigondozói munkámban sok olyan emberrel 
találkozom, akik ezt a kincset elvesztették, hova 
tovább odadobták egy mámorosabb bulis éjsza-
kában olykor azt se nagyon tudják, hogy kinek 
és azóta hasonló cselekedetekkel próbálják 
elfelejtetni azt a számukra szomorú és megmá-
síthatatlan döntésüket. Nagy nyomorúságok és 
lelki betegségek származnak ebből ráadásul az 
is elképzelhető, hogy a betegség csak évek vagy 
évtizedek után kezd csak igazán fekélyesedni 
és tovább terjedni.
Antoine de Saint-Exupéry Kis hercegének az 

utazása jut az eszembe, amikor találkozik egy ré-
szegessel, és megkérdezi tőle hogy miért iszik.
„Ott találta az iszákost egy sor üres meg egy 

sor teli palack előtt.
- Hát te mit csinálsz itt? - kérdezte tőle.
- Iszom - felelte gyászos képpel az iszákos.
- Miért iszol? - kérdezte a kis herceg.
- Hogy felejtsek - felelte az iszákos.
- Mit? - tudakolta a kis herceg, mert máris 

megsajnálta.
- Azt, hogy szégyellem magam - felelte az 

iszákos és lehajtotta a fejét.
A kis herceg szeretett volna segíteni rajta.
- Miért szégyelled magad? - kérdezte.
- Mert iszom - vágta el a további beszélgetést 

az iszákos, és mélységes 
hallgatásba süllyedt.” /részlet/
A gyógyulás első lépése mindig az, hogy 

felismerem azt, hogy bajban vagyok és ebből 
szabadulni szeretnék. A kísértő már a világ 
teremtése óta gyűlöli az embert és el akarja 
pusztítani. Ezt a törekvését azóta se adta fel! 
Folyamatosan bővülő kínálatával minden em-
bert meg akar nyerni magának.
A termékeit nem kopogtatva kínálja hanem 

ajtóstól tör be és elhiteti, hogy erre és erre 

az élvezetre neked feltétlen szükséged van, 
és ostoba vagy, ha nem élsz vele, mert jogod 
van hozzá, és ki mer ennek ellene szólni vagy 
tenni?! És mondogatjuk, hogy de megváltozott 
a világ! A discókban már ünnepelt bulizósok 
a tizenegykét évesek is, és olyan jól áll a ke-
zükben a ki tudja milyen cigi és pia?! Ja, de 
ez nem nálunk fordul elő, hanem a szomszéd  
falvakban..-  ugye? A pszichiátriai rendeléseken 
nem lehet helyet kapni mert annyi „idegbeteg” 
gyerek van. Az országban vezető helyen állnak 
azok a betegek, akik idegrendszeri panaszokkal 
küzdenek és ezeknek szövődményeikén várják 
a műtéteket. De mi nem vagyunk bajban! A 
mi gyerekünk
jó helyen van! A mi családunkban nincs baj! 

Csak halkan mondom, hogy ez nem igaz! 
Igenis bajban vagyunk mert a kísértéseknek 
nem tudtunk ellen állni, és azért nem, - mert 
nem voltunk „kegyelemmel teljesek”, egy kicsit 
sem. És azért nem voltunk, mert elutasítottuk 
a kegyelmet. Mert azt mondtuk, hogy vasárnap 
nem érünk rá! Nem csak mi mondtuk ezt ha-
nem a nagyszüleink is azt mondták már akkor 
amikor a gyereküket a hatodik határba vitték 
megkereszteltetni, nehogy baj legyen  belőle! 
És ne mondja azt senki hogy akkor ilyen világ 
volt, mert én is éltem abban a világban! Voltak 
emberek, akik akkor se dőltek be egy kicsivel 
nagyobb koncért, és vannak ma is akik küzde-
nek a kísértésekkel, és igénylik a kegyelmet!
Azért írom e sorokat, hogy reménységet is 

adjak Isten Lelke által! Mert mindenhonnan 
fel lehet állni ha Istent kérjük. Isten keze leér 
a mocsár aljára is és az Ő kezében meg lehet 
kapaszkodni. Az Ő keze által mi is kegyelem-
mel teljesek lehetünk, ha akarjuk. Ha kérjük 
ezt és elfogadjuk, és megvan bennünk az a 
szándék, hogy akarom jobban csinálni. Akarom 
az életemet én is rendbe
tenni. Kívánom én is hogy kegyelemmel teljes 

lehessek, és így éljem mától az életemet az egy-
házban ami nem más mint Jézus Krisztusban 
hívő emberek közössége. Ahol megtapaszta-
lom az esendőségemet is de a gyógyulásomat 
is, mert a templomba a bűnös emberek járnak, 
akik nagyon is tudják, hogy bűnösök és se-
gítségre szorulnak. Következtetésül érdemes 
levonni, hogy kik lehetnek azok, akik nem 
járnak oda! Ismerjük el Isten előtt hogy bűnö-
sök vagyunk és az Ő kegyelmére szorulunk! 
Valljuk meg hogy az életünkben Ő az egyetlen 
aki segíteni tud rajtunk! Tegyük meg azt ami a 
mi erőnkből lehetséges, azaz a tíz parancsolat 
szerint rendezzük be az életünket!
Isten biztosan cselekedni fog! Ezt látni is 

fogjuk! Ezért hálát is fogunk tudni adni. Mi-
nél nagyobb lesz bennünk a hála és bizalom 
Isten felé, annál inkább kegyelemmel teljesek 
leszünk mi is! Úgy legyen!

Földvári József

Gyülekezeti hírek
- Augusztus 22-én úrvacsorás ünnepi istentisztelet az új kenyérért való hálaadás 

alkalmából.
- Augusztus 29-én, 14.30-tól, szeptemberben 19-én 14.30-tól tartjuk istentisztele-

tünket Kisizsákon.
- Szeptember 5-én 10 órától úrvacsorás istentisztelet; 17 órától TANÉVNYITÓ isten-

tisztelet. Szeptember 4-én, 18 órától bűnbánati istentisztelet. 

Árvizek, földcsuszamlások, erdőtüzek, bal-
esetek, járványok... és ezek kapcsán újra és 
újra kérdezik a hitetlen emberek: mindezek 
között hol van Isten? A gonosz láthatóan 
itt van, annyi rossz, gonosz dolog történik 
minden nap, látni lehet mindenben a mun-
kálkodását. De hol van Isten? 
1. Az ige szerint ahhoz, hogy minél többek 

számára látható legyen a Szentlelke által 
folyamatosan munkálkodó Atya Isten, kell 
hozzá Pál és kellenek hívők. Mert Pál olyan 
kiválasztottja Istennek, aki engedelmesen 
megcselekszi az Ő akaratát. Engedelmes - ez 
a kulcsszó. Az engedelmes szolga munkálko-
dása nyomán pedig nyilvánvalóbbá válik Isten 
jelenléte a világban. 
Isten jelenlétének megtapasztalásában segí-

tettek a hívők is. A Szentírás szerint ők voltak 
azok, akik elvitték Pál testéről a keszkenőket 
és kötényeket, amelyek érintése által sokan 
meggyógyultak. Ők voltak azok, akik nem-
csak magukkal törődtek, hanem a szükséget 
szenvedőkről is gondoskodtak.
A Szentírás első válasza: Isten jelenléte 

jobban látható engedelmes szolgái, hívő 
gyermekei körében. Ha valaki valóban sze-
retné Istent megtalálni, megismerni, ilyen 
helyen keresse.
2. Azt is olvashatjuk, hogy „Isten országára 

tartozó dolgokat beszélt Pál”, és hogy „hall-
gatták az Úr Jézus igéjét”. A jelenlévők ezek 
után lettek Isten munkálkodásának tanúi. 
Nem elég tehát az aktuális divatról, a napi po-
litikai eseményekről, a legújabb tudományos 
csodákról, a legfrissebb pletykáról beszélni. 
Ha Istent, munkálkodásának nyomait szeret-
nénk meglátni, Róla is szólni kell, hogy ott 
lehessen, hogy munkálkodhasson.
Igénk második válasza: Ő ott van, ahol Róla 

szólnak, gondolkodnak.
3. Mennyivel könnyebb a feltett kérdésre 

válaszolni látványos csodák idején. Olyankor 
vonzóvá is válik a keresztyénség, és termé-
szetesen nemcsak a szükséget szenvedők 
keresik a csodatevőket. Azok is, akik ebből 
hasznot szeretnének húzni, akik jó üzletet 
látnak benne. De éppen itt tévednek, mert 
nem látják - nem értik a lényeget, ahogyan 
Skéva fiai sem látták. Efézus a pogány vallások 
centruma volt; virágzott az amulettipar; állan-

dóan gyakorolták a különböző varázslásokat, 
szokásos varázslási formula volt: „Kényszerí-
telek téged a Jézusra, a héberek Istenére”. Ezt 
használták ők is. Egyet azonban nem tudtak 
Skéva fiai: a gonosz ott hátrál meg, ahol Isten 
van, és Isten ott jelenik meg, ahol az ember 
vállalja és megéli a Vele való közösséget! 
Vagyis: Jézussal való közösség nélkül nem 
adatik Jézus hatalma sem, hiábavalóvá válik 
minden formula, ráadásul az ember azt is 
megtapasztalja, hogy a gonosszal szemben 
erőtlen és fegyvertelen. Ma is sokan hivatkoz-
nak Jézusra, amikor varázsolnak, gyógyítanak 
- de sok közöttük az ámító, aki csak hasznot 
szeretne húzni hiszékenységünkből. Ha ne-
kik nincs Jézussal közösségük, úgy a gonosz 
használhatja őket, és ártásunkra vannak. 
Ha pedig nincs közösség, minden formula 
hatástalan, minden képmutatás lelepleződik, 
és a gonosz megszégyenít, amint az Skéva 
fiaival is történt. Meztelenül, megsebesítve 
menekülhettek.
Az Írás harmadik válasza: Isten ott válik 

megtapasztalhatóvá, ahol megélik a vele való 
közösséget.
4. A gonosszal való találkozáskor elhangzik 

egy igen elgondolkodtató megjegyzés: „Jézust 
ismerem, Pálról tudok”. Jézust ismeri Min-
denható Úrként, akinek ő maga is kénytelen 
engedelmeskedni. Vagyis a gonosznak számol-
nia kell Jézussal, de számon tartja Isten enge-
delmes szolgáit is. Az ellene munkálkodókat 
megjegyzi. Hogy milyen munkát végeztek 
Pálék, mutatja, hogy a megtért életű emberek 
teljesen Isten felé fordultak. Új életet kezdtek, 
amelyet már a szellemi tisztaság jellemzett. 
Áldozatot is hoztak azért: több százezer 
forintot érő varázslásos, mágiával foglalkozó 
könyveiket elégették. Ez miért fontos? Mert 
azt is jelzi, hogy szakítottak előbbi életükkel, 
pedig lehet, hogy megélhetésükről, vagy gaz-
dagságuk forrásáról mondtak le ily módon. De 
nem lehet újat kezdeni a régi bűnök folytatása 
mellett. Ha egy várnak csak egyetlen kapuját 
nyitva hagynák, hiába védenék a katonák 
a többi bejáratot, biztos a vereség. Ha csak 
egyetlen bűnt is éltetünk, megengedünk, azon 
keresztül a gonosz belép életünkbe, megfojtja 
Isten igéjét, és elszakít Tőle. 
Igénk negyedik válasza: Isten ott van, mun-

kálkodása ott lesz láthatóvá, ahol szavát ko-
molyan veszik, új életet kezdenek, és segítik 
igéjének növekedését segítik.

Nagyné Igaz Melinda Sára

Hálás szívvel mondunk 
köszönetet mindazoknak 

a rokonoknak, barátoknak, 
szomszédoknak ismerősöknek, 

akik 
TAKÁCS LÁSZLÓ

temetésén megjelentek, 
sírjára koszorút, virágot 

helyeztek, mély gyászunkban 
velünk együtt éreztek. 

                                                     
                   A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel mondunk 
köszönetet rokonoknak, 

szomszédoknak, ismerősöknek, 
jó barátoknak, akik 

PRIKKEL LÁSZLÓ GyÖRGy 
temetésén részt vettek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek, és 

végső útjára kísérték. 
A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk 
köszönetet mindazoknak a 

rokonoknak, barátoknak, jó szom-
szédoknak, ismerősöknek, akik 

GEIGER JÁNOs 
búcsúztatásán megjelentek az 
izsáki római katolikus temp-
lomban, mély gyászunkban 

velünk együtt éreztek. Hamvait 
Kecskeméten a Szentcsalád 
Plébánia urnatemetőjében 

helyeztük örök nyugalomra.
          A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
VIDA JÓZSEFNÉ SPONGA ESZTER

Temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, 
gyászunkban velünk éreztek.

                             A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel köszönjük 

mindazoknak, akik 
RÁCZ KÁROLyNÉ 

temetésén részt vettek, velünk 
együtt imádkoztak, részvétüket 
fejezték ki, és sírjára koszorút, 
virágot hoztak. Isten áldja meg 

mindnyájukat. 
Köszönettel 

a gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
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A városi családsegítő 
szolgálat idei táborai

Nyelvi ösztöndíj

Figyelem!
A Kecskeméti úti társasházak lakói kérik azon kutyatartókat, 

akik kutyáikat rendszeresen kiengedik az utcára, s azok ott cso-
portosan riogatják a járókelőket, hogy szíveskedjenek ebeiket a 
normális együttélés szabályai szerint tartani. Nem kóborkutyák-
ról van szó, gazdáikat is meg tudnák nevezni. Intézkedésüket 
köszönettel várják!

A Gyermekjóléti- és Családsegí-
tő Szolgálat minden esztendőben 
gazdag programokkal várja a 
gyerekeket a nyári szünetben. Az 
idei kínálatról és érdeklődésről 
Sörösné Boldoczki Tímeát, a 
szolgálat vezetőjét kérdeztük.

- A nyári szünetet idén is 
többheti táborral igyekeztünk 
színessé tenni a gyerekek szá-
mára. A programok szervezése 
komoly feladat elé állította 
szolgálatunk dolgozóit. Nagy 
hangsúlyt fektettünk arra, hogy 
kínálataink természetközeliek 
legyenek, s a szabadidő eltölté-
sére többféle lehetőséget ajánl-
hassunk fel. Ezek közül csak 
néhányat szeretnék említeni: 
gyermekarcfestés, henna festés, 
lovaglás, kézműves foglalkozá-
sok. A programokon közel száz 
gyermek vett részt. Június 28 
és július 2, valamint július 12 
és 16 között lovas-, július 5 és 
9 között pedig horgásztáborba 
vártuk a kisiskolás gyerme-
keket. A jelentkezők között 
szép számmal voltak gyakorlott 
horgászok és olyanok is, akik 
most ismerkedtek a horgászat 
szépségeivel. 
A Sárfehér Napok keretében 

szervezett lovas programok 
hatására a lovaglás egyre nép-
szerűbb a gyermekek körében. 
Egyre bátrabban, magabiztosab-
ban mozognak az állatok közelé-
ben, és szívesen vesznek részt a 
ló ápolásában és gondozásában. 
Ezek az ingyenes programok 
Turcsán Istvánnak és az Izsáki 
Horgász- és Pihenőpark tulaj-
donosának, Jankovics Istvánnak 
köszönhetőek, akik nagylelkűen 
rendelkezésünkre bocsátották a 
helyszínt.
-Lassan vége a szünidőnek, 

terveztek-e még valamilyen 
programot erre az évadra?
- Igen, egy hirtelen jött lehető-

ségnek köszönhetően augusz-
tus 17-én negyven gyereket 
vihetünk ötnapos ingyenes 
zánkai nyaralásra. Emellett pó-
niversenyünk lesz szeptember 
11.-én. Ehhez a Póni Klub he-
tényegyházi vezetői és Turcsán 
István nyújtanak segítséget. 
Mint minden ilyen eseményhez, 
ehhez is kellett támogatókat, 
szponzorokat keresnünk és 
elmondhatom, hogy most sem 

kerestünk hiába.
- Gondolom, a verseny a fo-

gathajtó pályán lesz, ahol a 
nyáron egy kisebb beruházást 
is megvalósítottatok azzal a 
szándékkal, hogy legyen egy 
fedett szabadidős helyiségetek 
is a Kolon-tó közelében.
- Igen, a lovas pályán lévő zsű-

ritorony bővítése elkészült. Az 
épület átadására a póniverseny 
remek alkalmat kínál. Remé-
nyeim szerint Béres József, a 
Béres Egészség Hungarikum 
Alapítvány elnöke, a beruházás 
fő támogatója, és Mondok József 
városunk polgármestere adja át 
az épületet.
- Munkátok során sok családdal 

kerültök kapcsolatba. A szolgá-
lat nevében a segítő kifejezés 
egyfajta pozitív kapcsolatot fel-
tételez. Vélhetőleg ez nem csak 
a feltételezés szintjén igaz.
- Valóban, mi segítünk -ter-

mészetesen a lehetőségeink 
adta kereteken belül- azoknak, 
akiknek erre szükségük van, s 
ők ezt elfogadják. Nem tola-
kodásnak, vagy életükbe való 
beavatkozásnak tekintik, ha-
nem valóban segítségként élik 
meg kapcsolatunkat. Évente 
többször tudunk ruházati és 
élelmiszer segítséget nyújtani, 
ami valóban könnyíteni tud né-
mileg a nehezebb körülmények 
között élő családok gondjain. 
Munkánk legnagyobb eredmé-
nye, ha látjuk, hogy örömöt 
okoztunk. A mi örömünk pedig 
az, ha visszajelzést kapunk a 
gyerekektől, szülőktől. Ami-
kor elmondják például, hogy a 
nyári táborban mennyi élményt 
szereztek. A szülők egyik meg-
tisztelő elismerése például az, 
hogy így az önkormányzati 
választások közeledtével töb-
ben is felvetették, miért nem 
indulok képviselőjelöltként. El-
gondolkodtatott a dolog, hiszen 
óriási felelősség a város vezető-
testületébe lépni, de azt hiszem 
munkám nyomán -tizenegy éve 
vezetem a szolgálatot- elég jól 
ismerem az emberek gond-
jait, így a szociális területen 
bizonyára hasznosan tudnám 
segíteni az új testület munká-
ját. A döntésem gyakorlatilag 
megszületett, megmérettetem 
magam október 3-án.

-tetézi-

Indulás Zánkára

Úgy érzem, szerencsésnek 
mondhatom magamat, hisz a 
Goethe Intézettel három fe-
lejthetetlen hetet töltöttem 
Németországban. (pontosabban 
Pforzheim-Hohenwartban)
Pforzheim egy nyugodt kisvá-

ros, kedves emberekkel a Feke-
teerdő közelében.
Január elején német nyelvi ta-

náraim hívták fel a figyelmemet 
arra, hogy a Goethe német nyelvi 
ösztöndíjat hirdet, melyet január 
15-ig lehetett az iskolámon ke-
resztül leadni. (Baja, MNÁMK 
Gimnázium) A pályázatnál első-
sorban két esszét értékeltek. Az 
egyik, az eddig elért eredménye-
imről és aktivitásaimról szólt, 
a másik az állásfoglalásomról, 
a német nyelv és kultúrával 
kapcsolatban. Mivel a pályázatra 
8 ember jelentkezhetett, így a 
tanulmányi átlag sem szorult a 
háttérbe. A megírt esszéket az 
iskolában kellett leadnunk, majd 
a nyolc, iskola által kiválasztott 
diák pályázatát küldték tovább, 
a budapesti Goethe Intézetbe, 
további értékelésre.
A pályázatomról egészen április 

26-ig nem hallottam, mikoris 
otthonról (mivel kollégiumban 
lakom), ujjongva telefonáltak, 
hogy levelet kaptam Budapestről 
a Goethe Intézetből. A levelet ki-
bontva arról tájékoztattak, hogy 
a pályázatomat elfogadták, így az 
ösztöndíjat megkaptam, ami an-
nyit jelentett, hogy három hetet 
töltethetek el Németországban 
teljes ellátással, egy nyelvi tábor-
ban. A teljes ellátás biztosította 
számomra a szállásköltséget, a 
biztosítást, 50 euró zsebpénzt 
és a tanfolyam díját, hisz német 
intenzív nyelvoktatásban vet-
tünk részt. 
A kiutazást mindenkinek ma-

gánúton kellett megoldania. Egy 
szintén ösztöndíjban részesülő 
pesti lánnyal utaztam együtt. A 
tábor július 18-tól augusztus 7-
ig tartott, de a menetrend miatt 
egy nappal előbb érkeztünk. Így 
a szombat éjszakát egy közeli 
hotelben töltöttük. 
Már az első benyomás is kelle-

mes meglepetés volt számunkra 
a velünk egykorú német fiatalok-
ról. Ugyanis úgy döntöttünk, ha 
már van egy szabad esténk, azt 
ki kell használni. Így este egy 
helyi szórakozóhelyre látogat-
tunk. Akcentusunkat hallva, 
többen odajöttek hozzánk, és 
kérdezték, hogy honnan jöttünk. 
Csodálkozva hallgattuk, hogy a 
helyi fiatalok többsége tisztá-
ban volt Magyarországgal. Ha a 
fővárossal nem is, de a Balaton 
fürdési lehetőségeivel igen. Az 
este megismert „barátainkkal” a 
mai napig tarjuk a kapcsolatot, 
és tervezik a Magyarországra 
való látogatást is.
A másnap reggeli busszal Pforz-

heim-Hohenwartba, a táborhe-
lyünkre utaztunk.
A szállás azonnal szimpatikus 

volt, teljesen megegyezett a 
képen látottal. A recepcióra 
érkezve fiatal nevelők fogadtak 
bennünket, mutatva a szállás 

nyújtotta lehetőségeket és a szo-
bákat. A szobatársam egy francia 
lány volt, akivel úgy érzem, 
szintén életre szóló barátságot 
kötöttünk. Már az első este egy 
közös programon vettünk részt, 
melynek lényege az ismerkedés 
volt. Tizenöt országból, hetven 
résztvevő volt. 
Másnap egy szintfelmérő teszt 

várt ránk, melynek írásbeli és 
szóbeli része is volt. Ezek alap-
ján tudásunk szerint lettünk 
csoportokba osztva. Örömmel 
értesültem róla, hogy a legjobb 
nyelvi csoportba kerültem. Az 
órák 90 percesek voltak, így 
szünettel együtt reggel kilenc-
től délután fél egyig tartott a 
tanítás. Általában az első órán 
különböző témákat dolgoztunk 
fel, melyeket a második órán 
egyedül vagy csoportokban 
prezentáltunk az osztály előtt. 
De volt egy nap, amikor egy 
pforzheimi Gimnáziumba láto-
gattunk, ismerkedve a német 
tantervvel és az helyi tanítási 
szokásokkal.
Minden kedd és csütörtök dél-

után projektmunkákban vettünk 
részt. A választék széles körű 
volt. Én egy színjátszó körbe je-
lentkeztem, így a záróesten egy 
humoros színdarabot adtunk 
elő. De voltak, akik a környe-
zetvédelemmel foglalkoztak, és 
olyanok is, akik újságot szer-
kesztettek, melyből az utolsó es-
tén mindenki kapott ajándékba 
egy példányt. 
A szabad délutánokat saját 

szervezésű programmal is el-
tölthettünk, de alkalmunk volt 
különböző tevékenységekben is 
részt venni, legyen szó sportról, 
kirándulásról vagy akár kézmű-
ves foglalkozásról. Én pl. így 
jutottam el a közeli Bonbon 
múzeumba, a pforzheimi ék-
szermúzeumba, ludwigsburgi 
Märchenwaldba, melyekhez 
városnézés és szabadprogram 
is társult. 
Szombatonként egész napos 

programokon vettünk részt. 
Jártunk Heidelbergben és Stutt-

gartban. Heidelbergben a Nec-
kar folyón hajókáztunk majd a 
sétáló utcában gyönyörködtünk. 
Stuttgartban a Mercedes Benz 
Múzeumot tekintettük meg.
Úgy gondolom, esténként sem 

unatkoztunk soha, hisz volt 
Bowling, Biergarten, tábortűz, 
Flirtparty, Karoke-Party, Su-
per-Talent, Weltparty, Casino-
Abend (Poker, Black-Jack, Bin-
go, Roulette) és végül, de nem 
utolsó sorban a Switchparty, 
ami talán a legnagyobb sikert 
aratta. A lányok fiúknak, a fiúk 
pedig lányoknak öltöztek. De 
hasonlóan jó program volt az 
egyik délután megszervezésre 
került Goethe-Olimpia is. Itt 
szintén csoportokra voltunk 
osztva, és különböző vicces 
feladatokban mutathattuk meg 
tehetségünket.
A háromhetes nyelvi kurzus 

végén, a részvételünket igazoló 
dokumentumot is kaptunk. Az 
utolsó este, az úgynevezett „zá-
róest” volt ránk a legnagyobb 
hatással. Talán itt értette meg 
mindenki, hogy az idő véges, és 
másnap haza kell utazni. Úgy in-
dultam neki ennek a három hét-
nek, hogy talán sohase lesz vége, 
és azon az estén egyszerűen nem 
akartam elhinni, hogy de bizony, 
vége, eltelt. Nem túlzok, ha azt 
mondom, hogy könnyes búcsú 
volt. Talán életemben először 
hallottam annyi embert hango-
san zokogni, mikor másnap a 
buszok a reptérre indultak. 
A harmadik hét végére nem 

volt két olyan ember, aki ne 
ismerte volna igazán egymást, 
és ne tartaná fent a barátságot 
továbbra is.
Befejezésül annyit, úgy érzem 

az, hogy itt lehettem nem csak 
az én érdemem. Elsősorban kö-
szönöm a lehetőséget a Goethe 
Intézetnek, de köszönettel tarto-
zom szüleimnek, családomnak, 
akik támogattak, és tanáraimnak 
a kezdetektől, akiknek köszön-
hetem ezt a tudást, amit talán 
már nem veszthetek el soha.

Varga Regina

Esti buli elõtt a barátokkal (Regina jobbról a második)



2010. augusztus 18. �. oldalIZSÁKI Hírek

Az Arany sárfehér Szőlő- és 
Bortermelők Szövetkezetének 

tájékoztatója
„a gyengék erőssége az egység”

LABDARÚGÁS

Nehézkes idénykezdet

Kaszáló kiadó a Cegerét területén.
Érd: Szabó Józsefné

Holsza Trafik.

Kereskedelmi ismeretekkel 
és gyakorlattal rendelkező 
mezőgazdasági gépszerelőt 
keres a Nagytraktor Kft., 

fiatal munkatárs személyében. 

Jelentkezni 
saját kézzel írt önéletrajzzal, 

a Szabadság téri 
üzletben lehet.

Tájékoztatjuk tagjainkat, 
hogy a szüretelőttre tervezett 
közgyűlést nem tartjuk meg, 
mivel a szokásos, várhatóan 
kislétszámú résztvevő miatt 
nem lehetne a teljes tagságot 
tájékoztatni. Ezért is döntött 
úgy igazgatóságunk, hogy in-
kább levélben tájékoztatjuk 
tagjainkat. Így remélhetőleg 
minden tagunkhoz, más te-
lepülésen gazdálkodókhoz 
is, akik a közgyűlésen nem 
tudnának résztvenni, eljut a 
legfontosabb szüret előtti és 
szövetkezeti információ. 2010-
ben tagjaink létszáma 431 fő, 
ebből 22 gazdasági társaság. A 
szőlőültetvény nagysága 1450 
ha, ebből termőterület 1204 
ha. Az értékesítési adatokból 
kitűnik, hogy a termelői cso-
porton keresztül értékesített 
szőlő 2009-ben 47.341 q volt, 
ebből mindössze 2960,60 q 
került feldolgozásra, a többit 
szőlőként értékesítették a 
tagjaink. A szövetkezet mérleg 
szerinti árbevétele 284.455 
e Ft. Sajnos, az értékesítési 
adatokból kitűnik, hogy nem 
minden tagunk értékesítette 
szőlőtermését a szövetkezeten 
keresztül.
 Előzmények: Az elmúlt évek 

mezőgazdasági termékértéke-
sítésének gondjai a szőlő-bor 
ágazatot sem kerülték el. Külö-
nösen a 2008-as termés borként 
való értékesítése okozza a leg-
nagyobb gondot, mivel egy kis 
része még mindig nem rende-
ződött, Behajtása elhúzódó jogi 
procedúrát okoz. Ezért is dön-
tött úgy igazgatóságunk, hogy a 
működési költség-hozzájárulás 
befizetésétől a 2008-2009 év 
után mentesíti tagjainkat. (net-
tó árbevétel 1%-a). A gondok fő 
oka a korlátlan olasz borimport, 
a számlanélküli forgalmazás, 
az elhúzódó körbetartozások, 
amire a szövetkezetünknek 
meg kell találni a megoldást. 
Remélhetőleg az új kormány 
hozzáállása megoldja az Eu-
rópában egyedülálló ágazati 
gondjainkat.
Jelen helyzet: Az elmúlt évti-

zed legnagyobb kórtani prob-
lémáival küzdenek a szőlő-, 
és gyümölcstermelők. Az ül-
tetvényszemlék után az elő-
zetes termésbecslés szerint az 
előző évnél átlagban legalább 
50-60%-kal kevesebb termés 
várható. Különösen a takará-
sos, fejműveléses ültetvények 
szenvedték el a legnagyobb 
kórtani károsodást. Várhatóan 
a keresletnek köszönhetően a 
tavalyi szőlőárak jelentősen 
megemelkednek. Lassan a 
nagyborászatok is rájönnek, 
hogy a tavalyi megalázóan ala-
csony árak mellett a hasznot a 
múltiknak fizették ki, ahelyett, 

hogy a termelőket támogatták 
volna. A 2009-es betárolt bo-
rok ellenértékének kifizetése 
befejeződött. Eddig a 2008 év 
kivételével betárolással minden 
alkalommal kedvezőbb értéke-
sítési árat realizáltak tagjaink 
a közvetlen szőlőértékesítéssel 
szemben. A korábban szaba-
don választható szőlőértéke-
sítés következménye, hogy az 
áfát szövetkezetünknek kellett 
meghitelezni. A felvásárlók egy 
része még meg sem fizette az 
áfát, melyből jelentős kintlé-
vőséget okoz. Számla kiállítás 
után az áfá-t meg kell fizetnünk 
a szőlő értékesítésekor, de a 
legtöbb esetben a felvásárlók 
3-6 hónapos halasztással fi-
zették ki a szőlőtermelőnek 
járó összeget. Így a fizetendő 
áfá-t a szövetkezetnek kel-
lett a borászatok helyett elő-
re befizetnie. Az APEH csak 
biztosíték nyújtása mellett 
hajlandó halasztást adni, ami 
pótlékköteles. Az ebből szár-
mazó többletköltség a milliós 
nagyságot is elérte. További 
gond, hogy jelentős, korábbi 
borértékesítésből származó 
kinnlevőségünk keletkezett. 
Mindezek miatt, valamint az 
elmúlt évek alacsony támoga-
tási hányada miatt (3% illetve 
2%) folyamatosan elfogytak 
tartalékaink. 
Szövetkezetünk vagyoni hely-

zete ennek ellenére nem tra-
gikus, mivel a 2005-ben a 
15 évre bérbe vett Sárfehér 
pincénél folyamatos fejlesztést 
indítottunk el, több mint 35 
millió Ft értékben. A 2/12-ed 
tulajdont képező Sárfehérvin 
Pinceszövetkezet 2007-ben 
beolvadás útján adósságával 
és gondjaival együtt, átkerült 
szövetkezetünkhöz. Ez év 
július 1.-től a bérelt pince a 
közösen létrehozott „Helvécia-
Izsák Szövetkezeti Borászati 
Kft.” néven a két szövetkezet 
tulajdonába került. Ez lehető-
vé teszi azt is, hogy az Agárdy 
üzem vásárlására befizetett 
összeg az érintett tagoknál 
nem vész el, hanem befektetői 
részjegyként realizálódik. Ez-
zel remélhetőleg megoldódik 
a legnagyobb problémánk az 
áfa-gondunk is, mivel kapcsolt 
vállalkozásként az APEH-nál 
választhatunk csoportos áfa-
alanyiságot, így megszűnne a 
szövetkezetet terhelő áfa előre 
fizetés terhe. Egyszerűsödik az 
adminisztráció, csökkenthető 
az adminisztratív létszám és 
bérterhek.
Feladatok, intézkedések: A 

környékbeli borászati üzemek, 
akik korábban partnerei voltak 
a szövetkezetnek konkurenciát 
látnak a szövetkezésben, ezért 
akadályozzák, és hátrányos 

megkülönböztetésben része-
sítik a szövetkezethez tartozó 
termelőket. Egyebek mellett 
ezt jól példázza az áfa-terhek 
áthárítása a szövetkezet felé. 
Jelenleg a feldolgozó üzem 

megvásárlásával és felújításával 
a tagok szőlőfelvásárlása hos-
szútávon biztosítottá válik, és a 
kisebb üzemeltetési költségek 
miatt növekedni fog a szőlőter-
melés jövedelmezősége. Mivel 
az előreszámlázás miatt a szö-
vetkezetnek több milliós terhet 
jelentett a térségi borászatok-
nak történő szőlőeladás, ezért 
ez év ősztől csak közvetlen a 
szövetkezethez (Izsák, Vasút 
utcai pince) beszállított szőlőt 
tudjuk tagjainktól felvásárolni 
és továbbértékesíteni.
Az idei szőlőszüret nem jár 

értékesítési gondokkal. Arra 
törekszünk, hogy tagjainknak 
a legjobb áron tudjuk a meg-
termelt szőlőjét értékesíteni. 
Erre a hosszútávú integrációs 
kapcsolatot megkötöttük. A 
beszállított szőlő egy részét 
tovább értékesítjük, a többit 
feldolgozzuk és lédig, vagy 
palackos formában értékesül. A 
szüret indulásáról, a beszállítás 
ütemezésről, feltételekről előre 
tájékoztatjuk tagjainkat. Erre 
külön naprakész hirdetéseket 
helyezünk el a szövetkezeti 
iroda és szövetkezeti pince 
hirdető tábláján. Információ 
kérhető személyesen a szövet-
kezeti irodán, vagy a következő 
telefonszámokon. 06/20/4929-
060, vagy a 06/20/5693-783.
Egyéb információk: Ez év 

végére a szövetkezet újrami-
nősítése a következő öt évre 
megpályázásra került, ami si-
keres elbírálás esetén biztosítja 
a tervezhető működést.
Az AKG programhoz szük-

séges levélvizsgálatok tagja-
inknak továbbra is kedvez-
ményesen ügyintézhetők a 
szövetkezeten keresztül, ha-
sonlóan a gyümölcs levél-
vizsgálatok esetében is. Az 
eredetvédett 2009-es Arany 
sárfehér tételből jelenleg 1350 
palack került letöltésre, amely 
megvásárolható a szövetke-
zeti irodán. Ár bruttó 1125 
Ft/palack. Ugyanott, ebből a 
tételből 5 literes kiszerelésben 
250 Ft/liter (1250 Ft/5liter+ 
kanna100Ft) áron vásárolható 
Arany sárfehér minőségi bor. 
A szövetkezet tagjai továbbra 
is kedvezményes áron (490 
Ft/kg) vásárolhatnak törzs-
kötözőt a szövetkezeti irodán. 
Kérdéseikkel telefonon kívül 
a fejlécen található interneten 
is kereshetnek bennünket. A 
weblapon is igyekszünk friss 
információkkal segíteni tagja-
ink tájékozódását. 

Vezetőség

Elérkezett az augusztus és ez-
zel a futballbajnokságok kezde-
tének ideje. Igaz, az európai ku-
pák miatt már júliusban elindult 
az első osztályú bajnokság, de a 
megyékben maradt továbbra is 
az augusztus közepei indulás.
Az izsáki csapatnál az idén ny-

áron nem volt akkora változás, 
mint egy éve. Négyen távoztak 
és ugyanennyien érkeztek hoz-
zánk. Kovács Dávid Kunszállás-
ra, Vincze Zsolt Tabdira távo-
zott. Kovács Dániel valószínű 
külföldre megy dolgozni, ezért 
nem tud itt játszani, Nemes 
Gergő játékára pedig nem tar-
tott tovább igényt az egyesület. 
Az érkezők között van egy régi 
ismerős, Márton Attila fél év 
után jött vissza Kiskunhalasról. 
Körmendi László Nagyszentjá-
nosról érkezett hozzánk. Ő már 
játszott magasabb osztályokban 
is, a védelmi sorba jött. H. Szabó 
Attila a szomszéd helységből, 
Orgoványról érkezett a támadó 
alakulathoz. Pataki Szebasztián 
pedig Kunszállásról érkezett, 
de sajnos ő most sérüléssel baj-
lódik, ezért a bajnokság elején 
nem tud pályára lépni. Remél-
jük, ha felépül, akkor erősítést 
fog jelenteni, s persze a többi-
eknél is ebben bízunk. 
Az első fordulóban Bácsalmásra 

látogattunk. Az utóbbi években 
a megyei bajnokságban nagyon 
sokszor ebben a párosításban lé-
pünk pályára. A tavalyi idényben 
nagyarányú győzelmet értünk el, 
és ebben bíztunk most is. Sajnos 
ez most nem jött be. Az első fél-
időben mi ragadtuk magunkhoz 
a kezdeményezést, a hazaiak 
betömörülve védekeztek, és ha 
alkalmuk nyílt akkor ellentá-
madásba lendültek. Viszonylag 
kevés gólhelyzetet láthattak a 
nézők ebben az időszakban. 
Az első negyedóra végén kicsit 
váratlanul egy szabadrúgásból 
megszerezték a vezetést a haza-
iak. A gól egy kicsit megzavarta 
csapatunkat, ezért még egy ve-
szélyes kiugrásuk volt az almá-
siaknak, de szerencsére a kapu 
fölé emelték a labdát. A félidő 
vége felé aztán ismét mi irá-

nyítottunk, de sajnos a kapuba 
nem sikerült betalálni. A szünet 
után aztán az első támadásunk 
góllal fejeződött be, ezért joggal 
bízhattunk a fordításban. Az 
egész második félidő a mi fö-
lényünkkel telt el, de a hazaiak 
sokszor önfeláldozóan vetődtek 
be a labda útjába. Többször is a 
gólvonalról vagy egy-két méterre 
a kaputól vágták ki a labdát. Tíz 
perccel a mérkőzés vége előtt 
utolsó emberként a tizenhatos 
vonalánál buktatták Barna Csa-
bát, amiért kiállították a hazai 
játékost. A hátralévő idő sem 
volt elég, hogy megszerezzük a 
győzelmet, sőt az utolsó percben 
a második sárga lap miatt Me-
gyes Mihályt is kiállították, ezért 
egyenlő létszámban fejezték be a 
csapatok a mérkőzést. Remény-
kedjünk, hogy az elkövetkező 
fordulókban jobb eredményeket 
sikerül majd elérnünk. 
Ifjúsági csapatunknak ennél 

is rosszabbul sikerült a kezdés, 
ugyanis több góllal kikaptak. Az 
elkövetkező fordulókban nekik 
is sokat kell javulniuk, hogy 
eredményekkel örvendeztessék 
meg a szurkolókat.
1. forduló: 
Bácsalmási PVSE - Izsáki Sár-

fehér SE 1-1 (1-0)
Góllövőnk: Balog.
Gréczi Gábor: Mezőnyfölé-

nyünk ellenére játékunk hagyott 
kívánnivalót maga után. A sok 
helyzetből csak egyet sikerült 
kihasználni és ezért meg kellett 
elégednünk a döntetlennel.
A további mérkőzések:
Augusztus 22. 17:00: Izsáki 

Sárfehér SE - Kunszállás SE
Augusztus 29. 17:00: Akasztó 

FC - Izsáki Sárfehér SE
Szeptember 05. 16:30: Izsáki 

Sárfehér SE - Ladánybenei FC
Szeptember 12. 16:30: Soltvad-

kerti TE - Izsáki Sárfehér SE
Szeptember 19. 16:00: Izsáki 

Sárfehér SE - Híd SC
Szeptember 26. 16:00: Harta 

SE - Izsáki Sárfehér SE
Kérek minden szurkolót, hogy 

az idén is sportszerűen és hango-
san szurkoljanak a csapatnak.

Izsák László
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Egy kis vidámság 
iskolakezdés előtt

 Csak a cián
halálos?

Rendőrségi hírek

1. Számtan: Egy arab, aki már 
idős volt, végrendelkezett va-
gyonáról. 17 tevéje volt, ame-
lyeket a három fiára hagyott. 
Elosztásukat a következők 
szerint kérte. Első szülött 
fiára hagyja a tevék felét. A 
középső fiúra a harmadát. A 
legkisebb fiára a kilencedét. 
Mivel a szétosztás sehogyan 
sem akart sikerülni, azt talál-
ták ki, hogy egy tevét kölcsön-
kérnek a szomszédtól. Így már 
tizennyolc lett a tevék száma. 
Remélték, tudnak boldogulni. 
A legidősebb fiú kapja a felét 
18:2=9. A középső fiú kapja 

harmadát 18:3= 6. A legki-
sebb egykilencedét 18:9=2. 
9+6+2=17. Úgy gondolták, 
hogy megvan mindenki része. 
Így a kölcsönkért tevét vissza-
vezették a gazdájához.
2. Az egypúpú tevét az kü-

lönbözteti meg a kétpúpútól, 
aki akarja.
3. Egy kis nyelvtörő: Nem 

minden csacsi csöcse csecse, 
csak a csecse csöcsű csacsi 
csöcse csecse. Azért ha min-
den csacsi csöcse csecse lenne, 
minden csacsi csecsecsöcsű 
csacsi lenne.

Varga László

Július 1-jén este B. Milán izsáki 
lakos bejelentést tett kapitánysá-
gunkon, mivel az Izsák központ-
jában lévő kávézóban elhelyezett 
játékautomatát aznap 19 óra 30 
perc és 20 óra közötti időben  is-
meretlen személy megrongálta és 
a gépekből 220.000 Ft. készpénzt 
tulajdonított el. A lopással 220.000 
Ft., míg a rongálással 80.000 Ft. 
anyagi kár keletkezett. Hatóságunk 
lopás bűntettének ügyében indított 
büntető eljárást. 
Június 19-én 13.30 órakor az izsá-

ki rendőrőrs telefonjára érkezett 
bejelentés, miszerint két ismeret-
len személyt egy helyi élelmiszer-
üzletben lopás miatt visszatarta-
nak, kérik a rendőri intézkedést. 
A szolgálatot teljesítő rendőrök 
megállapították, hogy B. T. és H. 
I. budapesti lakosok 14 doboz 
különböző márkájú férfi borotvát, 
3 doboz műfogsor rögzítő krémet, 
2 db májast, 18 db édesítőszert, 1 
db Limonádét tulajdonítottak el, 
melyeknek az összértéke 45.585 

Ft. Továbbá az üzletben lévő két 
különböző kasszából1 5.000 Ft, 
illetve 50.000 Ft. készpénzt tulaj-
donítottak el. A bűncselekménnyel 
okozott kár összesen: kb. 110.580 
Ft, mely lefoglalás útján megtérült. 
Az elkövetők bíróság elé állítása 
céljából az őrizetbe vételükről 
gondoskodtunk.
O. László tett feljelentést isme-

retlen tettes ellen, aki július 20-ról 
21-re virradó éjszaka folyamán az 
izsáki házának udvarába a hátsó 
kerten keresztül bement és on-
nan alkalmi lopás módszerével 
eltulajdonított 60 kg vörösrezet. 
A bűncselekménnyel okozott kár 
kb. 70.00 Ft.
Július 25-én 01 óra 50 perc körüli 

időben ismeretlen személyek Izsák 
külterületén, egy a Matyó dűlőben 
található külföldi állampolgár tu-
lajdonában lévő  tanyaingatlanba 
kerítés átmászás és ajtóbefeszítést 
követően behatoltak, azonban a 
riasztó és a kiérkező rendőrjárőr 
megzavarta őket és elmenekültek. 

Az általuk  eltulajdonítás céljából 
összekészített tárgyak, fűnyíró, 
LCD televízió, mikrohullámú sütő, 
megtalálásra kerültek. A lopással 
veszélyeztetett érték 400.000 Ft. 
volt, míg a rongálással 25.000 
Ft. anyagi kár keletkezett. Az 
ismeretlen elkövetők ellen lopás 
bűntett kísérletének elkövetése 
miatt indított hatóságunk büntető 
eljárást. 
T. Tibor izsáki lakos tett feljelen-

tést, miszerint ismeretlen tettes 
augusztus 14-én 12.30 és 14.00 
óra közötti időben az ágasegyházi 
út mellett található ültetvényébe 
kerítésátvágás módszerével beha-
tolt és onnan eltulajdonított kb. 
4 mázsa bodzát 52.000 Ft. anyagi 
kárt okozva.
Fenti ügyekben lopás bűntett 

elkövetés megalapozott gyanúja 
miatt indított kapitányságunk 
büntető eljárást.

Rendőrkapitányság 
Kiskőrös 

 Rendőrőrs Izsák

Feltételezem, hogy rajtam kívül 
még igen sokan értesültek arról, 
hogy július hónapban a Duna-
völgyi Főcsatornán (DVCS) 
fürdési és horgászati tilalmat 
rendeltek el, egy bizonyos ideig. 
Az okok iránti érdeklődésemre 
azt a felvilágosítást kaptam, 
hogy a szokatlanul bő csapadék 
miatt a csatornában lévő víz 
oxigénhiányossá vált, ezért a 
halak „pipálnak” és nem lenne 
szerencsés a kábult halak töme-
ges kihalászása. A hatósági vizs-
gálat szerint A VÍZNEK NINCS 
TOXIKUS HATÁSA.
Na ilyenkor kezdek én is levegő 

után kapkodni. Ezt a mindent 
megmagyarázó és megoldó kije-
lentést, az elmúlt néhány évben 
annyiszor olvastam különböző 
hatóságok vizsgálati jegyzőköny-
veiben, hogy a könyökömön jön 
ki. Ezzel a kijelentéssel szinte 
minden el van intézve. Csupán 
csak ez a fránya élet nem ért vele 
egyet, s jobhíján belepusztul. 
Engedjenek meg egy példát, 

amellyel igazolom állításomat, 
miszerint az illetékes szervek 
tevékenysége hazánkban nem 
a környezetvédelemre irányul, 
hanem inkább a profitorientált 
cégek, és piac érdekeit szolgáló 
politikát igazolja.
2009 szeptemberében, a II. 

számú övcsatorna Kurjantó 
pusztai szakasza teljesen kiszá-
radt, amely a korábbi években 
élővíz volt. A 2010. év csapa-
dékos tavasza feltöltötte és 
nyár elejére a meder iszapjában 
konzerválódott szaporító kép-
letekből teljesen regenerálódott 
az élet. A virágjában pompázó 
tündérrózsák levelei között apró 
halrajok nyüzsögnek a langyos, 
egészséges környezetben. Meg-
számlálhatatlan csiga, csibor, 
pióca, béka, s vízinövény éli 
életét újra. 
Ez, az élet rendje!
Az viszont, hogy ugyanez a 

csatorna, amikor eléri a kisi-
zsáki határt és belé csatlakozik 
az izsáki szennyvíztisztító vizét 

szállító I. sz csatorna, s az élet 
minden jele megszűnik a vízben, 
már egyáltalán nincs rendben. 
És ez -az immár holt víz-, folyik 
tovább a DVCS - be. Ezt dúsítja 
még a Fülöpszállási „szennyvíz-
tisztító” leve.
Ezek, a szerves anyagokkal 

terhelt vizek a melegedés folytán 
olyan aktív bomlási folyamatba 
kezdenek, amelyek egyrészt 
mérgező gázokat termelnek, 
másrészt oxigént vonnak el a 
környezetükből. Ezért válik a 
bőséges csapadék egyik helyen 
áldássá, máshol átokká. 
Ezt természetesen a vizsgálódó 

szervek is tudják. A júniusban 
Izsákon végzett vizsgálat során 
a kurjantói jelenséget meg is 
tekintették, de a jelentésükben, 
amelyet az Országos Környe-
zetvédelmi, Természetvédelmi 
és Vízügyi Felügyelőséghez 
felterjesztettek, még véletlenül 
sem történik utalás, gondolat-
ébresztőül.
Tekintettel arra, hogy vizeink 

szennyezésének mértéke im-
már olyan méreteket ölt, hogy 
a legnagyobb, bővizű folyóink 
élővilágát is veszélyezteti, a fent 
nevezett országos intézményhez 
írt legutóbbi levelemben ezt 
írom: „Tekintettel arra, hogy 
az elmúlt tíz év alatt egyetlen 
hivatalos irányból, személytől, 
nem tapasztaltam azt, hogy 
olyan nyíltsággal, őszinteséggel, 
mi több, emberséggel kezelte 
volna ezt a problémát, -ahogyan 
a társadalom adófizető polgárai 
elvárhatnák- ÚGY HATÁROZ-
TAM, NEMZETKÖZI SZAK-
HATÓSÁG VIZSGÁLATÁT 
FOGOM KÉRNI.
Merem remélni, hogy egyes 

helyi képviselő urakat szintén 
elgondolkodtatja a fenti prob-
léma,
S felülbírálják azon kijelenté-

seiket, miszerint fontoskodó és 
nyerészkedő szándékok vezet-
nek engem ebben az ügyben.
Tisztelettel: 

Békési Sándor 

Strandunk „jövője”
A kánikulai időkben évről-évre 

visszatérő gondolat, hogy a vala-
mikor szép napokat látott stran-
dunkat valahogyan újra kellene 
éleszteni. Két évvel ezelőtt többen 
saját anyagi hozzájárulásukat is 
felajánlották az ügyhöz, ám sajnos 
mindez kevés, mivel egy 1996-os 
rendelkezés olyan feltételeket ír 
elő, melyek megvalósítása a 100 
milliós nagyságrendet is megha-
ladná. Ekkora összeget pedig ily 
módon nem lehet összegyűjteni. 
Nem beszélve az éves működte-
tés szintén sok milliós költségé-
ről, mely összeget a belépőkből 
nehezen lehetne összeszedni. 
Az esetleges újraindítás iránti 
meg-megújuló igény kapcsán 
megkerestük a bezárást elrendelő 
kiskőrösi ÁNTSZ-kirendeltség 
illetékesét, hátha tudnak valami-
lyen -időközben beállt- biztató 
változásról tájékoztatni.
Kévés Ferencné elmondta, sajnos 

ma sem dönthetnének másként 
mivel az izsáki fürdő semmiben 
sem felel meg a törvényi előírá-
soknak. Nincs vízforgató, a me-
dencék burkolata nem megfelelő, 
az öltözők, a szociális helyiségek, 
az ivó és zuhanyvíz-rendszer sem 
megfelelő. Ezek kötelező állapotát 
egy 1996-os rendelkezés írja elő, 
amely továbbra is érvényes. Az 

izsáki fürdő e feltételekből sem-
mit sem tud teljesíteni. Egyetlen 
pozitívumként a szép környezetet 
tudta említeni. Egy olvasói levél-
ben korábban javasolt ifjúsági tá-
borként sem lehetne hasznosítani 
a területet a szociális helyiségek és 
a vízrendszer meg nem felelősége 
miatt.
Arra a felvetésemre, hogy ez a 

strand negyven évig működött a 
jelzett rendelkezésekben előírtak 
nélkül is igen kiválóan és minden 
egészségügyi probléma nélkül, 
azt a választ kaptam (melyre lo-
gikusan számíthattam is), hogy 
az ÁNTSZ-nek a most hatályos 
szabályzók szerint kell eljárnia, 
s azok szerint csakis a bezárás 
mellett dönthettek. Ahogy régen 
volt, az mára nem mérvadó.
Mint kiderült, az ÁNTSZ kifogá-

sai mellett sajnos egyéb gondok 
is nehezítenék az újranyitást. A 
medencék vízbevezetési rendsze-
rét teljesen ki kellene cserélni, és 
új kútra is szükség lenne. A kör-
nyezetvédelmi előírások változása 
miatt a medencékből leengedett 
vizet sem lehetne már a régi mó-
don, csak úgy simán kiengedni a 
Kolon-tóba. E gondok megoldása 
további tízmilliókkal növelné a 
költségeket.
Nehéz ezeket az érveket elfogad-

ni, hiszen gyerekként én magam 
is szinte az összes nyarat ezen 
a strandon töltöttem, ahogy a 
negyvenévi működés során so-
kak meghatározó nyári élménye 
kikapcsolódása volt az izsáki 
fürdőben való lubickolás. Baráti 
találkozók, medencekoncertek, 
bálok helyszíne is volt gyakran, 
most meg az enyészeté. Úgy tűnik 
jövőjéről már csak idézőjelben be-
szélhetünk, hiszen egy százmillió 
fölötti beruházás visszatérülése 
gyakorlatilag elképzelhetetlen egy 
ekkor strand esetében. Így viszont 
aligha volna befektető. De ha 
valaki beáldozná ezt az összeget, 
még akkor is ott az éves működ-
tetés költsége, mely mai árakon, a 
reálisan elkérhető belépőkből nem 
termelhető ki. 
Az egykori működést idézve, a 

történeti hűség kedvéért, azt is 
rögzíteni kell, hogy strandunk 
sajnos régen sem tudta eltartani 
magát saját bevételeiből. Csak 
akkoriban regionális vízművál-
laltokhoz -előbb a kiskunhala-
sihoz, majd a kecskemétihez- 
tartozott, s a több településen 
végzett vízszolgáltatáson kelet-
kezett hasznukból finanszírozták 
e vállalatok strandjaikat, köztük 
a miénket.

-tetézi-

Köszönöm!
Párunk elvesztését megélni 

midig fájdalom. Tudtam én 
ezt eddig is, de most, amikor 
nekem is búcsúznom kellett, 
érthettem meg igazán azt, amit 
eddig csak mások bánatában, 
fájdalmában láthattam. Július 
22-én 10 órakor örök nyu-
galomra helyeztük férjemet, 
Takács Lászlót. Köszönöm 
mindazoknak, akik eljöttek a 
búcsúra. Azt gondoltam, hogy 
ez a végső elköszönés talán 
úgy lesz igazán méltó Hozzá, 
ha egy olyan gesztust is kap, 
amely az egész életén át végzett 
munkáját is felidézi. 44 évig 
ült traktoron, végezte a maga 
csendes, lelkiismeretes mód-

ján a rábízott feladatokat előbb 
az állami gazdaságban, majd 
a magánbirtokokon. A munka 
számára tisztesség volt, s így is 
végezte azt. Mindenki elégedett 
volt vele. 
Grinovics Sándort kértem, se-

gítsen abban, hogy megbecsült 
munkagépei is jelen legyenek 
végső búcsúztatásán. Sándor 
segített és így a temetéskor 
traktorok álltak díszőrséget a 
temető kerítése mentén. Kö-
szönöm mindegyiküknek, akik 
e tisztességet megadták nekünk. 
E szomorú búcsúzás alkalmából 
álljon itt férjem egykori mun-
katársainak, az Izsáki ÁG. 4. 
kerülete traktoros brigádjának 

névsora is, akik közül sajnos 
már senki sem él. Legtöbbjük 
még a nyugdíjas kort sem érte 
meg. Bánfi Péter, Damásdi 
László, Kovács József, Trepák 
Mihály, Takács Lajos, Sándor 
László. Emlékezzünk rájuk is 
tisztelettel.

Takács Lászlóné
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Tisztelt izsáki polgárok! Lehet más a következő négy év?

Helyi önkormányzati képviselő- és polgármester választás
Értesítjük a választópolgárokat hogy, a 2010. október 3.-ra 

kitűzött helyi választásra a képviselő jelöléshez 50 db. ajánló-
szelvényt, a polgármester jelöléshez 150 db. ajánlószelvényt 
kell benyújtani 2010. szeptember 3-án 16 óráig, a Helyi 
Választási Bizottságnak.
A 2010. évi L. törvény 4 §. d) pontja alapján az Izsáki Helyi 

Választási Iroda Vezetője 793-2/2010 számú határozatában, 
Izsák Városban a képviselő-testületi mandátumok számát 8 
(nyolc) főben határozta meg. 
A helyi választójogosultak nyilvántartásába felvett választó-

polgárok száma 4988 fő. A kisebbségi választói névjegyzékbe 
felvettek száma 49 fő. Ennek alapján Izsák városban cigány 
kisebbségi önkormányzati választásra is sor  kerül.
A képviselő-testület megválasztotta a helyi választási bizott-

ságot. Ennek tagjai Dr. Hauzmann János, Izsák, Kecskeméti 
utca 29., Lakatos Jenő, Izsák, Bartók Béla utca 13., Losonczi 
Mihály, Izsák, Gödör utca 27. Póttagjai: Mezei Gáborné, Izsák, 
Bocsányi utca 7., Kalmár Ferenc, Izsák, Radnóti utca 9. szám 
alatti lakosok. 
A Helyi Választási Bizottság megbízott tagjait, illetve a sza-

vazatszámláló bizottságok megbízott tagjait, a településen 
jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezet illetőleg független 
jelölt legkésőbb 2010. szeptember 17-én 16 óráig jelentheti 
be a Helyi Választási Irodánál. 
A választási kampány 2010. október 2-án 00:00 óráig tart. 

Kampányt folytatni 2010. október 3.-án 00:00 órától október 
3.-án 19:00 óráig tilos. 
A névjegyzéket 2010. augusztus 18-tól 2010. augusztus 22-ig 

közszemlére tesszük a Polgármesteri Hivatalban. A névjegy-
zékből való kihagyás, illetőleg törlés vagy a névjegyzékbe való 

felvétel miatt 2010. augusztus 18-tól 2010. augusztus 22-én 
16 óráig lehet kifogást benyújtani. A névjegyzékben szereplő 
választópolgárok személyi, családi és utónevét, valamint lakcí-
mét a jelölteknek, illetve jelölő szervezeteknek térítés alapján, 
kérésükre 2010. szeptember 13.-tól adjuk át. 
A helyi televízió és újság szeptember 30.-ig közli egyszer 

ingyenesen a jelölő szervezetek, képviselőjelöltek, illetve a 
polgármesterjelöltek politikai hirdetését, további hirdetések 
térítés ellenében adhatók fel. A plakátokat 2010. november 
2-ig köteles eltávolítani, aki azt elhelyezte, vagy akinek az 
érdekében elhelyezték a megengedett helyre. Jelöltet, illetve 
megyei listát ajánlani 2010. szeptember 3-án 16 óráig lehet. 
A megyei listát és az azon szereplő jelölteket legkésőbb 2010. 
szeptember 3-án 16 óráig lehet bejelenteni a Bács-Kiskun 
Megyei Területi Választási Bizottságnál.
Cigány kisebbségi önkormányzati jelöltet legkésőbb 2010. 

szeptember 3-án 16 óráig lehet bejelenteni az illetékes szer-
vek jelölése alapján a Helyi Választási Bizottságnál. Helyi 
Választási Bizottságba delegált tagokat a kisebbségi jelölő 
szervezeteknek legkésőbb 2010. szeptember 17-én 16 óráig 
lehet bejelenteni a Helyi Választási Bizottságnál. A helyi 
cigány önkormányzati képviselők választásán az a magyar 
állampolgár vehet részt, aki a kisebbségi választói névjegy-
zékben szerepel, mely Izsákon 49 fő. A kisebbségi választást 
a városházán az 5. számú szavazókörben bonyolítjuk. A Helyi 
Választási Bizottság a kisebbségi választást 2010. október 3. 
napjára tűzte ki.
A jelöltállítás feltételei, a települési kisebbségi önkormányza-

ti választáson csak a kisebbségi szervezetek állíthatnak jelöltet 
az alábbiak szerint:

- Jelöltet csak olyan - az egyesülési jogról szóló törvény sze-
rinti, közhasznú vagy nem közhasznú - társadalmi szervezet 
állíthat, amelynek a választás évét megelőző legalább 3 éve 
alapszabályában rögzített célja az adott kisebbség képvise-
lete. Független jelöltek indulására a törvény nem biztosít 
lehetőséget, 
Jelölt csak a lakóhelye szerinti kisebbségi választói jegyzékben 

szereplő választópolgár lehet. A választópolgár - lakóhelyétől 
függetlenül - bármely településen jelölhető. A lakóhelytől 
eltérő településen jelöltként történő nyilvántartásba vételnek 
nem akadálya, ha a jelölt lakóhelyén nem kerül sor települési 
kisebbségi önkormányzati választás kitűzésére.
A jelöltnek nyilatkoznia kell arról, hogy:
- vállalja az adott kisebbség képviseletét,
- ismeri az adott kisebbségi közösség nyelvét,
- ismeri az adott kisebbségi közösség kultúráját és hagyo-

mányait,
- korábban volt-e más kisebbség kisebbségi önkormányza-

tának tagja vagy tisztségviselője.
A jelölt nyilatkozata nyilvános, azt bárki megismerheti.
Legfeljebb 4 tagja lehet a helyi kisebbségi önkormányzatnak. 

Amennyiben 4-nél több jelölt van, akik a fenti feltételnek 
megfelelnek úgy az lesz kisebbségi képviselő, aki a legtöbb sza-
vazatot kapta. A szavazatszámláló bizottságba a kisebbségek 
nem delegálhatnak megbízott tagot. Felhívjuk az érintettek 
figyelmét, hogy a fenti határidők jogvesztőek. A határidőn túli 
bármilyen bejelentés semmisnek tekinthető.

Bak Nándor
aljegyző

a Helyi Választási Iroda Vezetője

Szeptember végén a 4 éves önkormány-
zati ciklus végére érünk. Önkormányzati 
képviselőként annak reményében osztom 
meg önökkel személyes értékelésemet és 
gondolataimat, hogy azok jelentősen hozzá-
járulhatnak közös előre lépésünkhöz.
Elsőként néhány gondolat a város vagyoni 

helyzetéről. Alapvetően két fontos megál-
lapítást tehetünk. Egyrészt a városnak ke-
zelhető (bár az utóbbi években fokozatosan 
emelkedő) adósságállománya van, másrészt 
a város közszolgáltatásaihoz kapcsolódó 
középületek (iskola, óvoda, orvosi rendelők, 
művelődési ház) állapota nem javult, sőt sok 
tekintetben romlott az elmúlt időszakban. 
Ezt a megállapítást támasztja alá az Izsáki 
Hírek 2010. májusi számában polgármester 
úr által jegyzett írás is. A bemutatott grafikon 
szerint a városunk vagyoni helyzetének javu-
lását meghatározó változások 2000 és 2002 
közöttiek (szemétlerakó és szennyvíztisztí-
tó), a 2002 és 2006, illetve a 2006 és 2009 
közötti időszakban a növekedés jelentősen 
elmarad az inflációtól, azt figyelembe véve 
jelentős vagyon leértékelődést láthatunk (pl. 
2006-2009 között a halmozott infláció 19%, 
vagyonnövekedés 1,27%, vagyonvesztés 
~500 M Ft). Az adatsor önmagában cáfolja 
azt az Izsákon elterjedt mítoszt, miszerint a 
városvezetés személyes kapcsolatai alapján 
Izsák jelentős pályázati lehetőségekhez jut 
hozzá. Az elmúlt években nem sikerült el-
érni egyetlen jelentős közintézmény (iskola, 
óvoda, művelődési ház, orvosi rendelők) 
felújítását, de még fűtéskorszerűsítését sem. 
A fokozatos lecsúszás mellett a nagyobb ve-
szély azonban az, hogy tényleges koncepció 
sincs arra, hogy hogyan lehetne mindezen 
változtatni. A Sárfehér Napokhoz kapcsoló-
dó költséges programok egyelőre csak rejtett 
lehetőségeket takarnak, a külső szemlélő 
számára úgy tűnik, hogy a város inkább a 
kiadásokból veszi ki a részét.
A város vagyoni helyzete jelentős hatással 

van a közszolgáltatásokra is. Egyrészről a 
fejlesztések, illetve azok elmaradása üze-
netértékű, kimondatlanul is jelzi az egyes 
területek fontosságát. Ilyen körülmények 
mellett az is nagyon komoly teljesítmény, 
hogy az intézmények rendben, funkciójukat 
ellátva működnek.
A fentiek alapján úgy gondolom, hogy az 

elmúlt 4 évben nem sikerült megállítani 
Izsák város fokozatos lecsúszását. Sajná-
latos tényként kell megállapítanunk, hogy 
a város élhetősége (egészségügy, oktatás, 
közművelődési lehetőségek) szempontjából 

semmit sem léptünk előre.
Az okokat sok mindenben lehet keresni, 

sok mindenre lehet fogni - gazdasági vál-
ság, gyenge minőségű kormányzás, stb, de 
nekünk elsősorban a helyben elkövetett 
hibákkal és azok orvoslásával kell foglalkoz-
nunk. Meggyőződésem, hogy városvezetés 
tekintetében alapvető gondolkodásmódbeli 
változásra van szükség. Nincs még 4 eszten-
deje a városnak arra, hogy koncepciótlanul, 
világos és egyértelmű célkitűzések és ahhoz 
tartozó ütemtervek nélkül működjön to-
vább. Minden részterületen erősíteni kell a 
szakmai munkát és annak megbecsülését, 
konkrét és számon kérhető célokat kell 
kitűzni. A szükséges felújításokra rész-
letes fejlesztési terveket kell kidolgozni 
akár megjelenő pályázatokra, akár önerős 
fejlesztésekre. Az évek óta szajkózott 
energetikai korszerűsítésnek még nyoma 
sincs a közintézményekben. (Megjegyzem, 
ha évekkel ezelőtt, amikor az képviselői 
javaslatként elhangzott elkezdődött volna, 
már konkrét megtakarításokat jelentene.) 
Ugyanígy az útfelújítások, a csapadékvíz-
elvezetés sem csak pályázat kérdése és még 
sorolhatnánk. (Pl. Nem lehet különbséget 
tenni az emberek között aszerint, hogy a te 
utcád belefért a pályázatba, a tied meg nem. 
Nyilván a kisebb utcákon való biztonságos 
közlekedést önerőből kell megoldani és 
ezzel foglalkozni kell.)
Véleményem szerint a következő négy évre 

váró komoly feladatok megoldásához olyan 
polgármesterre van szüksége Izsáknak, 
aki képes teljes erejét a város szolgálatába 
állítani, képes átfogó módon gondolkodni, 
tud és akar a képviselő-testületre és komoly 
szakemberekre támaszkodni. Mindehhez 
olyan képviselőkre van szükség, akik az 
eddigieknél sokkal jobban segítik a polgár-
mester munkáját (az előterjesztések átgon-
dolás nélküli megszavazása nem segítség) 
és egy-egy szakterületért felelősséget is 
vállalnak.
Októberben újabb ciklusra irányt adunk 

településünk fejlődésének. Mindannyian, 
akik járunk - kelünk az országban láthatjuk, 
hogy miként fejlődött városunk az elmúlt 4 
évben, összehasonlíthatjuk a környező ha-
sonló méretű településekkel, tapasztalhat-
juk, hogy milyen esélyekkel indul egy izsáki 
gyermek a boldogulás útján. Eldönthetjük, 
hogy jó volt-e az eddigi irány. A döntésünk 
pedig akár így, akár úgy hatásait tekintve 
minimum 4 évre szól.

Kutas Tibor

Kedves Izsáki lakosok!
A közelgő önkormányzati választás 

kapcsán szeretnék megosztani Önökkel 
néhány gondolatot, melyet az önkor-
mányzat „közelében” eltöltött néhány 
évnyi tapasztalat ihletett.
2001-ben felkértek az akkori Izsáki 

Kommunális Kht. felügyelő bizottsági 
tagjának, majd pár évvel később a Pénz-
ügyi- és Városfejlesztési Bizottság külső 
tagjának. Ez alatt a 9 év alatt számos, 
lakosságot érintő fontos kérdés megvi-
tatásában vettem részt, azonban a meg-
oldásra váró feladatok listája jelenleg is 
igen hosszú. Az alábbiakban ebből az 
íratlan, de mindannyiunk által ismert 
listából tekintsünk át néhány tételt.
Gazdaság és pénzügyek
- közintézmények energia felhasználá-

sának racionalizálása
- munkahelyek megtartása, újak lét-

rehozása
- az önkormányzat és a vállalkozások 

szoros együttműködése
- hulladékválogatás és hasznosítás a 

meglevő regionális lerakóhelyen
- sportcsarnok folyamatos kihasznált-

ságának biztosítása
- az önkormányzat eladósodottságának 

csökkentése
- kihasználatlan ingatlanok haszno-

sítása
- egészségügyi központ létrehozása
- közvilágítás ésszerűsítése
- testvérvárosi kapcsolatunk lehetősé-

geinek szélesebb körű hasznosítása
Oktatás és sport
- iskola teljes körű felújítása
- parkolási lehetőség biztosítása az 

iskolák és óvodák környékén
- iskolai konyha és étkező korszerű-

sítése
- művelődési ház folyamatos működte-

tése, ifjúsági és közösségi célokra
- szakkörök létrejöttének elősegítése 

számos új témában
- könyvtár felújítása, parkoló kiala-

kítása
- óvoda korszerűsítése, felszereltségé-

nek bővítése
- strand működtetése, úszásoktatás 

lehetőségének biztosítása
- különféle tantárgyakban és sportok-

ban kiemelkedő eredményeket elérő 
tanulók méltó támogatása
- kerékpárutak építése a környező 

települések viszonylatában, elsősorban 
Kisizsák irányába
Egyéb feladatok
-  rendőrség,  polgárőrség erkölcsi 

támogatása mellett, pénzügyi forrás 
biztosítása
- vízellátásunk megbízhatóságának 

javítása
- „megörökölt” szennyvíztisztítónk 

jogszabály által előírt működésének 
megteremtése
-  csapadékvíz  e lvezetés  pályázat i 

pénzek nélküli megoldása, az alapvető 
funkció kialakítása
- mezőgazdaságból élő lakosok számára 

elengedhetetlenül szükséges földutak 
rendszeres karbantartása
- kórházi vizsgálatokra való utazás 

megkönnyítése önkormányzati járművel 
az arra rászorulók részére
- játszóterek, pihenők kialakítása a 

település több pontján
- egységes, rendezett fő utcai környezet 

kialakítása, a járdák járhatóvá tétele, ba-
bakocsik és kerekes székesek részére
- önkéntes tűzoltóság megteremtése
- „Kanális” környezetének, legalább 

településen belüli rendezése
- néhány méltatlanul mellőzött utca mi-

nőségi szilárd burkolattal való ellátása
- közintézmények bekötése a szen-

nyvízhálózatba, akadálymentesítésük 
megteremtése
- aktívabb részvétel az időskorúak 

megsegítésében
Az önkormányzati pénzügyekre való 

rálátás mondatja velem, hogy mind a 
bevételi, mind a kiadási oldalon számos 
ponton gyors és eredményes változások 
hajthatók végre, mely döntések meghoza-
talához, felkészült és hiteles emberekre 
van szükség. Önök döntenek abban, 
mely személyeket bízzák meg, többek 
közt, a fentiekben felsoroltak megvaló-
sításával.
Döntsenek egyéni meglátásuk és tapasz-

talataik alapján, hiszen erre van most 
szüksége városunknak, kifejezve ezúton 
is a többség igényét a fejlődés irányába.
Kívánom, hogy megoldásokat hozzon 

a következő 4 év az izsáki lakosok szá-
mára!
Fentiekre szánt idejüket megköszön-

ve,

Frankó Barnabás
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AKCIÓK ÉS ÚJDONSÁGOK
A GYROS BÜFÉBEN

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

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

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

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

Kedden, pénteken  lángos.

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

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

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

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

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

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

kedvező áron. 
- Árajánlat készítés ingyenesen.

Udvarias kiszolgálással várjuk önt is telefonon
egyeztetett időpontban. 

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

ÉPÜLETSZOBRÁSZ

ÜGYELETEK
ORVOSI ELÉRHETŐSÉGEK

8-12-ig rendelési időn kívül ÜGYELET NAPONTA
hétfő,  kedd, szerda, csütörtök: 16 órától másnap 08 óráig

péntek: 13-08 óráig, szombat-vasárnap, ünnepnap: 24 órában
Szabadszállás, Mindszenti tér 5. Telefon: 76/353-324

IZSÁKI ORVOSOK DÉLUTÁNI ELÉRHETŐSÉGE
hétfő: 12-16 óráig Dr. Szántó Ágnes 76/374-375
kedd: 12-13 óráig Dr. Bíró Sándor 76/374-844
 13-16 óráig Dr. Szántó Ágnes 76/374-375
szerda: 12-13,30 óráig Dr. Rigó József Zsolt 76/374-190
 13,30-16 óráig Dr. Bíró Sándor 76/374-844
csütörtök: 12-16 óráig Dr. Rigó József Zsolt 76/374-190
péntek:     12-13 óráig Dr. Bíró Sándor76/374-844
Délutáni telefonelérhetőség 12 - 16 óráig: 06/20/9/624-594 

Kábeltévé ügyelet
24 órán át hívható ügyeleti telefonszám

1231

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

Vízmû 0630/908-1799

Polgárőrség 0�-20-���-�818

Építési engedéllyel
rendelkezõk figyelmébe

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

Egyedi betonelemek készítése megrendelhetõ:

Felhasználhatók: Utaknál, kapubejáróknál, különböző 
átereszeknél, belvizek elvezetésénél, egyéb vízelvezetésnél.

Beton csatornaelem 
Felszedhető tetejű 
vízelvezető beton 

csatornaelem

Kútgyűrű, betonkád, vízmérő akna

Elkészítése, elhelyezése megrendelhető.
CSÍK IMRE  KõMûVES MESTER

IZSÁK, BOCSÁNyI u. 11.
TEL: 374-441, 06-30-319-0025  

Szőnyeg és autókárpit takarítógép kölcsönözhető
Tel.: 06-76-374-274
Izsák, Dugonics u.3.sz alatti ház eladó. Érd.: 78-425-052 vagy 06-

30-856-6573
Kecskemét központjában 1 szobás összkomfortos 2. emeleti lakás 

eladó. Tel.: 76- 375-967
Anyanyelvi szinten német nyelvű korrepetálást, érettségire, valamint 

közép és felsőfokú nyelvvizsgára való felkészítést vállalok. Heihoff Anita, 
tel.: 06-70-538-6176

DAF  típusú, 
6 tonna raksúlyú 
tehergépkocsival  
teherfuvarozást,

áruszállítást, költöztetést
 vállalok.
Elérhetőség: 

Bencze Sándor 
Izsák, Pacsirta u.20.
Tel.: 06-30-2299-285

Augusztus 25. szerda
19:00: Kölyök TV.
20:05: Megyei Krónika
20:35: Csenge - egy 4 éves
           kislány világa
21:00: Társas-Játékok

Augusztus 26. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Megyei Krónika
20:35: Izsáki Sárfehér SE - 
           Kunszállás SE 
           labdarúgó mérkőzés

Augusztus 31. kedd
14:00: Közvetítés a képviselő-
           testület üléséről

Szeptember 1. szerda
19:00: Kölyök TV.
20:05: Megyei Krónika
20:35: Képviselő-testületi 
           ülés felvételről

Szeptember 2. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Megyei Krónika
20:35: Csenge - egy 4 éves 
           kislány világa
21:00: Társas-Játékok

Szeptember 8. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Megyei Krónika (ism.)
20:35: Hazai turizmus - Izsák

Szeptember 9. csütörtök
19:00: Kölyök TV
20:05: Megyei Krónika
20:35: Izsáki Sárfehér SE - 
           Ladánybenei FC 
           labdarúgó mérkőzés

Szeptember 15. szerda
19:00: Kölyök TV (ism.)
20:05: Megyei Krónika (ism.)
20:35: ITV Híradó
21:00: Társas-Játékok

Szeptember 22. szerda
19:00: Kölyök TV (ism.)
20:05: Megyei Krónika
20:35: ITV Híradó (ism.)
21:00: Társas-Játékok

Szeptember 23. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Megyei Krónika
20:35: Izsáki Sárfehér SE - Híd 
           SC labdarúgó mérkőzés

Születtek: Patai Natália an: Patai Renáta, Hajma Bálint an.: 
Farkas Éva, Megyesi László an: Bálint Anikó, Lukács Rubinka 
an: Haránt Eszter, Tóth Andra an: Halász Teréz.
Házasságkötés: Dr.Szutrély Gergely Ferenc- Kemenes Kla-
udia.
Meghaltak: Dudás Mihály 74 éves, Ságvári Endre u. 20., Ta-
kács László 64 éves, Kertész u. 3., Pálfi Istvánné sz: Bíró Teréz 
81 éves, Mező u. 14., Baráth Istvánné sz: Szegedi Borbála 87 
éves, Mátyás király u. 14., Vitéz Csaba 42 éves, Bocsányi u. 
1., Geiger János  62 éves,  Kecskeméti út 40., Vida Józsefné 82 
éves, Móricz Zsigmond u. 5., Bánfi Péter 63 éves, Bihari u. 40., 
Szabó Sándorné sz: Jakab Zsuzsanna 60 éves Báthori u. 19., 
Szabó Sándor 68 éves, Muszály u. 14., Trencsényi Sándor 28 
éves, Báthori u. 23., Pintér Ferenc 51 éves, Deák Ferenc u. 5.


