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XXVII. 
Izsáki Sárfehér 

Napok
2010. 

szeptember 
24-25-26.

Kedves Izsákiak!
Választási közlemény

Szeptember utolsó hétvégéjén 
rendezzük meg a XXVII. Izsáki 
Sárfehér Napokat. Mint ismere-
tes, 1993 óta minden esztendő-
ben így teszünk, s az is köztu-
dott, hogy 1936 óta ünnepeljük 
szőlőnket, a vele dolgozókat és 
éltetjük a reményt, hogy van 
jövője az izsáki szőlőnek és a 
belőle megélni kívánóknak. 
Így gondoljuk ezt akkor is, ha 

látnunk kell, hogy sajnos nem 
könnyű a helyzete a gazdálko-
dóknak, a szőlőtermesztőknek. 
Elég, ha csak az elmúlt évek, de 
különösen a tavalyi szőlő-gyü-
mölcs felvásárlási árakra gon-
dolunk. Ám mi izsákiak mindig, 
minden helyzetben, kitartóak 
voltunk, s e kitartásnak előbb-
utóbb meg is lett az eredménye. 
Ezt a reménykedést tükrözte az 
első Sárfehér Napok, s ezt tük-
rözik az azóta megrendezettek 
is. Ma sem tehetünk mást, mint 
hogy bízunk munkánkban, s a 
jövőben. 
E bizakodáshoz jó okot ad az a 

fejlődés, amelyen városunk átment 
az elmúlt években. Ismeretes, 
hogy hagyományaink szerint ilyen-
kor, a Sárfehér Napok keretében 
adjuk át az év, vagy az időszak egy-
egy beruházását. Jeles és fontos 
városfejlesztési események sorát 
kapcsolhattuk már eddig is az 
izsáki ünnephez. Egyebek mellett 
nagyberuházásaink átadását, ava-
tását, vagy 1997-ben, a városavató 
ünnepséget, ahol átvehettük a 
várossá nyilvánító oklevelet és 
a díszkulcsot, melyekkel a ma-
gyarországi városok sorába lépett 
ismét Izsák. E jeles esemény 
nyitánya volt annak a fejlődésnek, 
melynek eredményeként ma már 
jelentős térségi szerepet tölthet be 
városunk, s mind városiasabbá vált 
arculata is.
Idén, a nehéz gazdasági kö-

rülmények ellenére is van mit 
átadnunk ünnepünk alkalmából. 
A városközpont és négy utca meg-
újításának örülhetünk. A Sárfehér 
Napok szombati programjában 
kerül sor ezek ünnepélyes átadá-

sára. E beruházások, melyek ön-
erőből és uniós támogatásokkal 
valósultak meg, tovább növelik 
Izsák városias komfortját, és 
kényelmünket.
Örömmel tölt el, hogy több 

évtizedes tapasztalatunk sze-
rint, a Sárfehér Napok nemcsak 
itt Izsákon, hanem térségünk 
szinte valamennyi településén 
szívesen várt esemény. Jó látni, 
hogy izsákiak és vidékiek ezrei 
látogatják e napokon a kiállítá-
sokat, a főtéri programokat és 
a fogathajtó pálya versenyeit, 
műsorait.
Én úgy gondolom, hogy mind-

az a program, kiállítás, sportver-
seny amely az idei három napon 
várja az érdeklődőket, garancia 
arra, hogy jól érezzék magukat 
a  programokra ellátogatók. 
Szép napokat kívánok minden 
kedves izsákinak, vendégnek, 
a XXVII. Izsáki Sárfehér Napok 
alkalmából!

Mondok József
polgármester

 Útra kelnek 
fecskéink

Versengtek
az izsáki 
vadászok

Az Izsáki Hubertus Vadásztár-
saság tagjai nemrégiben vadász-
szezon-kezdő lövészversenyen 
vettek részt a gyermelyi Trapp 
and Skate lövészpályán. Mint 
a fotón is látható, a jó hangu-
latú verseny résztvevői komoly 
reményekkel néznek az idei 
vadászszezon elé. A közös prog-
ram jó alkalom volt a közösség 
összekovácsolására is.

Szeptember 10-én, a Somogyi Béla utcában 
készült a felvétel. A vigasztalanul szakadó 
esőben ezerével gyülekeztek a füstifecskék, hogy 
téli szálláshelyükre induljanak. Szoros sorokban 
álltak a villanydrótokon majdnem az utca teljes 
hosszában az útrakészülődõ kis madarak. 
Különös, megkapó, sőt megható látvány volt 
búcsúzásuk.

-te-

2010. október 3.-án (vasárnap) kerül sor a helyi önkormányzati 
képviselő és a polgármester választásra. Szavazni a választópolgárok 
részére megküldött értesítő szerinti helyen 2010. október 3.-
án reggel 6 órától este 19 óráig lehet. A képviselőjelöltek és a 
választáson jelöltet állító szervezetek 2010. szeptember 17-én 
16 óráig jelenthetik be a választási szervekbe (szavazatszámláló 
bizottságok, helyi választási bizottság) delegált személyeket. A 
választási szervek tagjainak esküt kell tenniük. Akik ezt elmulasztják, 
azok nem vehetnek részt a választásnapi munkában.
A Választási Bizottság 2010. augusztus 18.-án tartott ülésén 

saját tagjai közül megválasztotta a tisztségviselőket. Elnök: Dr. 
Hauzmann János Izsák, Kecskeméti u. 29. Elnökhelyettes: Lakatos 
Jenő, Izsák, Bartók Béla u. 13.Tag: Losonczi Mihály Izsák, Gödör u. 
27. Póttagok: Mezei Gáborné Izsák, Bocsányi u. 7., Kalmár Ferenc 
Izsák, Radnóti u. 9. szám alatti lakosok.
A választási bizottság 2010. szeptember 1.-én és 3.-án tartott ülésén 

döntött a jelöltek elfogadásáról. Az alábbi jelöléseket fogadták el:
Polgármesterjelöltek:
Frankó Barnabás Izsák, Kossuth L. u. 6.  független jelölt
Mondok József Izsák, Kossuth L. u.  32.  független jelölt
Rácz Sándor Izsák, Kölcsey u. 6.    független jelölt
A jelöltek a szavazólapon ABC sorrendben fognak szerepelni és 

érvényesen 1 jelöltre lehet szavazni. Amelyik szavazólapon egynél 
több szavazat szerepel az érvénytelen lesz. Az lesz a polgármester, 
aki a legtöbb szavazatot kapta.
Képviselőjelöltek:
Bérces Lajos Izsák, Kovács A. u. 7.   független jelölt
Dr. Bozóky Imre Izsák, Dózsa Gy. tér 7.   FIDESZ-KDNP jelölt
Damásdi Gábor Izsák, Fürst S. u. 20.   független jelölt
Frankó Barnabás Izsák, Kossuth L. u. 6.  független jelölt
Góhér Zoltán Izsák, Mező u. 23.   független jelölt
Hambalkó Ferenc Izsák, Radnóti u. 6.  független jelölt
Kállai Gyula Izsák, Diófa u. 4.   független jelölt
Kutas Tibor  Izsák, Somogyi B. u. 37.  független jelölt
Mezei Mihály Izsák, Árpád u. 14/A.  független jelölt
Miklovics Máté Izsák, Kossuth L. u. 103.  független jelölt
Némedi János Izsák, Ady E. u. 8.  független jelölt
Rácz Sándor Izsák, Kölcsey u. 6.  független jelölt
dr. Rigó József Zsolt Izsák, Attila u. 11.  független jelölt
Sörösné Boldoczki Tímea Izsák, Kinizsi u. 9.  független jelölt
Tetézi Attila Izsák, Dózsa Gy. tér 13.  független jelölt 

A jelöltek a szavazólapon ABC sorrendben fognak szerepelni és 
érvényesen 8 jelöltre lehet szavazni. Amelyik szavazólapon ennél 
több szavazat szerepel az érvénytelen lesz. A 8-nál kevesebb szavazat 
érvényes. Az a 8 személy lesz önkormányzati képviselő, akik a 
legtöbb szavazatot kapták.
A kisizsáki választópolgárok ajánlást tettek a Kisizsáki 

Részönkormányzati tagokra. 7 főt jelöltek, 3 fő nem vállalta a 
jelölést, 4 fő az, aki a kisizsáki szavazáson jelöltként fog szerepelni 
ABC sorrendben a szavazólapon.
A jelöltek a következők: Beke Gyuláné, Békési Sándorné, Bíró László, 

Csernák József, Kollár Jánosné.
Érvényesen szavazni 5 főre lehet, illetve ennél kevesebbre a 006 

számú kisizsáki szavazókörben, 2010. október 3.-án (vasárnap).
2010. október 3.-án (vasárnap) kerül sor ugyancsak a helyi Cigány 

Kisebbségi Önkormányzati választásra. Szavazni a városháza 
ügyfélszolgálati irodájában lévő szavazóhelyiségében lehet, azoknak, 
akik a cigány kisebbségi névjegyzékbe felvetették magukat.
A cigány önkormányzati kisebbségi képviselőjelöltek a 

következők, a Helyi Választási Bizottság által kisorsolt sorrendben:
Patai Ottó Béla Izsák, Cegerétsor utca 46.
Lakatos Zsolt Lajos Izsák, Katona József utca 14.
Patai Róbert Izsák, Hold utca 6.
Radics György Izsák, Hold utca 4.
Lakatos Róbert Gusztáv Izsák, Szigligeti utca 16.
Radics Péter Izsák, Szigligeti utca 7.
A kisebbségi képviselőjelöltek a Helyi Választási Bizottság által 

kisorsolt sorrendben fognak szerepelni a szavazólapon. A jelöltek 
mindannyian a „LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és 
Polgári Szövetség jelöltjei. Érvényesen szavazni 4 főre lehet, illetve 
ettől kevesebbre. Közülük az a 4 fő lesz kisebbségi képviselő, akik 
a legtöbb szavazatot kapták.
Kérjük a választópolgárokat, hogy minél nagyobb számban 

vegyenek részt a választáson.

Bak Nándor aljegyző,
Helyi Választási Irodavezető

Önkormányzati hírek
A Képviselő-testület 2010. szeptember 14.-i zárt 

ülésén döntött a Díszpolgári cím és az Izsákért 
Emlékérem odaítéléséről.
Díszpolgári cím
Díszpolgári címet a Képviselő-testület 2010. 

-ben Dr. Hauzmann Jánosnak adományozott 
több évtizedes magas színvonalú közszolgálati 
munkájáért.
Izsákért Emlékérem
A Képviselő-testület 6 darab Izsákért Emlékér-

met adományozott 2010-ben: 

Cséplő Zoltán  sporttevékenységéért,
Fejszés Ildikó  közösségi munkájáért,
Hajmáné Kiss Edit  közéleti tevékenységéért,
Hambalkó Ferencné  pedagógusi munkájáért,
Perjésné Kiss Etelka  közösségi munkájáért,
Dr. Szántó Ágnes gyógyító és gyermekvédelmi 

munkájáért veheti át az elismerést.
Bagócsi Károly 
címzetes főjegyző megbízásából

Bak Nándor
aljegyző 
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XXVII. Izsáki Sárfehér Napok
2010. szeptember 24-25-26.

Szüreti fesztivál, országos fogathajtó bajnokság,
Várady Jenő és Nagy István Emlékverseny

Szeptember 24. péntek
9 óra  Fogathajtó pálya  Díjhajtás
10 óra Városháza A Kiskőrösi Kistérség polgármestereinek találkozója
10 óra Kiállítások megnyitása
11 óra Fogathajtó pálya A Béres Egészség Hungarikum Program támogatásával létesített
           épület átadása
14.30 Sportpálya  Sárfehér Női és Leány Futballkupa
16 óra Kisizsáki út Rovásírásos helynévtábla avató
18 óra Református templom Jótékonysági tárogató hangverseny 
18 óra Városháza  A nyári izsáki alkotótábor festményeiből rendezett kiállítás megnyitója
19 óra  Katolikus templom  A Városi Vegyeskar  és az Izsáki Reneszánsz 
            Furulyaegyüttes hangversenye
19 óra Szabadtéri színpad  A Mastrojanni együttes koncertje
20 óra Szabadtéri színpad A Dokk együttes koncertje 
21 óra  Vino Pinceklub Jhonny and Bosco, Trend Killers koncert
22 óra Fogathajtó pálya Adrenalin-party
22 óra Tulipán Café Retro és Coctail Party

Szeptember 25. szombat
8 óra Fogathajtó pálya  Maratonhajtás
9 óra  Vasútállomás  Országos motoros találkozó
9 óra Sportpálya Sárfehér Utánpótlás Futballkupa
11 óra Vino Étterem Elszármazott izsákiak találkozója
11 óra Fogathajó pálya Veterán katonai járművek bemutatója
14.30 Kossuth-Rákóczi út Országos motoros felvonulás
16 óra Sportpálya Izsáki öregfiúk-Solti öregfiúk labdarúgó mérkőzés
15.30 óra Szabadtéri színpad Mága Zoltán műsora - közreműködik Csengery Ottilia
17 óra  Szabadtéri színpad Ünnepköszöntő, városi kitüntető címek átadása, a felújított 
            városközponti tér átadása, ünnepköszöntőt: Czerván György 
            a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára mond
19 óra Szabadtéri színpad  Folk-est - a Sárfehér Néptáncegyüttes és vendégeinek műsora
19.30 Fogathajtó pálya „Lóerők éjszakája” - benne Show-hajtás és Big-foot bemutató 
20.30 Szabadtéri színpad Magyar Slágerfesztivál - Balázs Pali és Magyar Rózsa műsora  
22 óra Fogathajtó pálya Szuperbuli Galambos Lajossal - közreműködnek: Bangó Margit, 
           Aradszky László
22 óra  Vino Pinceklub Ismerős arcok és  Klippers koncert
22 óra Tulipán Café Disco Dj LGee-vel

Szeptember 26. vasárnap
9 óra  Fogathajtó pálya  Akadályhajtás
10 óra Katolikus templom Búcsúi terményhálaadó szentmise
10 óra Református templom Ünnepi istentisztelet, 
           utána toronyóra szentelő és ünnepélyes óraindítás
15.30 Szabadság tér Gergely Sándor motoros kaszkadőr bemutatója
16 óra Kossuth-Rákoczi út Szüreti felvonulás (indulás a vasútállomásról 15.30-kor)
16.30 Szabadtéri színpad  Városi Mazsorett Csoport, a DLC7 tánccsoport,
          az iskola modern táncosainak mûsora és Ladányi Alíz tánciskolájának bemutatója
18 óra Fogathajtó pálya  Irigy Hónaljmirigy koncert
20 óra  Szabadtéri színpad  Főnix együttes Máté Péter emlékkoncertje 
21.30 Kossuth tér Tűzijáték
22 óra Tulipán Café Sárfehér Napok záró est 

LABDARúGÁS
Gólzápor, majd gólínség

Az elmúlt hónapban két biztos 
győzelmet és két rangadón szer-
zett döntetlent értünk el.
A 2. fordulóban a két évvel ez-

előtti bajnokot Kunszállás csapa-
tát fogadtuk hazai pályán. Azóta 
nagyot változott a vendégcsapat 
és csak egy középcsapatnak szá-
mít. Jól kezdődött a mérkőzés 
számunkra, ugyanis már az 5. 
percben egy szöglet után meg-
szereztük a vezetést. A gól a 
vendégeket megzavarta, és mi 
játszottunk fölényben, de több 
gólt már nem sikerült szerezni 
ebben a játékrészben. A második 
félidőt ugyanúgy kezdtük, mint 
az elsőt. Hiába kezdett jobban a 
vendégcsapat, öt perc elteltével 
tovább növeltük előnyünket. A 
további időben a vendégek pró-
bálkoztak, de jól romboltunk és 
veszélyes ellentámadásokat is 
vezettünk, pedig az utolsó félórát 
emberhátrányban teljesítettük, 
mert Garacit a második sárga lap 
után kiállították. Ezen a mérkő-
zésen több gól már nem született, 
de így is megszereztük az első 
győzelmünket az idényben. 
A következő fordulóban Akasz-

tón vendégszerepeltünk. Tavasszal 
ebben a párosításban legyőztek 
bennünket a hazaiak, ezért volt 
miért visszavágni. Mi ragadtuk 
magunkhoz a kezdeményezést, 
és a fölényünket hamar gólra is 
tudtuk váltani. A gól után is mi 
irányítottuk a játékot és akár több 
találatot is szerezhettünk volna, 
de mivel ez nem sikerült, így egy 
gólos előnnyel térhetett pihenőre 
a csapat. A második félidő elején 
a hazaiak nagy iramban kezdtek, 
de igazán nagy gólhelyzetet nem 
sikerült kialakítani a kapunk előtt. 
Mielőtt még bizakodhattak volna 
a hazaiak, egy szép támadás végén 
sikerült még egy gólt elérnünk. 
Sőt tíz perc múlva még tovább 
növeltük az előnyünket. Ezekkel 
a gólokkal teljesen elvettük a ha-
zaiak kedvét, s a hátralévő időben 
tetszés szerint alakítottuk ki a 
helyzeteket, de újabb gólt csak az 
utolsó percekben sikerült elérni, 
ám így is nagyarányú győzelmet 
zsebelhettünk be. 
A 4. fordulóban a tavalyi bajnok-

csapatot fogadtuk, amely ebben 
a szezonban sem vesztett még 
pontot. Jó iramban kezdődött a 
mérkőzés. Mindkét kapu előtt 
adódott lehetőség a gólszerzésre, 
de ezek rendre ki is maradtak. A 
20. perctől nagy lehetőséget kap-
tunk, ugyanis reklamálás miatt 
kiállítottak egy vendégjátékost. A 
vendégek rutinosan visszaálltak a 
saját térfelükre, és csak az ellentá-
madásokra helyezték a hangsúlyt. 
Mi tartottuk többet a labdát, de 
sajnos a kapuba nem sikerült 
betalálni. A második félidő képe 
ugyanez volt, mi támadtunk a 
beneiek pedig védekeztek. Több 
támadásunk is gólveszélyt rejtett 
magában, de nem sikerült gólt 
szereznünk. A mérkőzés vége felé 
kicsit elfáradtunk, és bizony néha 
félhettünk, nehogy ők szerezze-
nek gólt. Végül ez egyik csapatnak 
sem sikerült, és így meg kellett 
elégednünk a döntetlennel. 
A következő fordulóban ismét 

egy rangadó várt ránk. A szintén 
veretlen Soltvadkerthez láto-
gattunk. A nagy esőzések miatt 

nagyon rossz pálya várta a csa-
patokat, tele volt pocsolyákkal. 
Az első félidőben mi játszottunk 
fölényben, de hiába alakítottunk 
ki sok helyzetet, nem sikerült 
gólt szerezni. Egyszer a kapufát 
is eltaláltuk. A hazaiak csak ritkán 
jutottak el a kapunkig. A második 
játékrész elején a vadkertiek pró-
báltak támadni, de találatot nekik 
sem sikerült elérniük. A félidő 
közepén kiegyenlített játék folyt 
a pályán, a kapuk ritkán forogtak 
veszélyben, pedig húsz percig 
emberfölényben játszottunk. A 
mérkőzés vége felé elfáradtunk, 
de ez szerencsére nem jelentett 
semmi rosszat. A két rangadón 
nem sikerült egy gólt sem szerez-
ni, és így két döntetlennel lettünk 
gazdagabbak, amelyek kis szeren-
csével akár győzelmek is lehettek 
volna. A következő mérkőzések 
is nehéznek ígérkeznek, remé-
lem megtaláljuk a góllövő cipőt, 
és akkor akár győzelmeknek is 
örülhetünk majd.
Az ifjúsági csapatunknak sajnos 

ennél sokkal rosszabbul sikerültek 
az elmúlt fordulók, ugyanis nagy-
arányú vereségeket könyvelhettek 
el. Bízni kell a jobb folytatásban.
Ezek után tekintsük át a mérkő-

zések jegyzőkönyveit:
2. forduló:
Izsáki Sárfehér SE - Kunszállás 

SE 2-0 (1-0) Góllövőnk: Barna 
Zs., Balog.
Gréczi Gábor: Tíz emberrel 

jobban játszottunk, mint a teljes 
csapattal.
Ifjúsági eredmény: 0-6.
3. forduló:
Akasztó FC - Izsáki Sárfehér SE 

0-4 (0-1) Góllövőink: Barna Cs., 
Borsos, Balog, Nagy.
Gréczi Gábor: Jó pillanatokban 

szereztük a góljainkat, és így meg-
érdemelt győzelmet arattunk.
Ifjúsági eredmény: 4-1. Góllö-

vőnk: Petrányi.
4. forduló:
Izsáki Sárfehér SE - Ladánybene 

FC 0-0.
Gréczi Gábor: A létszámfölé-

nyünket nem tudtuk gólra válta-
ni, mert a játékunk kiismerhető 
volt.
Ifjúsági eredmény: 1-9 Góllövő-

ink: Tóth R.
5. forduló:
Soltvadkerti TE - Izsáki Sárfehér 

SE 0-0.
Gréczi Gábor: A nehéz talajú pá-

lyához jobban alkalmazkodtunk, 
de megint győzelmet engedtünk 
ki a kezünkből, sajnos most sem 
sikerült a kapuba találnunk.
Ifjúsági mérkőzés elmaradt.
További mérkőzéseink:
Szeptember 19. 16:00: Izsáki Sár-

fehér SE - Híd SC Nagybaracska
Szeptember 22. 16:00: Városföld 

SE - Izsáki Sárfehér SE (Magyar 
Kupa selejtező)
Szeptember 26. 16:00: Harta SE 

- Izsáki Sárfehér SE
Október 03. 15:00: Izsáki Sárfe-

hér SE - Bajai LSE II
Október 09. 15:00: Kerekegyházi 

SE - Izsáki Sárfehér SE
Október 17. 14:30: Izsáki Sárfe-

hér SE - Tompa SE
Október 23. 14:30: Kiskun-

félegyházi Honvéd TK - Izsáki 
Sárfehér SE
HAJRÁ IZSÁK!

Izsák László

SÁRFEHÉR NAPOK 2010

Fogathajtás
Nagy István Emlékverseny

Idén szeptem-
bertől a Sárfehér 
Napok keretében 
megrendezett or-
szágos versenyünk, 
a Sárfehér Fogat-
hajtó Kupa kettes-
fogat versenyszá-

ma Nagy István Emlékversenyként 
kerül be a fogathajtók naptárába, s 
az izsáki versenyek történetébe.
A névadót Izsákon aligha kell 

bemutatni, hiszen közismert, 
közkedvelt személy volt mindig. 
Oly annyira, hogy valójában -ha 
nem tűnne tiszteletlenségnek, 
Pista szerint bizonyosan nem, 
de hát van protokoll is- Nagy 
Pista Emlékversenynek kellene 
nevezni a versenyszámot, hiszen 

mindenki így hívta, ismerte őt.
Az izsáki fogathajtó versenyeknek 

és egyéb lovassport-eseményeknek 
a kezdetektől a főszervezője, irányí-
tója volt, egészen 2007-es váratlan 
haláláig. Sportkedvelő, sportszerű 
ember volt. Vállalt feladatait oda-
adással, a legmagasabb színvonalon 
végezte mindig. Hogy ezt valóban 
így tehesse a sportban is, folyama-
tosan képezte magát a fogatsport-
szakmában. Halála előtt nem sokkal 
olyan lovas versenybírói képesítést 
szerzett, amilyennel csak kevesen 
rendelkeznek az országban.
Hirtelen halála sokunkat megren-

dített. Nehéz elhinni, de immár 
negyedik éve zajlanak nélküle a 
Sárfehér Kupa versenyei. Ám nincs 
olyan év, hogy szervezéskor ne 

említenénk föl, hogy a Nagy Pista 
annak idején...
A jövőben immár nemcsak a szer-

vezők, sporttársak őrzik, idézik Nagy 
István nevét, emlékét, hanem az 
izsáki szezonzáró országos bajnok-
ság is, melyet bő másfél évtizeden 
keresztül irányított, szervezett. A 
kezdetekkor dr. Várday Jenővel, a 
magyar négyesfogathajtó válogatott 
legendás hírű csapatkapitányával 
dolgoztak együtt az izsáki versenyek 
sikeréért. Jenő bátyánk 2001-es 
halálát követően a Sárfehér Kupa 
négyesfogat versenyét az ő emlékére, 
Pista közreműködésével is, Várady 
Jenő Emlékversennyé nyilvánították. 
A kettes-versenynek ez évtől szintén 
van névadója, Nagy István. A két 
kiváló sportember és barát, ilyenkor 
szeptember végén minden bizonnyal 
az égi versenyek mellett az izsáki 
futamokra is vet néhány pillantást, 
és bízunk benne, elégedettek azzal, 
amit látnak, mert szerintük is mél-
tóképpen őrzik és idézik emléküket 
e versenyek.               

Tetézi Lajos
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TETÉZI LAJOS

Gondolom...
...sokan tanulmányozzák érdeklődéssel az 

október 3-ai önkormányzati választásokon 
indulni kívánó jelöltek névsorát és az aspi-
ránsok városunkkal kapcsolatos elképzelé-

seit. Nem elemzem sem a leírtakat, sem a jelöltek összeté-
telét, mivel senkit nem kívánok a legkisebb mértékben sem 
befolyásolni abban, hogy kire, kikre adja le voksait.
Gondolom, az nem minősül befolyásolásnak, ha meg-

állapítom, hogy megcsappant a helyi politikai porondra 
készülődők száma. Már ami a képviselőjelöltek létszámát 
illeti. Összesen tizenöten méretik meg magukat a mos-
tani választáson. A rendszerváltás utáni első voksoláson, 
1990. szeptember 30-án, majd az október 14-én megtar-
tott második fordulóban harmincheten indultak Izsákon, 
a megszerezhető tizenhárom képviselői helyért. Polgár-
mesterjelölt három volt. (Akkor még kétfordulós volt az 
önkormányzati választás, ma már egyfordulós.) Négy évvel 
később, 1994. december 11-én negyvenketten indultak 
a képviselői helyekért, s ketten polgármesterjelöltként. 
1998. október 18-án harmincnyolc képviselőjelölt és öt 
polgármesterjelölt mérkőzött meg. 2002. október 20-án 
huszonegy képviselőjelölt és két polgármesterjelölt szállt 
ringbe, míg a legutóbbi, 2006. október 1-jén megtartott 
helyhatósági választáson huszonkét képviselőjelölt és egy 
polgármesterjelölt indult.
Gondolom, akik érdeklődnek a politikai kérdések iránt 

tudják, hogy idéntől csökkent a megválasztható önkor-
mányzati képviselők száma. Izsákon az eddigi tizenhárom-
mal szemben most már csak nyolc főt lehet választani. Ha 
ezzel állítjuk szembe a csökkenő jelölti létszámot, akkor 
arányaiban tulajdonképpen nem kisebb az érdeklődés. Ám 
nyilván nem az arányok, hanem az abszolút számok az 
árulkodóbbak. A jelölés lezárult. Tizenöt képviselőjelölt 
és három polgármesterjelölt számít október 3-án az izsá-
ki választók voksaira. Bár fentebb jeleztem, hogy senkit 
nem kívánok a szavazással kapcsolatban befolyásolni, egy 
szempontból mégis megteszem. Éljenek választói jogukkal, 
hiszen minden választás lényege az, hogy minél többen 
nyilvánítsanak véleményt, mert csak így nyílik esély arra, 
hogy valóban többségi vélemény alapján szülessen, a több-
ség szándékát tükröző eredmény.

POSTÁNKBóL
Tisztelt  Szerkesztőség!

Mint lapjuk régi olvasója 
tudom, hogy gyakran foglal-
koznak Izsák múltjával kapcso-
latos dolgokkal. Ennek okán 
egy témajavaslattal fordulnék 
a szerkesztőséghez. Az 1970-
es években az állami gazdaság 
szállítórészlegénél dolgoztam, 
s ott volt munkatársam Cse-
csetka Feri bácsi. Kevesen 
tudják róla, hogy ő volt az 
utolsó izsáki politikai elítélt. 
Emlékezetem szerint a ’70-es 
évek vége felé (tehát nem a 
sokat emlegetett ’50-es évek-
ben, hanem az úgynevezett 
konszolidált időkben) ítélték 
letöltendő szigorított fogház-
büntetésre azért, mert néhány 
keresetlen szóval illette a pár-
tot, meg a kommunistákat. 
Igen kemény büntetés volt ez 
pár kritikai szóért.
Kérem a szerkesztőséget, hogy 

amennyiben mód van rá, járja-
nak utána ennek az ügynek. 
Tanulságos lehet közelebbről 
is megismerni, hogy akkoriban 
milyen kevésért lecsukhattak 
egy embert. Szintén tanulságos 
lehet, hogy az állami gazdaság 
és a község pártszervezetei 
miként viselkedtek, foglaltak 
állást ebben az ügyben. Annak-

idején semmit sem tudhattunk 
meg ezekről. Ma már biztosan 
hozzáférhetők az iratok, s vég-
re kiderülhet, hogy miként is 
zajlott ez az egész akkoriban. 
Érdekes lehet összevetni a 
történteket azzal is, hogy ma 
konkrét bűncselekmények 
elkövetőiért egyes „jogvédők” 
mekkora cirkuszt rendeznek, 
ha el akarják némelyiket ítél-
ni mondván, megélhetésért 
bűnöznek. Akkoriban meg né-
hány szóért is börtön járt. Hol 
voltak akkor ezek a jogvédők? 
Az ügy megismerése talán azo-
kat is elgondolkodtatja, akik 
visszasírják a múlt rendszert. 
Rájönnek, hogy igazában nem 
is azt, hanem az akkori fiatal-
ságukat hiányolják. Végül, de 
nem utolsósorban tartozunk 
annyival (még ha alaposan 
megkésve is) Csecsetka Feri 
bácsinak, hogy végre feltárjuk, 
ő nem bűnöző volt, csupán ki 
merte mondani a véleményét 
egy olyan korban, ahol a bírál-
hatatlan hatalom és annak be-
súgói börtönbe juttatták ezért. 
Köszönettel kérem és várom a 
szerkesztőség segítségét.

Nagy Ferenc
Szabadság tér 26.

A költészet napja

 Nemtörődöm
Ez a fogalom a napokban buk-

kant fel az MR 1 Kossuth Rádió 
egyik műsorában. Hozzáfűz-
ték a NEMZEDÉK szót, így a 
társalgás a NEMTÖRŐDÖM 
NEMZEDÉK-ről szólt.
Valójában a fiatalságról, mert 

a 14-25 év közöttiek közel 30 
százaléka a nemtörődöm nem-
zedék tagja Magyarországon 
is. A gyakorlatban az jellemző 
életvitelükre, hogy még mindig a 
szülőkre támaszkod-
va, életcél nélkül, 
közömbösen, ko-
moly dolgok, értékek 
iránt nem érdeklőd-
ve, hanyagul szem-
lélik a körülöttük 
zajló eseményeket 
és világot.
Megélnek, - nem 

csak a szülők nya-
kán, de az egész tár-
sadalmat is terhe-
lően. E korosztály 
tagjaihoz nem csak 
a jómódú családok gyermekei 
tartoznak, akik megengedhetik 
maguknak a nemtörődöm életet, 
de a valamilyen ok miatt kilátás-
talanságban élő családok fiai és 
leányai is, akik úgy döntenek, 
hogy nem érdemes felelős vál-
lalkozásba kezdeni.
Milyen jó lenne ezt a jelentős 

népréteget bekapcsolni a nem-
zet építésének munkájába!
Nagy feladat ez, amit szakmailag 

alaposan felkészülten lehet, lehet-
ne elvégezni. - Mert mondhatnák 
sokan, - - mondják is!- nemtörő-
döm módon: Mindenki éljen úgy, 
ahogy neki jólesik!
(Felelős döntések idején is felüt-

heti fejét a nemtörődöm magatar-
tás, - nem csak a fiatalsággal kap-
csolatos tennivalók ügyében!)
A mienket követő nemzedékek 

tagjainak nevelését már óvodás 
korban, sőt, még előbb! - kell 
elkezdeni.
Ez az a pont, amelyen újra és 

újra felhívom a gyermekeket 
nevelők figyelmét arra, hogy 
általános iskolánk felkészült 
pedagógusai milyen sok lehető-
séget kínálnak. A zene, a tánc, a 

torna és sokféle szakkör iskolán 
belül és azon kívül is rendelke-
zésre áll. Áldozat vállalásával 
is törekednünk kell gyermeke-
inknél már fiatal korban, hogy 
eljussanak az élet szépségének, 
gazdagságának és felelősségének 
felismerésére.
Nem lehetünk tétlenek az 

érettségi után lévő korosztály 
tagjaival kapcsolatosan sem, 
mert a pályaválasztás felelős-

sége elbizonytalanítja őket. 
Kell a bátorítás, bíztatás, a jó 
felé irányítás. Nem vagyok 
meggyőződve, hogy sikeresen 
felsőszintű oktatásban részt 
vettek mind a helyükön vannak. 
A munkalehetőségek gyérsége, 
esetleg az a csalódás, hogy nem 
is azt kell csinálniuk, amit sze-
retnének, nemtörődömségbe 
sodorja őket.
A felelősségre nevelés váro-

sunkban is meglévő, az iskola 
és az önkormányzat által is 
támogatott egyik módszere a 
CSERKÉSZET.
Pártpolitikától független, isten-

hitre nevelő ifjúsági munka ez, 
amelybe az általános iskolások 
már második osztálytól bekap-
csolódhatnak.
Környezetünk rendben tartása, 

tisztán tartása mellett belsőnk, 
lelkiismeretünk nyíltsága eléren-
dő cél a cserkész-nevelésben.
Megtanuljuk a legalapvetőbb 

feladatokban való helytállást, 
például: hogyan kell tájékozód-
ni, tüzet rakni, palacsintát sütni 
(lásd fotónkat), .. köszönni, 
tiszteletet adni, de azt is, hogy 

hogyan lehet a rendelkezésre 
álló egyszerű eszközöket alkal-
mazni. Ez utóbbinak nem csak 
a váratlanul felvetődő esetekben 
látjuk hasznát, de különösen 
táborozások idején, amikor sok 
ötlettel alakíthatjuk ki - ha nem 
is a komfortos, - de megfelelő 
életterünket.
Tudományunkat a Biblia isme-

retével, a magyarság történel-
mét meghatározó események 

felidézésével és hazánk 
történelmének nagyjai 
példaképül állításával 
gazdagítjuk.
Foglalkozunk a népi 

hagyományokkal és 
kézművességgel, bar-
kácsolás szintjén. A 
természetvédelem te-
rületén mesterséges 
madárodúk készítésé-
vel és téli madáretetés-
sel mutatunk példát.
Ezek a foglakozások 

mind arra készteteik a 
résztvevőket, hogy ne legyenek 
nemtörődömök.
Az életnek minden területén 

helyt kell állnunk. Ebben a 
helytállásban sok örömet okoz 
munkánk sikere, az egymásnak 
adható segítség lehetősége és 
a meglévő különbözőségeink 
ellenére az együvé tartozás 
érzése. Ez cserkészmunkánk 
célja. Ezt végezzük már 17 éve 
városunkban. Ennek a munká-
nak élményeire, eredményeire 
emlékezhetnek mintegy kettő-
százan, akik ez idő alatt kapcso-
latba kerültek a 882. sz. Mátyási 
János Cserkészcsapattal, de fel-
nőtté váltak. (Ne feledjék ezek 
a felnőttek, hogy egész életükre 
érvényes a cserkész lelkiség!) 
- Hiszem, közülük senki sem 
tartozik a nemtörődöm nem-
zedékhez!
E munka folytatása érdekében 

szeretettel várjuk iskoláskorú 
gyermekek csapatunkhoz csat-
lakozását!

Bérces Lajos
Művelődési és Oktatási 

Bizottság elnöke
csapatparancsnok

A hagyományhoz híven isko-
lánkban az elmúlt tanévben is 
megünnepeltük József Attila 
születésnapját, a költészet nap-
ját.
Április 12-én Tomanek Gábor 

színművész, a békéscsabai Jókai 
Színház tagja két rendhagyó 
irodalom órát tartott a gye-
rekeknek. A magyar nyelv és 
irodalom tantárgyból kiemelke-
dően teljesítők jutalomképpen 
vehettek részt a rendezvényen, 
ahova személyre szóló meghívót 
kaptak. 
Az első óra az alsó tagozatos 

gyerekeknek szólt, a vendég a 
versekről, a ritmusról, a rímek-
ről beszélt a gyerekekkel, mon-
danivalóját játékos, a közönsé-
get is bevonó gyakorlatokkal 
színesítette. 

Az ügyesen közreműködő ki-
csiket csokival jutalmazta meg 
a művész.
A siker nem is maradt el, a 

gyorsan elröppenő óra végén a 
közönség tomboló tapssal kö-
szöntötte az előadót - és saját 
magát.
A második órában a felső ta-

gozatos gyerekeknek igyekezett 
ízelítőt adni a versek, az iroda-
lom szépségeiből. Itt a közönség 
már kicsit visszafogottabban 
viselkedett, de a közreműködő 
gyerekek itt is bizonyították, 
hogy a versekkel, a ritmussal 
játszani is lehet. 
Az óra végén - József Attilára 

emlékezve - Tomanek Gábor 
elszavalta a Mama című verset. 
A verset követő csend, majd a 
kitörő taps bizonyította, hogy 

el lehet jutni serdülőkorban is  
,,lélektől lélekig”, hogy vannak 
tanulóinknak érzelmeik a ke-
ménykedő külső ellenére is, csak 
meg kell találni a hozzá vezető 
utakat, meg kell keresni ehhez 
az eszközöket.
A költészet napi rendezvény 

költségeit ebben a tanévben is az 
Izsákért Közalapítvány támogat-
ta. Ezúton is köszönetet mondok 
- a magyartanárok nevében is -, 
hogy évről évre jelentős összeg-
gel hozzájárulnak ahhoz, hogy 
tanítványainkból az irodalmat, 
a verseket ismerő, értő, szerető 
embereket neveljünk.

Fekete Irma 
a magyar-történelem 

tanári
munkaközösség 

vezetője
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Pályázati zárónap
„TÁMOP 3.1.4 kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - innovatív intézményekben” című 

pályázat projekt zárónapja a Táncsics Mihály Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
és Diákotthonban
Intézményünk 2009. június 19-étől két feladat-ellátási hellyel vett részt a TÁMOP 3.1.4 pályázat 

által támogatott kompetencia alapú oktatás megvalósításában.
Az alsó tagozatos iskola 21.953.920 Ft-ot, a felső tagozat: 21.835.500 Ft-ot számolhatott el a 

szakmai munka megvalósítására.
A pályázat teljes összege: 56.163.380 Ft, melyből a különbözet a harmadik feladat-ellátási hely 

- Napközi Otthonos óvoda - és a projektmenedzsment költségeit fedezte.
Köszönjük az önkormányzat részéről: Mondok József polgármester úrnak- dr. Bagócsi Károly  

címzetes főjegyző úrnak, illetve a projekt menedzsment tagjainak a megvalósításban nyújtott 
segítségét. 
Projektmenedzser: Dr. Hauzmann János nyugalmazott címzetes főjegyző, majd Bak Nándor 

aljegyző, akiknek munkáját mindvégig Nagy Máté alpolgármester segítette.
Pénzügyi vezető: Sutus Mónika.
Projekt asszisztensek: Gera Árpádné, Frankó Jánosné.
A szakmai megvalósítás felelősei: Balogh Rita, Fodorné Bálint Éva szakmai vezetők, Geigerné 

Kovács Viktória IKT asszisztens.
Külső szakmai segítséget a továbbképzéseket szervező ÖNKONET SZOLGÁLTATóI KFT- től , és 

vezetőjétől Polinszky Mártától kaptunk. A pályázat elvárásainak megfelelő intézményi szakmai mun-
ka felügyeletét, irányítását Nagy-Czirok Lászlóné folyamat tanácsadó, és az egyes kompetencia terü-

leti mentorok támogatták. Segítségüket köszönjük! 
Végül, de nem utolsó sorban köszönet illeti a be-
vont és nem bevont pedagógusokat lelkiismeretes 
és kitartó munkájukért, illetve az adminisztrációs 
munkában jelentős szerepet vállaló irodai dolgozó-
kat. A pályázati kiírásnak megfelelően a Pedagógiai 
Programunkat a határidőre módosítottuk, ennek a 
munkának nagy része a nyári szünidőben történt. 
A módosító csoport tagjai időt és fáradságot nem 
kímélve végezték el a feladatot. Tantestületünk 
egésze nevében köszönöm a munkájukat!
Izsák, 2010. augusztus 31.

Hambalkó Ferenc igazgató

Beszámoló a szakmai munkáról
A 2009/10-es tanévben az alsó tagozaton 6, a felső tagozaton 9 bevont pedagógussal kezdtünk 

hozzá a szakmai megvalósításhoz. Matematika, szövegértés-szövegalkotás, szociális, környezeti és 
életviteli továbbá életpálya építés kompetencia területeken. 
Dr. Reznerné Viczián Erzsébet 2.c, Dr. Sőreghyné Muladi Ildikó 4.c, Dr. Turainé Lakatos Edit 5.a, 

Csontosné Csősz Erzsébet 5.b, Eszik Judit 5.c osztályban matematika kompetencia területen.
Erősné Solti Gizella 1.a, Kállainé Varga Erzsébet 1.b, Fekete Irma Éva 5.a, Szegediné Huczek Katalin 

5.b, Kapás Zoltánné 5.c osztályban szövegértés-szövegalkotás területen magyarórákon.
Penczné Oláh Ibolya 2.a, 2.b, Tumbász Mariann 4.a, 4.b, 4.c osztályokban szociális-, életviteli és 

környezeti kompetencia területen.
Katzenbachné Csengődi Edit 5.c, Bíró Jánosné 6.a, 6.b, Ázsóth Ilona 8.b osztályokban életpálya épí-

tés kompetencia területen. Szeptemberben még külső segítség nélkül, mentorokra és tanácsadókra 
várva kezdtük a tanévet. A nevelők alkalmazták az újszerű tanulásszervezési módszereket, ezeket 
önképzéssel sajátították el, mert a továbbképzések csak 2010. januárjában kezdődtek meg. 
Kollégáink összesen 11 féle továbbképzésen vettek részt 34 fővel 139 tanúsítványt szerezve. Mind-

ezt napi munkájuk mellett, sokszor hétvégeken vállalták. Köszönet érte! A pályázat eredményeként 
javult intézményünk felszereltsége. A bevont pedagógusok munkáját jelentősen könnyítették a 
laptopok, nyomtatók, fénymásolók, digitális fényképezőgép, kamera, írásvetítő. A projekt szakmai 
megvalósításához szükséges irodaszerek jelentősen elősegítették a preferált tanítási módszerek 
hatékony alkalmazását. Az Educatio Kht. kompetencia alapú taneszközeit nem volt lehetőségünk 
beszerezni, ezért kezdetben nyomtatással, később nyomdai segítséggel pótoltuk a hiányzó tanesz-
közök nagy részét. Sikeresen megvalósítottuk a kötelezően előírt újszerű tanulásszervezési eljárások 
mindegyikét: témahét, moduláris oktatás, három hetet meghaladó projekt, tantárgytömbös oktatás, 
bontás nélküli műveltségterület oktatása. Tanulóink lelkesedése, érdeklődése jól mutatja a megújult 
oktatás szervezési eljárások eredményességét. A tanév folyamán számtalan kiváló tanulói produktum 
született, melyet a tanévzáró ünnepélyen - 2010. június 17-én - a Sportcsarnokban tekinthetett meg 
az érdeklődő közönség. A 18 db intézményi innováció határidőre elkészült. Ebben jelentős szerepet 
vállaltak a nem bevont pedagógusok is. Ezek az innovációk a nevelők által készített produktumok. 
A munkák ismertetése és bemutatása szóban megtörtént, honlapunkon mindegyik megtekinthető, 
olvasható: www.tancsics-izsak.sulinet.hu. Az önálló intézményi innovációk feltöltésre kerültek az 
Educatio Kht. szolgáltatói kosarába is. Köszönjük kollégáinknak, hogy sok kreatív, ötletdús, kiváló 
produktum született. 
Hasznos útmutatók, ötlettárak segítik további szakmai tevékenységünket. Itt kell megemlítenünk 

a belső módszertani műhelymunkákat. Ezek lehetőséget teremtenek az egymástól tanulás megva-
lósítására, a továbbképzések és jó gyakorlatok ismeretanyagának átadására. Csak így biztosíthatjuk 
az öt éves fenntartás színvonalas megvalósítását. Ezek a foglalkozások a nyári szünetben zajlottak 
le. A szokatlan időpont miatt külön 
köszönjük a kollégák lelkes felké-
szülését és részvételét.
Bizakodva tekintünk a fenntartási 

időszakra. Az elkövetkezendő öt 
évre is hasonló lelkes, színvonalas, 
hozzáértő és kitartó munkát kívá-
nunk mindannyiunknak, tanulóink 
fejlődése érdekében.
Izsák, 2010. augusztus 31.

Balogh Rita, 
Fodorné Bálint Éva 
     szakmai vezetők

TANÉVNYITÓ
Szeptember 1-jén megkezdődött az új tanév. Az alábbiakban Hambalkó Ferenc igazgató 

megnyitó és programadó beszédét közöljük.
Kedves Tanulóink!
Ma úgy érezzük, a nyári szünet mintha tegnap kezdődött volna, pedig június 
18-ától nem kellett még az iskola felé sem jönnötök, megérdemelt jutalmatok, a  pihenés 

százféle lehetősége között válogathattatok. Remélem, az aktív kikapcsolódás, a más jellegű 
tevékenység, kipihentté, a tudás iránt fogékonnyá tett mindannyiótokat! 
Sajnos, voltak köztünk az évvégén javítóvizsgára utalt tanulók, akiknek a nyáron kellett 

bepótolni hiányosságaikat. Ők a vakáció egy részét tanulással töltötték. 
19 javítóvizsgásunk és 1 fő osztályozóvizsgásunk közül 12 javítóvizsgás és az 1 fő osztá-

lyozóvizsgás továbbhaladt. Gratulálok az eredményes vizsgákhoz! 
7 tanulónk osztályismétlésre kényszerül, ebből egy tanuló tankötelezettsége megszűnt. 
Remélem hibáikból tanultak, és ez, még egyszer nem fog velük előfordulni!
Kedves Gyerekek! Szeptember van, és valami új kezdődik, ami, részetekről a tanulást, az 

odafigyelést, az információszerzést, a motiváltságot, egyszóval a munkát feltételezi, és a 
felsoroltaknak ki kell tartani a jövő év június 15-ig, ugyanis a jelen tanévünk 2011. június 
15-én fejeződik be.
Tehát, a mai nappal a szorgalmi idő kezdetét veszi. Minden évfolyam meghatározott prog-

ram szerint dolgozik, az új Pedagógiai Programunk és az éves elfogadott munkatervünk 
alapján. A fenti dokumentumok tartalmazzák a TÁMOP 3.1.4 projekt ez évi gyakorlati 
alkalmazását.
A tanévünk feladataiból következzék most néhány: 
Alsó tagozatban az olvasástechnika fejlesztése, az írás, a helyesírás kulturált elsajátítása, a 

matematikában használatos alapműveletek, mértékegységek pontos ismerete, az esztétikus 
külalak megkövetelése kiemelt feladatunk lesz.
A felső tagozatban az életkori sajátosságoknak megfelelően több oldalról kérjük számon 

a szerteágazó ismeretanyagot. Ezekhez alapvetően hozzátartozik a problémamegoldó 
gondolkodás, a türelem, a pontosság, a gyűjtő munka, a könyvtári búvárkodás, az önálló 
ismeretszerzés.
Ismét felvesszük a harcot a lustaság, a nemtörődömség, a fegyelmezetlenség, a verekedés, 

a trágár beszéd ellen. Higgyétek el, nevelőink odafigyelése a fenti dolgokra a ti érdeketeket 
szolgálja!
Az egészséges életmódra nevelést napi feladatként jelöltük meg minden szaktárgyi órán, 

de kiemelten szerepel a testnevelés órákon és a technika órák moduljaiban is.
A környezettudatos magatartásra nevelést a környezetvédő csoportunk koordinálja.
A szabadidő hasznos eltöltését hivatottak segíteni a felzárkóztatók és a tehetséggondozók 

tantárgyi, sport és művészeti foglalkozásai. A fentieket pedagógusaink önként, ingyenesen 
vállalták színvonalas oktatásunk érdekében.
Házirendünket módosítottuk! Most szó szerint felolvasom a módosítás szövegét! 

Hallgassátok figyelemmel! Hajfestés, műköröm, testékszer és smink használata tilos! A 
mobiltelefon, mp3 ill. mp4 használata nem engedélyezett. Ennek megszegése esetén, a 
tanulótól a nevelő elveszi, az elvett értéktárgyat, mobiltelefont, mp3-at, mp4-et, magnót 
csak a szülő kaphatja vissza az igazgatótól. Az iskolai ünnepélyeken a tanuló ünneplő 
öltözékben jelenjen meg! (fiúk: fehér ing és sötét nadrág, lányok: fehér blúz és sötét alj 
vagy nadrág)
A Házirend betartása mindenki számára kötelező! Technikai dolgozóink, portások, takarí-

tók a szünetekben folyosóügyeletet látnak el. Utasításaikat mindenkinek be kell tartani!
Kedves Elsőseink!
Örömmel köszöntelek benneteket sorainkban. 
Érezzétek jól magatokat közöttünk. Látjátok, valóra váltak az álmaitok, valódi iskolások 

lettetek.
Higgyétek el, anyu is, apu is együtt izgul veletek ezekben a percekben. Fogadjatok szót 

a tanító néninek, meg a szüleiteknek, és akkor nem lesz semmi baj!
Kedves óvónők, dajkák! Köszönöm a felkészítő lelkiismeretes munkát, amely nagyban 

hozzájárult ahhoz, hogy az ovisokból iskolás gyerekek lettek! 
Kedves Szülők! Legyenek partnereink! Önök is, mi is azért dolgozunk, hogy gyermekeikből 

becsületes, életvidám, majdan boldog felnőtt váljon! Fogjunk össze! Sikerülni fog! 
Most pedig bemutatom és köszöntöm új nevelőinket! László-Bezdán Szilvia tanárnőt- 

napközis csoportvezetőt. Pálinkás -Tóth Edina tanárnőt -diákotthonos csoportvezetőt.
Kedves Tanulóink, az osztályok, és osztályfőnökeik felsorolása, illetve a tanulócsoportok 

elhelyezése következik:
1.a Dr. Sőreghyné Muladi Ildikó új iskola, 1.b Tóth Edit új iskola, 1.c Tumbász Mariann 

új iskola, 2.a Erősné Solti Gizella új iskola, 2.b Kállainé Varga Erzsébet új iskola, 2.c Mol-
nárné Tóth Ibolya új iskola, 3.a Penczné Oláh Ibolya új iskola, 3.b Kovács Edina Eszter 
új iskola, 3.c Dr. Reznerné Viczián Erzsébet új iskola, 4.a Vargáné Nagy Katalin központi 
iskola, 4.c Fodorné Bálint Éva új iskola, 5.a Szegediné Huczek Katalin központi iskola, 
5.b Bíró Jánosné központi iskola, 5.c Balogh Rita központi iskola, 6.a Dr. Turainé Lakatos 
Edit központi iskola, 6.b Ázsóth Ilona központi iskola, 6.c Katzenbachné Csengődi Edit 
központi iskola, 7.a Kapás Zoltánné központi iskola, 7.b Csontosné Csősz Erzsébet köz-
ponti iskola, 8.a Fekete Irma központi iskola, 8.b Szabóné Pápa Edit központi iskola,  8.c 
Eszik Judit központi iskola
Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása
1.-2.-4. d  évfolyam Dókáné Tóth Margit diákotthon, 3.-7. d    évfolyam Kovács János 

diákotthon, 5.-8. d    évfolyam Gila Erzsébet diákotthon
Diákotthon
1. csoport Pálinkás-Tóth Edina, 2. csoport megbízott csoportvezető: Ordasi Csabáné
Napközi otthon
1. csoport Muzslai I. Katalin új iskola, 2. csoport Szalai Krisztina új iskola, 3. csoport 

Ordasi Csabáné új iskola, 4. csoport Jávorkáné Trepák Anita új iskola, 5. csoport László-
Bezdán Szilvia új iskola, 6. csoport Beszedics Ferencné új iskola
Zeneiskola: Zongora: Szűcsné Sátorhegyi Erzsébet, Seres József, Hegedű: Farkas Orsolya, 

Gitár, fafúvó: Takács Gábor, Réz- és fafúvó: Honti György, Citera: Bíró Jánosné, Szolfézs: 
Farkas Orsolya
Kezdődjék hát a tanulmányi munka, melyhez erőt, egészséget, kinek-kinek megfelelő 

szorgalmat kívánva, a 2010-2011-es tanévet megnyitom!
Hambalkó Ferenc igazgató

ISKOLAI HÍREK
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KÖSZÖNET-
NYILVÁNÍTÁS

Református múltunk 24.Szent Kereszt

Tiéd a csend, a nyugalom
Miénk a könny, a fájdalom.

Hálás szívvel mondunk köszönetet rokonoknak, 
barátoknak, ismerősöknek, a Nyírteleki HM. 

ARZENÁL ELEKTROMECH ZRT. 
vezetőségének, dolgozóinak, a közvetlen munkatársaknak, akik 

BALOGH ZSOLT 
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút 

helyeztek, mély fájdalmunkban velünk együtt éreztek.
Balogh Gyuláné

Balogh Tamás
fiai, Dávid és Ákos

Egyházközségi hírek
- Terményhálaadásunk és templombúcsúnk szeptember 26-án, 

vasárnap lesz. Az ünnepi szentmise, melyet három, 40 éves pap 
mutat be, 10 órakor kezdődik. Utána terményáldás és körmenet 
következik.
- Október 1-től minden este fél 6-tól rózsafüzért imádkozunk, 

utána közvetlenül szentmisét mondunk.
- Október 6-án este 6-kor a szentmisére áldásra várjuk az újon-

nan megválasztott polgármestert és a Képviselő-testület tagjait. 
Utána szerény agapéra várjuk testvéreinket a Közösségi Házba.
- Jövőre bérmálás lesz. A bérmálási oktatások minden szombaton 

du. 6 órakor vannak a Közösségi Házban.
- Figyeljünk oda egyházi hozzájárulásaink megfizetésére és lejárt 

sírhelyeink újraváltására!

„ ó, szent kereszt áldott fája 
- drága a te gyümölcsöd!” 
- kezdődik egy 10. századi 
gregorián himnusz. Most, 
hogy újra elérkezett a szent 
kereszt felmagasztalásának 
ünnepe, illik, hogy felidézzük, 
hogyan lett a szent kereszt a 
kereszténység alapvető, sőt 
egyetlen jelképe.
A 13. században Kartal kán a 

hozzájövő hittérítőknek, akik 
egy nagyon míves, drága és ér-
tékes feszületet ajándékoztak 
neki, azt mondta „Figyelemre 
méltó, hogy az egész világon 
egyedül a keresztények tettek 
meg jelképüknek egy kivégző 
eszközt!” Hát így állunk: Ki-
végzőfa lett a keresztények 
legfőbb ismertetője. 
De nem azért, mintha a ke-

reszténység nagyon vágyódna 
iszonyatos testi szenvedések 
megélésére, hanem mert a 
szeretetet akarja mintázni 
az, hogy értünk, valakikért 
nem akárki, hanem maga az 
Isten kész a leggyalázatosabb 
és legfélelmetesebb halált is 
vállalni. Hát ez a kereszt. 
Vannak régi, néha mívesen 

megírt legendák, melyek arról 
szólnak, hogy a Paradicsom-
ból való kiűzetés után, Noé 
korában egy angyal az Éden-
beli kísértés fájáról egy ágacs-
kát elültetett a Libanon/ Sion 
hegyén, és az ott fává nőve, 
beborította az egész hegyet. 
Amikor a Krisztus keresztjét 
ácsolták, ezen fából készült 
Megváltónk kínzó eszköze. 
Amire az egyházi liturgia is 
utal: „A bűn fáján győztes 
Sátánt a kereszt fáján győzte 
le Urunk Jézus Krisztus.”
Van a szent Keresztnek való-

sággal teli hagyománya is: A 
mindig a kivégző helyen álló, 
függőleges oszlopokat nem 
nevezték keresztnek. A rájuk 
„keresztben” feltett, s arra 
kötözött vagy szögelt „ke-
resztfát” hívták keresztnek, 
Jézus szava szerint igának, 
- a hasonlóság miatt. Mert a 
keresztre ítélt ezt a vízszintes 
darabot cipelte, erre feszí-
tették, ezt emelték /magasz-
talták/ fel, erre szögelték a 
mi Urunkat, Jézus Krisztust 

is. Legtöbbször kötelekkel 
kötözték oda az el ítéltet , 
máskor, a biztonság kedvéért 
szögekkel is megerősítették, 
mint Jézus Urunk esetében is. 
Jeruzsálem elpusztítása után 
/Kr. u. 70./ a Golgota vagy 
Kálvária hegye is pusztasággá 
vált. Az ostrom ezt a magasla-
tot is felhasználta. A hegyről 
ledobott volt kereszteket, 
melyek mindig személyhez 
szóltak, ledobálták a hegy alá. 
Szent Ilona császárnő, Nagy 
Konstantin édesanyja  /lehet-
ne a régészek védőszentje is!/ 
vállalta a szent kereszt fel-
kutatását. Három keresztfát 
találtak az omladékok közt, s 
égi jelre vártak, hogy megbi-
zonyosodjanak, köztük van-e 
Jézus keresztje. Vak koldust 
vezettek oda, hogy érintse 
meg e törmelék alól kiemelt 
fákat, s az egyiknél megnyílt 
a szeme, s meggyógyult. Iste-
ni jelnek vették ezt, és nagy 
tisztelettel, gyönyörűen fe-
lékesítve helyezték el az általa 
emelt Szent Kereszt templom-
ban. Ennek az eseménynek 
emlékét ünnepeljük ma. A 4. 
században a perzsa háborúk 
idején a szent Keresztet is el-
rabolták, s Herakliosz császár 
idejében, a nyertes háború 
egyik feltételeként adták vis-
sza .Ekkor Herakliosz császár 
maga akarta felvinni a Kál-
váriára a templomba a szent 
keresztet, de egyre nehezebb 
lett, összeroskadt alatta. Ak-
kor Jeruzsálem pátriárkája 
így szólt hozzá: Cézár! A mi 
Urunk, Jézus Krisztus ezt a 
keresztet mezítláb és tövis 
koszorúval a fején hordozta. 
Tégy te is hasonlóképp. S a 
legenda szerint Herakliosz 
császár könnyedén vitte, ve-
zeklő ruhában, mezítláb a 
szent keresztet a templom fő 
helyére. 
Régi legendák. Ősi törté-

netek. De a Jézusi áldozat 
állandó és mindig friss. A 
szent kereszt pedig nekünk: 
Üdvünk, világunk, életünk”.

Podmaniczki Imre 
plébános

Gyülekezeti hírek
- Kisizsákon istentisztelet: szeptember 19-én, 14.30-tól; október 31-én, immár 13.30-tól!
- Szeptember 25-én (szombat), 9-től 16 óráig a református gyülekezeti házban zajlanak az „öku-

menikus sátor” programjai. Minden program ingyenes.
- Szeptember 26-án (vasárnap), a 10 órai istentisztelet után kerül sor a templomunk új torony-

órájának felavatására.
- Szeptember 30-án (csütörtök), 18 órától holland testvéreinkkel beszélgethetünk a külmisszió 

munkájáról, a gyülekezeti házban. Mindenkit szeretettel várunk!

Az egyházközség irattárában megmaradt IV. 
számú Protocollum bejegyzéseiből:
„melly ollyan Könyve az Izsáki Reformata Ek-

klésiának, a mellyben az Ekklésiai Gyűlésekben 
teendő Végzések, egyébb ide iktattatandó meg-
jegyzésekkel egyetemben, emlékezetnek okáért, 
bé irattassanak.
Az érdemes Ekklésiai Elől Járóknak meg egye-

zéséből szereztetett Augusztusnak 12-ik napján 
1788 -dik Esztendőben”

Címlap belsőn: „1.Kor.14:40. Mindenek ékesen 
és jó rendel légyenek ti közöttetek.” 

„Mivel minden dolognak lelke a jó rend, és e 
nélkül mindenek zűrzavarban vagynak: ez okon, 
nem hogy Társaság, a jó rendet és az által való 
igazgatást, tellyes erővel igyekezik fenn tartani, a 
közönséges békességnek virágzására, és a lehető 
akadállyoknak el hárítására. De jó rendet; és az 
által való igazgatást, a közönséges Társaságból 
ki válogattatándó, hűséges és jó lelki esméretű 
Tisztviselők nélkül még tsak gondolni sem lehet: 
ahonnan minden Társaság maga magának, maga 
kebeléből szokott illyen emberséges Tisztvi-
selőket bizonyos voxs, és meg esküttetés által 
választani; kiknek Istenes ítélet-tételek alá bízván 
magát, az Isten és emberek hellyes törvényével 
kíván igazgattatni.
Vagynak pedig illyen Tisztviselők, nem tsak a 

külső Politikai, Világi Törvény szék által igazgat-
tatni szokott Társaságokra nézve: minéműek az 
ország, vármegyék, városok és faluk Bírái és Ta-
nátsossai; hanem vagynak,s voltak is eleitől fogva, 
minden Keresztyén Ekklésiai Társaságokban is, 
Presbiteri vagy Elől Járói nevezet alatt: a kiknek, 
mivel az Isten beszéde, bizonyos határok közé 
szoríttatott. Ekklésiai hatalmat engedett éppen 
az ő Tisztviselői kötelességek ebben áll: hogy a 
jó rend által, az Ekklésiának, melynek gondját 

az Isteni gondviselés reájok bízta, békességet és 
virágzását munkálkodják.
Ez a Keresztyéni szent szokás, ebben az Izsáki 

Reformata Szent Ekklésiában is ennek fenn állá-
sától fogva talpon álló vala mind ez ideig, kivé-
vén a fellyebb el múlt egynéhány Esztendőknek 
el follyását; mellyekben tsak az egy számadás 
alkalmatosságával gyültenek egybe az Érdemes 
Elől járók; akkor is hát az említett számadáson 
kívül, semmiről egyébről nem tanátskozván nem 
is végezvén.
Ujjobban pedig most 1789. Esztendőben az Ek-

klésiai Gyűléseknek szükséges voltát, jól értvén 
az Érdemes Elől Járók, sok egyébb ügyeik és ba-
jaik között munkában vették: sött hogy az illyen 
Gyülések alkalmatosságával esni szokott, jó rend 
tartású végezéseik, örök emlékezetben lennének, 
szerették ezt a Protocollumot; hogy minden Actai 
végezései a Szent Ekklésiának, s tanátskozásai 
az Érdemes Elől Járóknak protocollaltassanak, 
mind azért, hogy ez mi(....) norma légyen a Pos-
teritásnak, míg esmét böltsebb igazgatását fel 
találja az Ekklésiának; mind azért, hogy buzgó és 
fáradhatatlan munkáját az Ekklésia eránt, mintegy 
fel emeltetett oszlopon, az ebben bé tekintőknek 
értésekre adja; mind azért, hogy a szent Ekklésia 
Elől Járóinak hívséges szorgalmatosságának talán 
találtatható szeretetlen kissebítőit meg tzáfolhas-
sa.   (folytatása következik) 

Protokollum IV.: 3-4.ol.
közli: Nagy Árpád

Íme, a jó rend, mint keresztyéni szép szokás a kezdetek-
től talpon állt a mi gyülekezetünkben is. Munkálkodjunk 
azon és imádkozzunk azért, hogy ez az ismertetőjegye 
az egyháznak a mi időnkben se vesszen el!
                                                                            

                                            
 -szna-

IKEM hírek 
- Szeptember 18-án (szombat), 16 órától Dr. Puskás Ferenc tart előadást, „ A hagyományos gaz-

dálkodás és napjaink kihívásai” címmel, az Ipartestület székházában (Gábor Áron utca 1.)
- Szeptember 24-én (pénteken), 16 órától: a Kisizsáki úton felállítjuk Izsák második rovásírásos 

helységnévtábláját. Mindenkit szeretettel várunk a felsővárosi római katolikus temető sarkánál.
- Szeptember 24-én (pénteken), 18 órától jótékonysági koncertre kerül sor a református temp-

lomban. Az adományokat a Zsibó-i (Szilágy megye) Wesselényi kripta felújítására szánjuk. Orgo-
nán közreműködik: Fejszés Dániel, tárogatón: Vesztergám Miklós. A belépés díjtalan. Mindenkit 
szeretettel hívunk és várunk !
- Október 16-án (szombaton), Szidiropulosz Archimédesz tart majd előadást: „Az őszirózsás 

forradalomtól Trianonig” címmel.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel 
mondunk 

köszönetet 
mindazoknak, akik 
B. KISS BALÁzS 

búcsúztatásán 
megjelentek.

                                        
     A gyászoló család
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Búcsú
a Várostól

Tisztelt Izsákiak! Nem indulok 
az önkormányzati választáson 
sem képviselőnek, sem pol-
gármesternek. Ez nem holmi 
tiltakozás a fennálló rend el-
len, hiszen Izsákon alapvetően 
rendben mennek a dolgok. A 
képviselő-testület szerencsére 
nem utánozta le az országos 
politikában bevett módit, a szét-
húzást, egymásra mutogatást, 
hanem alapvetően egy irányba 
húzva, egyet akarva dolgozott 
a városért. Ezúton is köszönöm 
mindazok munkáját, akik a 
közös sikerek elérését lehetővé 
tették, munkájukkal hozzájárul-
tak a város fejlődéséhez. Hogy 
mégis miért nem indulok a vá-
lasztáson, ezt sokan kérdezték. 
Röviden a válasz: családi okok 
miatt. Három éve megházasod-
tam, a feleségem nyíregyházi. 
Három éve hetente ingázunk 
Nyíregyháza és Izsák között, 
ez eléggé megterhelő. Hogy 
végül miért Nyíregyháza mellett 
döntöttünk, annak számos oka 
van. Feleségem Nyíregyházán 
kezdett el építkezni, mielőtt 
még megismerkedtünk, és sze-
retnénk együtt, közösen befe-
jezni a házat. Szeretnénk családi 
fészket, és családot. A lelkiis-
meretes polgármesteri munka 
pedig teljes embert kíván, ahol 
nincs se vasárnap se ünnepnap. 
Alpolgármesterként sokat küsz-
ködtem azzal, hogy esetlegesen 
lemondok a tisztségről, de végül 
mindig arra jutottam, hogy ez 
nem lenne tisztességes azokkal 
szemben, akik számítanak a 
munkámra. A mandátum négy 
évre szól, és most van vége. 
Vannak persze személyesebb 
jellegű folyamatban levő ügyek, 
mint például az Izsáki Sárfehér 
Polgárőr Egyesület. 
Az egyesületet nagyon megter-

helte a több mint százmillió fo-
rintból sikeresen megvalósított 
munkahelyteremtő program, 
ahol a pénznek túlnyomó részét 
izsáki dolgozóknak osztottuk 
ki munkabérként. A támogatás 
államkincstári kifizetésének 
elhúzódása miatt, és egyéb nem 
várt okok miatt mintegy 8 millió 
forint adóssága keletkezett az 
egyesületnek, és a tagság ennek 
a pénznek az előteremtését nem 
tudta vállalni. Itt nincs más út, 
mint az előremenekülés. újabb 
pályázatokkal, a pályázati pro-
jektek által termelt bevételekből 

hosszabb idő alatt lehet csak 
leküzdeni ezt a hátrányt, és 
az egyesületet nullára kihozva 
lehet csak nyugodt szívvel, és 
következmények nélkül meg-
szüntetni. Viszont örülök neki, 
hogy az egyesületből kilépett 
tagok új egyesületet alapítottak, 
ahol nem a mínusz nyolcmillió-
ról, hanem legalább a nulláról 
indulva tudták újraindítani a 
polgárőr munkát. Az induláshoz 
közreműködésemmel megfelelő 
nagyságrendű támogatásokat 
kaptak az önkormányzattól és 
a polgárőr szövetségtől, melyek 
által remélhetőleg biztosabb 
alapokon tudnak működni. 
Nem örültem persze annak, 

hogy a kilépésüket követően 
néhányan még hátba is támad-
tak, és városszerte kígyót-békát 
szórva feljelentettek a létező 
minden hatóságnál, hogy ala-
posan ki legyenek vizsgálva az 
ügyek, de nem baj, legalább 
alaposan ki lettek vizsgálva 
az ügyek, és pontosan tudjuk, 
ki, merre hány lépés. Bízom 
benne, hogy az Izsáki Sárfehér 
Polgárőr Egyesület az erősen 
megcsappant tagsággal is sike-
resen tud működni mindaddig, 
míg nullára nem hozza magát, 
és minden szempontból ren-
desen megszüntethető lesz. 
Meg lehetne persze szüntetni 
tisztességtelen és erkölcstelen 
módon is, de az nem fér össze az 
én világommal. Az én világomat 
persze sokan nem értették, és 
magukból kiindulva feltételez-
tek ezt-azt, még az egyesületi 
tagság soraiból is, a legközvetle-
nebb munkatársak is. A hatósági 
vizsgálatok lezárultával persze 
következett a meglepetés, hogy 
nicsak, nem mindenki teszi 
meg azt, amit megtehetne, és 
megtesz olyasmit is, amit más 
nem tenne meg. Nem baj ez, az 
emberek ilyenek. Nem egyfor-
mák. Mindenesetre örülök neki, 
hogy úgy megyek el a városból, 
hogy senkivel nem maradok 
haragban, és meg tudok bocsá-
tani, sőt segíteni olyanoknak is, 
akik korábban rámtámadtak. Ezt 
persze sokan nem értik, de nem 
baj. Bármennyire nevetséges is 
egyesek számára ez a lelkület, 
ez a hozzáállás, remélem, soha 
senki nem tud nekem olyan mó-
don ártani, hogy ezt a lelkületet 
elveszítsem, és csatlakozzak az 
önző, maguknak való emberek 
táborához. 
Sokan javasolták, hogy induljak 

polgármesternek, ami őszintén 
szólva nagyon jól esett, köszö-
nöm az eddigi bizalmat, igye-
keztem megszolgálni. Ártani re-
mélem senkinek nem ártottam, 
akarattal biztosan nem. Ahol 
csak tudtam, kivettem a részem 
a munkából, gondolok itt a város 
által megnyert pályázatokra: út-
építések, idősek otthona építés, 
régi hulladéklerakónk ártalmat-
lanítása, munkahelyteremtés 
és sok egyéb más pályázat. Be-

vallom örömet okoz számomra 
végigmenni úgy a városon, hogy 
a felújított főteret, új utakat, és 
más megvalósult fejlesztéseket 
látva tudom, hogy egyikben 
is, másikban is benne van az 
én kezem munkája is, ha nem 
is a lapátot fogva, hanem a 
számítógép billentyűzetét kop-
tatva. Örülök, hogy az általam 
megírt, a közreműködésemmel 
megszületett pályázatok jobbá, 
komfortosabbá, szebbé tették 
a várost. Remélem, hogy ez a 
trend tovább folytatódik az új 
képviselő-testület és a városháza 
apparátusának munkája által. 
Erre megvan minden esély. 
Szerencsére a város hosszú távú 
hitelt nem vett fel a mindenna-
pos működésére, csak beruhá-
zási célra. Ez közgazdaságilag 
teljesen pozitív, és jót jelent. A 
hitel jó dolog, csak okosan kell 
vele bánni. Megtérülő beru-
házásra szabad hitelt felvenni, 
sőt butaság nem igénybe venni, 
mivel az a fejlődés gátja lenne. 
A mindennapi működésre vi-
szont nem szabadna hosszú távú 
hitelt felvenni a jövőben sem, 
mivel az az eladósodás egyik 
biztos receptje. A szerencsés 
helyzet az, ha a beruházásokhoz 
kapcsolódó hitelek fizethetők 
a beruházások hozadékaiból. 
Gondolok itt példának okáért a 
szennyvíztelepre, vagy igen, akár 
az útfelújításokra is. 
Az elkövetkezendő időszak 

biztosan nem lesz könnyebb, de 
bízom benne, hogy a választáso-
kon olyan képviselő-testületet 
sikerül választani, akik az eddi-
giekhez hasonlóan egyirányba 
húzva, egyet akarva fogják elő-
revinni a várost. Nem hiszem, 
hogy bármelyik képviselő is 
rosszat akarva ellenzett volna 
dolgokat, egyszerűen más volt a 
véleménye. A más véleményekre 
szükség van, mert csak úgy le-
het megtalálni a közös utat, ha 
vannak vélemények, különböző 
vélemények, melyek közül ki 
lehet választani azt, amit legtöb-
ben el tudunk fogadni. Viszont 
előre haladni csak úgy lehet, ha 
egy irányba akarunk elmozdul-
ni. No nem szeretném ilyesféle 
filozofálással traktálni az új 
városvezetést, bízom benne, 
hogy olyan személyeket sikerül 
megválasztani, akiknek ezeket 
elmondani felesleges, hiszen 
maguk is jól tudják. A jelöltek 
névsorát elnézve ez biztosan si-
kerülni fog. Nincsenek pótolha-
tatlan emberek. Én sem vagyok 
az. Bízom benne, hogy a helye-
met az alpolgármesteri székben 
olyasvalaki fogja betölteni, aki 
hasonló elhivatottsággal, és ta-
lán még több lelkesedéssel tudja 
ellátni ezt a feladatot. Üzenet az 
utánam jövőknek: „Ha lehozod 
a csillagokat az égről, számíts 
rá, hogy valaki biztosan leszid 
azért, mert a holdat képes voltál 
otthagyni. Ha sikerül egy-két 
csillagot hoznod a város egére, 
és nem köszöni meg senki, azt 
vedd úgy, hogy dicséretet kaptál. 
Ha erre gondolsz, nagyobb csa-
lódásoktól mentesen, boldogan 
fogsz dolgozni.”

Nagy Máté
Izsák Város alpolgármestere

Augusztus16-án délután ér-
kezett a jó hír Mondok József 
polgármester úr közvetítésével. 
Bogó Ágnest kellet felhívnom 
a Zánkai Gyermek- és Ifjúsági 
Centrum vezetőjét, aki megle-
pő ajánlatot tett. Ha 2 óra alatt 
össze tudunk toborozni 40 gyer-
meket másnap reggeli indulással 
Zánkára, akkor 5 napig ingyen 
nyaralhatnak. A bennünket kö-
rülvevő bizonytalanság gyorsan 
szertefoszlott, hiszen a gyors 
visszajelzéseknek köszönhe-
tően akár 60-70 gyermekünk 
is lett volna erre a páratlan le-
hetőségre. Ezután már csak az 

odautazást kellett megszervezni, 
de az Önkormányzat jóvoltából 
ez is gyorsan megoldódott. Az 
indulás másnap 9 órakor az Ön-
kormányzat épülete elől történt. 
Végül 44 gyermeket tudtunk el-
vinni a Magyar Tenger partjára. 
Igen színes programokkal vártak 
a szervezők, mint pl. kézmű-
ves foglalkozások, sétahajózás, 
strandolás, koncertek. Szeren-
csésnek érzem magunkat, hogy 
olyan gyerekeknek is örömet 
okoztunk, akik még soha sem 
látták a Balatont. 

Sörösné 
Boldoczki Tímea

A 2010. szeptermber 11-re 
meghirdetett 

Gyermek Lovasverseny 
a rossz időjárási viszonyok 

miatt elmaradt. 
A verseny megrendezésének új 
időpontját 2010. október 9-re 

tűztük ki. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Rendezőség

Felhívás – 
Sárfehér Napok 2010

KIÁLLÍTÁSOK
- A Sárfehér Napok terménykiállításának rendezősége kéri az 

izsáki termelőket és kiskert tulajdonosokat, hogy az általuk ter-
melt szép, valamint ugyancsak szép és nem mindennapi termé-
nyek (nagyméretű zöldségféle, takarmánytök, stb.) kiállításával 
szíveskedjenek hozzájárulni a rendezvény sokszínűségéhez és 
sikeréhez. Aktív hozzáállásukat a rendezõség elõre is megkö-
szönve: Kállai Gyula hegybíró
- Az Ipartestületi Székházban a megszokott kézműves és ipari kiál-

lítás mellett képzőművészeti tárlatok is várják az érdeklődőket.
- Az izsáki nyári alkotótábor munkáiból összeállított kiállítás 

megnyitója szeptember 24-én 18 órakor lesz a városházán.

SZÜRETI FELVONULÓK
Továbbra is várjuk leányok és fiúk jelentkezését a szüreti felvo-

nulásra csőszlánynak, csőszfiúnak, csikósnak. Jelentkezés az ITV 
stúdióban, vagy a 375-900-as telefonszámon.

Németh Mihálynénak 
87. születésnapja alkalmából, 

sok boldogságot és 
hosszú boldog életet kívánnak: 
lánya, unokája és unokaveje
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Önkormányzati választás 2010

Tisztelt Izsákiak!
Egy önkormányzati ciklus 

végére értünk. Ilyenkor álta-
lában summázni, értékelni 
szokták az eltelt periódust. 
Én még sem tenném ezt, 
egyrészt azért mert mások 
már kimerítően megtették 
(lásd előző lapszám), más-
részt azért mert fontosabb-
nak tartom az előretekintést 
és a hasznos, jövőben való 
gondolkodást. Természete-
sen ez lehetetlen a jelenlegi 

helyzet feltérképezése nélkül. Az elmúlt négy év alatt 
megismertem a település és az önkormányzat állapotát, 
problémáit. Véleményem szerint ahhoz, hogy a település 
helyzete ne romoljon tovább, komoly gondolkodásmód-
váltásra van szükség. Nincsen szándékomban bírálni a 
testület tagjait, de a másképp gondolkodás morzsája sem 
volt fellelhető legtöbbjük „munkájában”, vagy csak jól 
titkolták. Minden esetre jó lenne látni, hová tartunk, 
ki kellene tűzni az elérendő célokat, de még ezek sem 
történtek meg. Hát lépjük meg az első lépéseket nézzük, 
mit szeretnénk megvalósítani, mindezt reálisan gondol-
kodva, két lábbal a földön állva tegyük.
Első lépés az önkormányzat gazdálkodásának átvilágí-

tása. A felszínre került tények alapozzák meg lehetősé-
geinket, azt hogyan tudunk az egészségügy, oktatás és 
munkahelyteremtés területén előbbre lépni. Törekedni 
kell az önfenntartó önkormányzat megteremtésére. 
Ki kell aknázni a meglévő erőforrásokat könnyítve a 
lakosság terhein, gondolok itt a szennyvíztelep, hulla-

ÖSSZEFOGÁS IZSÁK TOVÁBBI FEJLŐDÉSÉÉRT

Tisztelt Izsáki Választók!
Október 3-án ismét az ur-

nákhoz járulhatunk, hogy 
eldöntsük kik vezessék vá-
rosunkat az elkövetkezendő 
négy évben, hiszen véget 
ért a 2006-ban kezdődött 
négyéves ciklus, melyben az 
Önök többségének megtisz-
telő bizalmából Izsák polgár-
mestereként szolgálhattam 
közös ügyünket, városunk 
fejlődését.

Nem könnyű négy esztendőt hagyunk magunk mö-
gött. Gazdasági és pénzügyi válság sújtotta a világot, az 
országot, s persze ezek hatásai alól mi sem vonhattuk 
ki magunkat. Mindezek ellenére elmondhatjuk, hogy 
városunk e nehéz időszakban is adósság nélkül tudott 
működni úgy, hogy az oktatási, egészségügyi intézmények 
fennakadás nélkül, a megszokott színvonalon végezhették 
munkájukat, s a közigazgatási munka is zökkenők nélkül 
haladt. Bár mindezek működtetése igen nagy terheket 
rótt önkormányzatunkra, konkrétan bevételeink több mint 
kétharmadát vitték el e költségek, mégis olyan fejlesztéseket 
is meg tudtunk valósítani, melyek hosszú távra növelik 
Izsák komfortosságát. Ezek közül a teljesség igénye nél-
kül néhány:
- a város keleti felén megvalósított esővíz elvezető rendszer,
- közel 20 kilométernyi belterületi útfelújítás, 
- a belváros rekonstrukciója,
- járdaépítések,
- a külterületi elkerülő út megépítése, 
- a rendőrőrs megszervezése, annak épület biztosítása, 
- a kábeltévé rendszer korszerűsítése
- a szélessávú internet kiépítése,
- a szennyvíztisztító iszaptározójának megépítése,
- a régi hulladéklerakó rekultivációja,
- iskolai és óvodai eszközbeszerzések,
- orvosi rendelőhöz felszerelés vásárlása,
- kompetencialapú oktatás megalapozása az iskolában, 
óvodában,
- autóbuszvárók kialakítása,
- a könyvtár technikai és eszközfejlesztése
- földes utak bel- és külterületi felújítása,
- a kisizsáki utcák felújítása,
- kisizsáki járdaépítés,
- szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása,
- az önkormányzat működési és szervezeti fejlesztése.
A fentebb felsoroltakat abból a közel kétmilliárd fo-

rintnyi összegből valósíthattuk meg, melyet különböző 

pályázatokon nyertünk központi támogatásként. Talán 
az sem elhanyagolható momentum, hogy e fejlesztések 
úgy valósultak meg, hogy más településektől eltérően, mi 
nem vezettünk be a lakosságot sújtó helyi adókat pénzügyi 
egyensúlyunk biztosítása érdekében. 
Tudom, hogy sok dolog van még, amit meg kellene 

oldanunk, ám abban a gazdasági helyzetben, melyben az 
ország egésze, s mi magunk is voltunk az elmúlt években 
reálisan aligha számíthattunk volna többre, mint a fentebb 
felsoroltak.
Az Izsáki Hírek augusztusi számában, a közelgő válasz-

tások kapcsán, ketten is felsoroltak olyan megoldandó 
feladatokat, melyeket magam is látok. Ezek megvalósítása 
azonban nem azért maradt el, mert nem akartam, nem 
akartuk megcsinálni, hanem azért, mert az anyagi lehe-
tőségeink nagyon is behatároltak voltak.
Az előttünk álló újabb négyéves ciklus lehetőségeit még 

nem látjuk, csak remélhetjük, hogy az ország gazdasági 
és pénzügyi helyzete javul, s így a települések is jobb 
helyzetbe kerülhetnek.
Kitüntető bizalmuknak köszönhetően immár húsz éve 

-ebből tizenkét éve mint polgármester-, szolgálhattam 
Önöket, végezhettem azt a munkát, melynek egyetlen 
célja Izsák fejlesztése volt. Ha ennek alapján az elmúlt 
négy év mellett a 12 esztendőre is visszatekintünk, akkor e 
fejlesztési sorba illeszthetjük a teljesség igénye nélkül:
- a szennyvíz- és szilárdhulladék-kezelés megoldását,
- a piactér felújítását, 
- az Aranyfürt Idősek Otthona létrehozását,
- Izsák körzetközponti szerepének megteremtését,
- az okmányiroda létrehozását,
- a gyámhivatal létrehozását,
- a 2700 méternyi vízhálózat bővítést,
- a gyermekorvosi rendelő felújítását,
- a vasút melletti és a kiskőrösi út felőli parkok létreho-
zását,
- a városgazdálkodási Kft. létrehozását,
- a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat elindítását,
- a tanyabiztonsági program beindítását,
- a képviselő-testületi ülések tv-közvetítésének elindítását,
- a Sárfehér-major melletti buszmegálló létesítését,
- a régi posta előtti park felújítását,
- az iskolai számítógépes rendszer kiépítését,
- az iskola kéttantermes bővítését,
- az iskola új tanári szobájának kialakítását,
- a helytörténeti múzeum új épületbe helyezését,
- a kecskeméti úti kerékpárút és gyalogos híd megépítését,
- a közvilágítás korszerűsítését,
- a Tavasz utca keleti felének kinyitását,

- a Gyulai Pál utca kinyitását,
- az egészségház melletti parkoló kialakítását,
- a gazdakör épületének teljes felújítását,
- a város rendezési tervének elkészítését,
- a levelező középiskolai oktatás bevezetését,
- a víztorony felújítását,
- a korábbi útkorszerűsítéseket.
Most, a 2006-2010-es választási ciklus végéhez érve, 

korábbi megtisztelő bizalmuknak köszönhetően immár 
a negyedik ciklushoz kérhetem az Önök támogatását, s 
egyben megköszönöm Önöknek a város gyarapodásáért tett 
valamennyi lépést. 
Külön köszönöm a mindenkori képviselő-testület tag-

jainak munkáját, hiszen közös munkánk eredményeként 
számolhattam be a fenti eredményekről.
Kérem, ha elégedettek az eddigi munkával, szavazatukkal 

támogassanak engem és  Bérces Lajos, Damásdi Gábor, 
Kállai Gyula, Hambalkó Ferenc, dr. Rigó József Zsolt, Sö-
rösné Boldoczki Tímea és Tetézi Attila képviselőjelölteket 
október 3-án.
Az új ciklusban, az új képviselő-testülettel városunk 

további fejlesztésén kívánok munkálkodni. Az intéz-
mények, a közigazgatás további, folyamatos jó színvonalú 
működtetése mellett -melyek egy részét a szomszédos 
településekkel közös feladatellátásban tervezünk- kiemelt 
feladatként kívánom kezelni:
- AZ ISKOLA FELÚJÍTÁSÁT,
- AZ EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS ELLÁTÁS 

FEJLESZTÉSÉT,
- az önkormányzati intézményrendszer átszervezését,
- a könyvtár felújítását,
- a művelődési ház felújítását, illetve új intézmény létre-

hozását,
- a csapadékvíz elvezető rendszer további kiépítését,
- a vízmű és vízhálózat felújítását,
- a szennyvíztisztító továbbfejlesztését,
- a bel- és külterületi utak további javítását, felújítását,
- térségközponti szerepünk növelését,
- vállalkozások Izsákra településének támogatását, kez-

deményezését
- az önkormányzati tulajdonú Izsák-Kom Kft.olyan haté-
konyságú működtetését, hogy ne legyen szükség a víz- és 
szennyvízdíjak emelésére.
Reális, megvalósítható célokat képviselünk! Kérjük, 

szavazataikkal álljanak a közös célok megvalósítása 
mellé! Október 3-án szavazzanak Izsák további fejlő-
désére! Válasszák összefogásunkat!

Mondok József
polgármesterjelölt

déklerakó telep viszonylatában a szennyvíziszap újrafel-
használására, a hulladékszállításra és újrahasznosításra. 
Ugyanígy tartogat még magában gazdasági potenciált 
a településünk kiaknázatlan melegvíz készlete, amely 
hasznosítható lehet ipari, mezőgazdasági célokra, fűtés-
re is. Meglátásom szerint a mezőgazdaság még mindig 
rendelkezik rejtett alternatívákkal, akár élelmiszeripari, 
akár energiaipari szegmenseket tekintve. Ezeket meglo-
vagolva komoly létszámú munkahelyet teremthetünk, 
amely támogatja a település lakóinak helyben maradását, 
a fiatalok visszatérését. 
Ezen az úton járva megszilárdíthatjuk a város meg-

ingott gazdasági helyzetét. Természetesen továbbra is 
komoly hangsúlyt kell fektetni a pályázatfigyelésre és 
írásra, - érdemes egy külön stáb felállításán elgondol-
kodni - de vannak olyan fejlesztések, amiket kötelező 
megvalósítani külső pályázati források nélkül is. Ilyen 
például az esővíz-elvezetése, ami a közmunkások foglal-
koztatását is normalizálná és a település nyugati felén 
élők sok problémáját is megoldaná. Továbbiakban ide 
sorolom a közintézmények állagmegőrzését, felújítását, 
melyet tervszerűen kell elvégezni. Azoknak az utcáknak 
a rekonstrukcióját, szilárd burkolattal történő ellátását 
is meg kell valósítani, amelyekre jelen támogatási rend-
szer mellett előre láthatólag nem nyílik meg állami, vagy 
európai uniós forrás. A megoldandó feladatok körébe 
tartozik a közművelődés, a művelődési ház méltó stá-
tuszának visszaállítása.
A közétkeztetés kérdése is megoldásra vár, akár az 

önkormányzat, akár külső cég kezelésében. Figyelembe 
kell venni az új lehetőségeket, miszerint közvetlenül a 
termelőtől is beszerezhető a konyhai alapanyag. Termé-

szetesen a helyi gazdáktól való vásárlásra gondolok.
Honorálni kell a lakosság felé azt, hogy „vállalta” a 

szennyvíztisztító és a hulladéklerakó telepet minden 
káros és negatív hatásával együtt. Ennek fejében csök-
kenteni kell a közüzemi díjakat akár a többi település 
magasabb díjszabása mellett is. 
Napestig lehetne sorolni a feladatokat és az ötleteket, 

én csak néhányat említettem, pontosan azért, hogy ne 
tűnjön kampányígéretek tömkelegének ez a felsorolás. 
Amit mégis megígérhetek, az az Izsákért, az Izsákiakért 
végzett felelősségteljes, korrekt önkormányzati munka-
végzés. Önös és külső érdekek kizárása, pártpolitikai 
érdekeket háttérbe szorító összefogás a közösségépítés 
érdekében.
Köszönöm támogatásukat, az összegyűlt ajánlószelvé-

nyeket. Most Önökön a sor! Ha változást szeretnének a 
település életében, a városvezetésben, ha egyetértenek 
gondolataimmal menjenek el szavazni. Csak olyan jelölt 
neve mellé tegyenek x-et akiben ténylegesen megbíznak, 
aki Önök szerint becsülettel a város érdekeit szolgálná. 
Ne befolyásoljon senkit semmiféle munka, üzleti vagy 
egyéb kapcsolat. A szavazófülkében egyedül lesz, bátran 
szavazzon, de megfontoltan. Ha úgy gondolja, hogy a 
jelöltek közül csak három vagy akár öt az aki alkalmas, 
akkor csak azokra voksoljon. Nem kötelező nyolc kép-
viselőjelöltet megjelölnie. 
Kérem, támogassanak október 3-án polgármesterje-

löltként a helyhatósági választáson, és mivel minden 
jó munkához jó csapat szükséges kérem, támogassák a 
következő képviselő jelölteket:
Frankó Barnabás, Góhér Zoltán, Mezei Mihály, Miklovics 

Máté, Kutas Tibor.

Rácz Sándor
polgármesterjelölt
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Feleségemmel, Horváth 
Petrával és két gyerme-
künkkel,  Johannával és 
Mátyással Izsákon élek. Ta-
nulmányaim során néhány 
esztendőt távol voltam, az 
egyetem elvégzését követő-
en Izsákon kezdtem pályá-
mat, majd pár évig távolab-
bi munkahelyen folytattam, 
az utóbbi két és fél évben 
az OTP izsáki fiókvezető-
jeként dolgoztam. Jelenleg 
saját vállalkozásom építem. 

2001 óta részt veszek az önkormányzati munkákban, 
kezdetben a kht. felügyelő bizottsági tagjaként, az 
utóbbi 5 évben a pénzügyi és városfejlesztési bizottság 
külső tagjaként.

Életpálya, szakmai tapasztalat
Tanulmányaim az alábbi intézményekben folytattam:
1991-1995 Energetikai Szakképzési Intézet, Paks - Szá-
mítástechnikai programozó.
1995-2000 Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs 
- Okleveles közgazdász diploma.
1998-2001 Pécsi Tudományegyetem, Pécs - Jogi sza-
kokleveles közgazdász másoddiploma.
Angol nyelvvizsgával rendelkezem, társalgási szinten 
aktívan használom.

Szakmai tapasztalataimat az alábbi munkahelyeken szerez-
tem:
2000-2005 Izsáki Pezsgőüzem (akkor Hungasekt Rt.) 
- gyakornok, majd gazdasági vezető.
2005-2007 Fonyódi Ásványvíz Kft. - gazdasági vezető, 
külföldi tulajdonosokkal kapcsolattartó.
2007-2010 OTP Bank Nyrt. Izsáki fiók - fiókvezető.

ÖNKORMÁNYZATI ÉS FEJLESZTÉSI TERVEM 
2010-2014-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA

Folytatva az Izsáki Hírek előző számában megjelent 
cikkem, immár polgármesterjelöltként kívánok bemu-
tatkozni, valamint felvázolni terveim és elképzeléseim 
a következő 4 évre vonatkozóan.

Lehet más a következő négy év?
Bízom benne, hogy mondandóm végére minden lakos 

számára egyértelművé válik a válasz.
Ismét eltelt négy év városunk életéből. Az önkor-

mányzati választások közeledtével, ha mérlegre tes-
szük az elmúlt időszak eredményeit, akkor eldönthet-
jük, jó vezetők kezeiben volt-e városunk? Sikerült-e 
végrehajtani a vállaltakat?
Számos beruházásnak, pályázaton elnyert összegnek 

köszönhetően városunk látványos fejlődésen ment 
keresztül, a város fejlődni akarása töretlen. Örülünk 
a megújult utcáknak, a megújulás fázisában levő vá-
rosközpontnak, a pedagógusok és az ifjúság számára 
sok előnyt biztosító eszközöknek (számítógép, fény-
másoló, fényképezőgép), városi könyvtár szolgáltatás 
fejlesztésére nyert technikai eszközöknek.
Ennél én több lehetőséget látok pályázati források-

ban és meg kívánok ragadni minden lehetőséget, 
legyen az százezer forint vagy milliós összeg. Fon-
tosnak tartom, hogy csak fejlesztésekhez vegyünk 
igénybe hiteleket, kedvező feltételekkel (pl. állami 
kamattámogatás). Működjünk együtt a helyi lako-
sokkal és azt gondolom azok, akiknek rendelkezésére 
áll a megfelelő pénzügyi háttér, nem hitelezőként, 
hanem tulajdonostársként jobb gazdái lesznek egy 
hasznot termelő beruházásnak (pl. termálfürdő, 
megújuló energiát hasznosító üzem), mint egy tá-
volról idetekintő pénzintézet. Az önkormányzat és a 
vállalkozások, magánszemélyek együttműködésének 
jogi alapjai megteremthetők.
Véleményem szerint nagyobb figyelmet kell fordítani 

a kisebb összegű pályázatokban rejlő lehetőségekre 
és nem minden esetben a 100 milliós beruházások el-
nyerésében bízni, ez a bizakodás az iskolafelújítással 
kapcsolatban is sikertelennek bizonyult. Apróbb, akár 
saját erőből megvalósítható, a diákok és pedagógusok 
kényelmét, biztonságát szolgáló fejlesztések pályázati 
milliók nélkül is elérhetők, amennyiben a megfelelő 
döntések megszületnek a város vezetése részéről.

Frankó Barnabás polgármesterjelölt kultúrákon kívül más irányba elmozdulni. A termálvíz 
nem csak kikapcsolódásra használható fel, hazánkban 
számos helyen léteznek virágzó gazdaságok, melyek 
fűtése az olcsó meleg vízen alapszik.

 Oktatás-nevelés és közművelődés
Az önkormányzat kötelező feladatai közé tartozik az 

óvodai ellátás és az alapfokú oktatás biztosítása. Az 
óvoda és az általános iskola épületei műszakilag 
elavultak, sőt balesetveszélyesek. Az óvoda épületét a 
2010-2014 közötti önkormányzati ciklusban felújítjuk, 
parkolót alakítunk ki, a beton burkolatú udvart korszerű 
gumifelülettel látjuk el. Az általános iskola felújítása 
rendkívül időszerű ehhez azonban először meg kell 
teremtenünk az elegendő önerőt, amely lehetővé teszi 
a majdani pályázati lehetőségek kiaknázását. Addig is 
számtalan apró, de nem jelentéktelen lépést tehetünk 
iskolánkban a kényelem és a biztonság érdekében. A 
teljesség igénye nélkül a következőket: iskola udvarába 
bevezető „út” szilárd burkolattal való ellátása, parkoló 
kialakítása az iskola előtt, fedett buszmegállók kiala-
kítása, stb.). Ehhez felkérhetünk szülőket is hiszen 
a szakmába vágó feladatok bemutatásában szerepet 
tudnának vállalni olyan formában, hogy szakmai irányí-
tásuk mellett, az önkormányzat biztosította anyagokkal, 
szerszámokkal a gyerekek bevonásával ültessünk fákat, 
fessünk kerítést, rendezzünk udvart, stb.
A művelődési ház már csupán fogalom az izsákiak 

emlékeiben, tarthatatlan, hogy nincs a városban a kul-
túra számára hely. Nincs egy önkormányzat részéről 
biztosított, akadálymentesített helyiség, ahol akár csak 
20-30 fő egyszerre, kényelmesen helyet foglalhat egy 
közösséget érintő ügy megbeszélése céljából (a házas-
ságkötő terem csak kivételes esetekre igényelhető). 
Szükség van a művelődési ház rendbe tételére, majd 
legyen az használható a lakosok által, tanfolyamok bo-
nyolítására, egyházi-világi összejövetelek szervezésére, 
kiállítások megrendezésére, színházi és egyéb hagyo-
mányőrző fellépésekre, hangversenyekre, próbákra. 
Semmiben nem kevesebb a vidéki kisváros lakója, mint 
a nagyvárosi polgár, nekünk is adasson meg a kultúra 
elérhetősége helyben, melyre napjainkban is nagy igény 
mutatkozik (gondoljunk csak a pedagógusok által szer-
vezett színházi előadásokra). A helyi és az elszármazott 
művészek alkotásainak állandó kiállításának adhat he-
lyet a közösségi ház és rendszeresen szervezve, vidéki 
művészek alkotásai is helyet kaphatnak.
A városi könyvtár épületét szintén meg kell újítani. 

Nagy területű udvarában olvasó- és pihenőhelyek, vala-
mint parkoló kialakításra is elegendő a hely, természete-
sen az utcafront sem maradhat érintetlen. Meg kívánom 
jegyezni a művelődési ház, könyvtár tekintetében sem 
milliós pályázati pénzekre gondolok a megvalósításra 
vonatkozóan, hanem a logikusan felépített pénzügyi 
tervezésben látom a megoldást.
Eredményes tanulóinkat minden elérhető módon ki-

emelten támogassa az önkormányzat, lehetőségeinkhez 
mérten és következetesen! Komoly háttérrel rendelkező 
cégek is láthatnak ebben fantáziát, hiszen a jövőben 
is szükségük lesz fiatal, kreatív munkaerőre, akiknek 
nagy előny lehet a támogatás valamilyen formája, már 
az általános iskolában is.

  Egészségügyi ellátás és szolgáltatás
A jelenlegi orvosi rendelőink immáron évtizedek óta 

felújításra szorulnak, mind az épületeket, mind az esz-
közeiket illetően. Az Egészségügyi Centrum nem tudott 
megépülni és a jelenlegi kormányzati elképzelések sem 
támasztják alá, hogy a jövőben ennek megvalósítására 
lehetőségünk lesz, bármennyire is szeretnénk mind-
annyian. Kisebb léptékben azonban gondolkodhatunk, 
ehhez azonban pontos felmérés és számítások szüksé-
gesek, mi előnyösebb városunknak hosszútávon. Mire 
is gondolok? Két lehetőség előtt állunk. Felújítjuk a 
külön-külön álló orvosi rendelőket vagy egy épületen 
belül hozunk létre egy Egészségügyi Központot a je-
lenlegi orvosi, fogorvosi, védőnői apparátussal. úgy 
gondolom, hogy ehhez megalapozott döntés szükséges, 
melyben én és a leendő képviselő-testület számítunk 
a lakosság véleményére. Előtte azonban fontos, hogy a 
lakosság tisztán lássa melyik változat mennyibe kerül, 
milyen előnyökkel és hátrányokkal jár. Őszi munkánk 
megkezdésével az elsők között foglalkozunk ezzel a 
kérdéskörrel.
 Közbiztonság és közösségi feladatok
A rendőri jelenlét az utóbbi években lényegesen javult, 

sok ügy felderítésében jeleskedtek a rendőrőrs tagjai. 

Mit kell adnunk az itt élőknek? 
Elsősorban hitet, hogy értük és velük együtt akarunk 

dolgozni.
- Először is be kell látni, hogy egyedül nem megy. Meg 
kell hallgatni minden jó tanácsot, és el kell kerülni az 
örök akadékoskodókat. 
- Másodszor: csak azt kell vállalni, amire konkrét terv 
és fedezet van. 
- Harmadszor: tudnunk kell, hogy ezt a gyönyörű 
települést csak megőrzésre vesszük át, felelősséggel 
tartozunk érte, óvnunk és gazdagítanunk kell, hogy úgy 
adhassuk tovább az utánunk jövőknek.

Azt meg kell értenünk, hogy a változások nem jelenthe-
tik a hagyományok felrúgását, de az is elkerülhetetlen, 
hogy az új igények mentén színesebbé váljon az itteni 
élet. Csak olyan közösség fejlődhet egészségesen, amely 
tiszteli elődei kultúráját, ahol az idősebbek is elfogad-
ják az újat, a nem megszokottat. Az itt élő emberek 
egymás iránti tisztelete elengedhetetlen feltétele a 
békés egymás mellett élésnek, csak így lehet közösen 
megvalósítani a kitűzött célokat.

Mit is szeretnék megvalósítani a következő négy 
évben? Mi az, aminek meg kell teremteni a pénzügyi 
hátterét?

Fejlesztési terveim az életminőség javítására

 Munkahelyek védelme, új munkahelyek teremtése
A munkahelyek megtartása érdekében folyamatos kap-

csolatot kell ápolni a lehető legtöbb munkaadóval, hogy 
tájékozódjunk elképzeléseikről, terveikről. Rendkívül 
szoros kapcsolatot kívánok kialakítani a munkaügyi 
kirendeltséggel. Lehetőségeinkhez mérten támogatást 
kell nyújtatnunk városunk lakosai számára képzett-
ségük színvonalának emeléséhez, korszerű szakmai 
ismeretek megszerzéséhez, mely képzésbe be lehet 
vonni a jelenlevő cégek mellett a Kecskeméti Regionális 
Képző Központot, sok éves tapasztalattal rendelkező 
oktatóival. Helyi munkaügyi tanácsadó szolgáltatás 
bevezetését szorgalmazom, mely felelős több felüle-
ten (ügyfélfogadás, város weboldala, helyi TV, Izsáki 
Hírek), lehetőséget biztosítani a munkavállalóknak 
és a munkaadóknak, hogy megtalálják a számukra 
kedvező munkalehetőséget vagy a megfelelő dolgozót. 
Ez a tanácsadó iroda kapcsolatot tartana a munkaügyi 
kirendeltségekkel (Kecskemét, Kiskőrös), Bács-Kiskun 
Megyei Iparkamarával, továbbá a hatóságokkal való 
könnyebb kapcsolattartás érdekében információkat és 
elérhetőségeket nyújtana elsősorban az egyszemélyes 
vállalkozások és a mikro vállalkozások számára. Az 
információ biztosításán kívül hasznosnak tartom ös-
szejöveteleket szervezni a vállalkozók számára, ahol a 
hatóságok (adóhatóság, ÁNTSZ, munkaügyi felügyelők) 
dolgozóival együtt beszélgetve tudunk kialakítani hos-
szú távú, személyes kapcsolatot.
A korábbi ciklusok vezetése nem alapozta meg egy 

ipari park létét, ez ma már ilyen formában nem is 
előnyös. Jelenleg azonban semmi nem vonzza ide az új 
vállalkozásokat. Annyit tehetünk, hogy megteremtjük 
az alapjait egy Izsák külterületén kialakítandó, egysé-
ges, rendezett, közművekkel ellátott ipari területnek, 
mely önkormányzati közreműködéssel kialakítható. 
Meglevő kapcsolatainkat felhasználva (Regionális 
Fejlesztési Tanács, Vállalkozás Fejlesztési Alapítvány) 
tájékoztatni tudjuk a beruházásokat, fejlesztéseket 
tervező cégeket előnyös feltételekkel rendelkező te-
rületünkről. (autópálya, nagyváros közelsége - ennek 
ellenére lényegesen olcsóbb ingatlanár, átmeneti helyi 
iparűzési adó kedvezmény - izsáki lakosokból képzett 
munkaerő felvétele)
Büszkék lehetünk számos volt izsáki tanulóra, fon-

tosnak látom, hogy keressük meg őket és iskoláik 
elvégzése után segítsük önkormányzati, illetve helyi 
cégekhez való elhelyezkedésüket. Gondoljunk csak a 
végzett pedagógusokra.
Beruházásoknál elsősorban helyi vállalkozásokat kívá-

nok bevonni a kivitelezésekbe, amennyiben árajánlatuk 
előnyösebb, mint a nem helyi cégeké.
A testvérvárosi kapcsolatok ápolását segítő látogatá-

sokon felül érdemi, kereskedelmi lehetőségeket is ki 
kell építeni.
A gondosan megművelt földek területe egyre csökken, 

lehetőség van azonban a szőlő, gyümölcs és gabona Folytatás a 9. oldalon
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Véleményem szerint sokkal keményebb fellépés szük-
séges bizonyos ügyekben, ha kell, nagyobb létszámú 
jelenléttel kell ezt biztosítani. Kiemelten fontosnak 
tekintem a valódi rendőri ügyelet rendelkezésre állá-
sát, a hét minden napján, 24 órában bármikor elérhető 
rendőrökre van szükség (nem egy főre, hiszen sok eset-
ben egyedül kevés az eredményes intézkedéshez)
Városunk polgárőrsége fontos szerepet tölt be a köz-

biztonság eredményes megvalósításában, munkájuk-
hoz lehetőségeinkhez mérten hozzá kívánok járulni.
Önkéntes tűzoltóság létrehozásának feltételeit meg 

kell vizsgálni, hiszen számos esetben nyújthatnak 
segítséget az év egészében, főként manapság, ami-
kor számos hirtelen jött vihar okoz nehézségeket a 
lakosságnak, úton lévőknek. Sajnálatos a méltatlan 
sorsa jutott ajándék tűzoltó kocsi esete, ezen azonban 
tovább kell lépni, és ha nem rögtön a legmodernebb 
kocsi beszerzésében gondolkodunk, hanem különféle 
egyszerűbb eszközök beszerzését tekintjük fontosnak, 
sok katasztrófavédelmi funkciót elláthatunk (kidőlt 
fák, csapadékvíz szivattyúzás, egyéb kárelhárítás), 
várakozás nélkül indulhatunk a bajba jutottakhoz. Azt 
gondolom gépjármű tekintetében az önkormányzat 
jelenleg is tud felajánlással élni.
Ahogyan az egyik szomszédos településen évekkel 

ezelőtt már megvalósult, szorgalmazom egy 9 fős 
kisbusz beszerzését, mely hatalmas segítség lehet a 
beteg emberek részére kecskeméti szakrendelésekre 
való eljutásban. Emellett fontos szerepe lehetne az 
izsáki orvosi rendelőkben levett vérminták kecske-
méti laborba szállításában. További hasznosításra is 
alkalmas, hiszen a Kisizsákról iskolába bejáró gyerekek 
szállítása egy saját járművel megoldható (jelenleg is 
az önkormányzat finanszírozza, külső vállalkozót vesz 
igénybe). A sport és tanulmányi versenyekre szintén 
eljuthatnak ezzel a járművel a diákok, többen, együtt 
utazva, megkímélve a szülői pénztárcákat.
Városunk honlapja bár meg-megújul, alapvető infor-

mációk hiányoznak vagy szerepelnek helytelenül. Az 
internetben sokkal nagyobb lehetőség rejlik és azt ki 
kell használnia a városnak. Tekintsünk meg néhány 
közeli település weboldalát (Kiskőrös, Kecel), látszik, 
hogy akad tennivalónk (véleménynyilvánítás, turiz-
mus, állásajánlatok, stb.).

 Sportélet és kikapcsolódás
A diákélet szoros hozzátartozója a sport. Napja-

inkban egyre kevesebb azon tanulók száma, akik 
tornaórán kívül is mozognának. Szükségesnek lá-
tom, hogy többféle sportban (kézilabda, röplabda, 
küzdősportok, stb.) is ki tudják próbálni magukat 
gyerekeink, hiszen ezek után derülhet csak ki miben 
is jók igazán. Az elengedhetetlenül fontos eszközöket 
és helyet az önkormányzatnak biztosítania kell, a 
szakmai, edzői háttér jelenleg is rendelkezésre áll és 
úgy vélem egyetért a felvetéssel. A szabadban űzhető 
sportok megismertetése gyerekeinkkel szintén fontos, 
hiszen kultúránkhoz tartozik például az íjászat és a 
lovaglás. A sportcsarnok belső kialakítása nem teszi 
lehetővé nagyobb számú szurkolótábor befogadását, 
ennek érdekében meg kell vizsgálni milyen módon 
alakítható ki nézőtér a felső szinten. Amennyiben akár 
csak két-háromszáz fő ülőhelye biztosítható, jóval 
nagyobb számú verseny és egyéb rendezvény lenne 
szervezhető, hiszen a kiszolgáló helyiségek száma 
ehhez elegendő. 
A belterületi kerékpárút nagyobb biztonságot jelent 

a kerékpárosok, kerekes székesek számára. Nagy hi-
ányosság városunkban és a külterületen, hogy ilyen 
biztonságos kerékpárutak nem léteznek. Kialakításuk 
során figyelmet kell majd fordítanunk természeti 
kincsünkre a Kolon-tóra, bizonyára nem csupán a 
helyi lakosok használnák szívesen, hanem szervezett 
túrák keretében távolabbról érkező túrázók, sport-
szeretők. 

  Otthonteremtési program
Településünkön jelenleg csekély számú új ingatlan 

épül. A nagyváros közelsége nyilván szerepet játszik 
abban, hogy amennyiben lehetőség nyílik, akkor 
a nagyvárosban telepedjen le fiataljaink egy része. 
Próbáljuk őket idecsalogatni és  teremtsünk előnyt 
indulásukhoz azzal, hogy kialakítunk egy lakóövezetet 
közművekkel, melyen a telkeket kedvezményesen vagy 
ingyenesen bocsátja részükre az önkormányzat, cse-
rébe vállalják itt maradásukat 10-15 évre és ne adják 
el ezen idő alatt ingatlanjukat.

tevékenységhez ténylegesen mennyi pénz szükséges, 
mely kiadások szükségtelenek. Én megfordítom a 
sorrendet és a szükséges kiadások precízen megter-
vezett nagysága mellé kívánom állítani a bevételeket. 
Számításaim szerint minimum az egyenlőség bizto-
sítható, tehát a működéshez nem kell hitelt felvenni, 
de a pontos számok megismerése után, novemberben 
ennél többet kívánok tenni. Pontosan arra vállalkozni, 
hogy a költségvetésből biztosítsuk a lakosság igényinek 
megvalósításához szükséges pénzösszeget.
Erősítenünk kell az önkormányzat helyzetét a környe-

ző településekkel szemben, hiszen a jelenlegi kormány 
elképzelése szerint csökkenteni fogják az önkormányza-
tok számát. Izsák számára csak az önkormányzat fenn-
maradása lehet az egyetlen cél, hiszen akkor központi 
szerepet tölthet be, munkahelyek maradnak meg és a 
helyi lakosoknak nem kell máshová menni ügyeiket 
intézni. Ügyfélbarát Polgármesteri Hivatalt kívánunk 
kialakítani, a félfogadásra, tárgyalásra alkalmas helyi-
ségek megteremtésével a lakosság megelégedésére.

Bevételeink növelésére több elképzelésem van:
- a város bevezető útjain sebességmérő készülékek el-
helyezését szorgalmazom, a helyi lakosok türelmi időt 
élvezhetnek, az átutazók szabálysértéseiből jelentős 
bevételre tehetünk szert
- okmányiroda vonzáskörzetének növelése, a több fel-
adat munkahelyeket teremhet helyben
- a hátralékkal rendelkező víz- és szennyvíz felhasználó 
cégektől és magánszemélyektől időben és követke-
zetesen be kell hajtani a tartozásokat, ne a rendesen 
fizetőkkel fizettesse meg a szolgáltató a hiányát

Kiadási oldalon jelentkező megtakarítások:
- közintézmények energia felhasználásának csökken-
tése, megújuló energia felhasználásával (napenergia, 
pelletfűtés, hőszivattyú)
- közvilágítás ésszerűsítése (este 11 után díszvilágítás 
nem kell, az utcákon 50 %-a vagy kevesebb világítótest 
működtetése elegendő, fontos lenne tudni a mért, tény-
leges fogyasztást és azon alapuljon az elszámolás)
- hiteleink nagyságát csökkenteni kell, ezáltal csökkent-
ve kamatkiadásainkat, melyek éves szinten több millió 
forintot jelentenek
- beruházásoknál meg kell versenyeztetni a kivitelezőket

Mit ígérek biztosan?
* Nem hagyom, hogy kárba vesszen még négy év. 
* Nem hagyom, hogy akadályokba ütközzön a tenni 

akarás. 
* Nem hagyom, hogy terveink meghiúsuljanak. 
* Nem hagyom, hogy a lakosokat szembefordítsák 

egymással.
* Nem hagyom, hogy feladatok maradjanak el, lássuk 

el hatékonyabban azokat.

A polgármesternek az a legfőbb dolga, hogy összhangot 
teremtsen a különböző részérdekek között, koalíciót 
kovácsoljon, és így biztosítsa a város harmonikus 
működését.
Az elmúlt négy év bebizonyította, hogy ha hiányzik a 

közös gondolkodás, a közös cselekvés, akkor a fejlődés 
elé is akadályokat állítunk. Folyamatos párbeszéd he-
lyett egymás melletti elbeszélés, mellébeszélés volt a 
jellemző, amelyből mostanra mindenkinek elege lett. 
Már-már élhetetlenné váló városunkat szeretném újra 
élhetővé tenni, egy felelős új képviselő-testület munkája 
révén. Nyílt, lakossági eszmecsere keretében el kell in-
dítanunk azt a folyamatot, hogy a település fejlesztése 
ne egyéni érdekek alapján, hanem a lakosság egészé-
nek vélemény nyilvánítása után alakuljon ki.

A választás tétje most az, hogy lesz-e összefogás, 
megegyezés, félretehetők-e a személyes sérelmek, 
véget vethetünk-e a sok éve tartó, soha véget nem érő 
szélmalomharcnak. 

Elérkezett a változás ideje! 

Ha Önök úgy gondolják, hogy nekem és a velem együtt 
gondolkodóknak bizalmat szavaznak, mi valóban min-
dent meg fogunk tenni, hogy négy év múlva jó érzéssel 
mondhassák: végre jól döntöttünk!

Idejüket megköszönve, tisztelettel:
Frankó Barnabás 

polgármesterjelölt

  A természeti értékeink védelme és környezetünk védelme
Természetvédelmi figyelőszolgálatot kellene létre-

hozni, az illegális fakivágások és más, természet- és 
környezetromboló tevékenységek felderítése és meg-
akadályozása érdekében.
A jelenleginél nagyobb figyelmet kívánok szentelni 

a közterületek tisztán tartására. Településőr állandó 
jelenlétét kell biztosítani, hogy azonnali intézkedés 
történjen a közterületek rendjét zavaró ügyekben 
(illegális szemétlerakás, engedély nélküli építőanyag 
elhelyezés az utcákon hónapokig, gyomosodás, kóbor 
kutyák, stb.). Városunk bevezető útjainak és környeze-
tüknek tisztántartását biztosítani kell. Egységes főutca 
képét kell megteremteni, melyről a lakosságot meg kell 
kérdezni. Ha több év alatt is tudjuk véghezvinni a kivi-
telezését, egyéb más fontos fejlesztésekkel összhangban 
(járdák, csapadék-elvezetés, kerékpárút, stb.) mihama-
rabb el kell kezdenünk a megvalósítást. Az egykor nyílt 
és tiszta vizű csatorna, mai szörnyű állapotát meg kell 
szüntetni. Partja mellett számos hasznos beruházás 
valósulhat meg (óvodai parkoló, sétaút, stb.)
Izsák egyetlen játszótere napjainkban megújult. Cé-

lom ennél több, az hogy Izsák legkisebb polgárai más 
helyeken is hozzájussanak ahhoz a közösségi térhez, 
amely megilleti őket. Terveink szerint több kisebb, zárt 
(kutyáktól, macskáktól mentes) játszóteret fogunk ki-
alakítani 2010-2014 között, az alsó- és a felsővárosban, 
továbbá kis költségvetéssel több ponton pihenőhelyet 
(padokkal) kell kialakítani az idősek számára.

  Infrastruktúra
Az idei évben sok esetben - sajnálatos módon - meg-

tapasztalhattuk, hogy a csapadékvíz komoly problémát 
jelenthet. Kapkodás és azonnali probléma elhárítás 
helyett, tervezett és szervezett módon folyamatosan 
ki kell alakítani bármekkora mennyiségű csapadékvíz 
elvezetését.
Konkrét lépéseket kell tenni az ivóvíz ellátó cső-

rendszer korszerűsítése érdekében. Hosszútávon 
évtizedekre meg kell oldani a megfelelő minőségű víz 
szolgáltatását, ehhez azonban a lehetőségeket feltárva, 
akár több cikluson átívelő önkormányzati stratégia 
kialakítása szükséges, mivel nagy pénzigényű beru-
házásról van szó. A toldozás-foldozás mára már nem 
elegendő megoldás.
Egy rendkívül sokszor emlegetett téma a szennyvíz 

problémája. Ismertek a jelenlegi szennyvíztisztító hiá-
nyosságai és kapacitása. Legelőször meg kell teremteni 
a jogszabályok által előírt minőségű víz kibocsátásának 
lehetőségét, mivel komoly büntetéseket ró ki a hatóság. 
Ha nem változtatunk a mostani gyakorlaton ezek a 
pénzügyi terhek más tervek megvalósításától vonják el 
a pénzforrást. Következő lépésként a korábbi évek alatt 
okozott környezet szennyezés hatásait kell a minimális 
szintre csökkenteni.
Fedett buszmegállókat kell biztosítani az utazóknak. 

Az iskola előtt mindenképpen ki kell alakítani, ezenkí-
vül Izsákon és Kisizsák területén több helyen.
Méltatlanul elhanyagolt belterületi rövid, kis földes 

utcák szilárd burkolattal való ellátását meg kell oldani, 
nem kell a pályázati kiírásokra várni. A kátyúzásoknál 
sem kell a Közútkezelőre mutogatni, hiszen amíg meg-
oldják a pár gödör kátyúzását, addig sok helyi autósnak 
okoz bosszúságot és kárt. Nagy forgalmú belterületi ut-
cák kátyúzása szintén folyamatosan történhet. Dűlőút-
jaink rendszeres karbantartása elengedhetetlen és nem 
csak választáskor kell rendbetételükről gondoskodni.

A felsoroltak közül számos elképzelés megvalósítására 
a következő 4 év költségvetése jelenlegi ismereteim 
szerint elegendő pénzt biztosít. Kivételt képez ez alól 
az általános iskola felújítása és az egészségház kiala-
kítása, mely beruházásokhoz külső forrás bevonása 
szükséges. Terveink megvalósításához tehát minden 
támogatási lehetőséget ki kell használnunk és igénybe 
kell vennünk, de meg kell vizsgálnunk azt is, hogy hol 
lehet megtakarítást elérnünk. 

Szervezeti és pénzügyi fejlesztés
Az önkormányzatnak kötelező feladatok ellátását kell 

biztosítani, de ezt teheti átgondoltan és nem csak azért, 
mert muszáj. A gazdálkodás és tervezés tekintetében 
szemléletváltásra van szükség. Nem folytatható tovább 
az a szemlélet, hogy az adott év feladatinak elvégzésé-
hez rendelkezésére álló pénzt előre elköltsük (tavaly 
is ennyit költöttünk, ennyi kell idén is). Teszi ezt a 
jelenlegi városvezetés anélkül, hogy megnézné, mely 
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Tisztelt Választópolgárok!

Tisztelt Választók!

Tisztelt Választópolgárok!

Tisztelt Választópolgárok!

Az Önkormányzati vá-
lasztások számomra nem 
politikai megmérettetést, 
inkább emberi, a váro-
sunkért és a polgáraiért 
való tenni akarást jelenti. 
Tenni szeretnék, hiszen 
itt születtem, itt élem 
családommal mindennapi 
életemet. Férjem Sörös 
István az Adrenalin Kft. al-
kalmazottja, gyermekeink 
Laura 17 éves és Viktor 
10 éves.
Hivatásomból adódó-

an ismerem városunk 
polgárainak problémáit, 
őszintén és bizalommal 
fordulnak hozzám segít-
séget kérve, hiszen 11 éve 
vagyok vezetője a Gyer-
mekjóléti- és Családsegítő 
Szolgálatnak. Évek óta 
gyermek- és ifjúságvédel-
mi feladatokat látok el az 
általános iskolában, vala-
mint tagja vagyok a Képvi-
selő-testület Szociális- és 
Egészségügyi Bizottsá-
gának. Tanulmányaimat 
a Pécsi Janus Pannonius 
Tudomány Egyetem Ter-
mészettudományi Karán, 
illetve a Pécsi Egyetem 
Humán Szervező Szakán 
végeztem, ahol egy fő-
iskolai és egy egyetemi 
diplomát vehettem át. 
2002-ben tettem le an-
gol nyelvből a középfokú 
nyelvvizsgát. 2008-ban 
szereztem meg harmadik 
diplomámat a nagykőrösi 

Károli Gáspár Református 
Egyetem Tanítóképző Fő-
iskolai Karán, mellyel egy 
időben tettem le a szociá-
lis szakvizsgát is.
A sportversenyek és a kü-

lönböző szabadidős prog-
ramok szervezése által a 
város közéletében aktívan 
részt veszek. Kezdemé-
nyezésemre már harmadik 
alkalommal került meg-
rendezésre a Kolon-kupa 
futóverseny, melyen több 
száz versenyző indult. A 
sport szeretetére és „ízé-
re” szívesen vezetem rá a 
környezetemben élőket is, 
hiszen ez a fajta mozgás 
a szenvedélyemmé vált, 
amely átsegít a sok feladat 
okozta nehézségeken. Leg-
utóbb nyert pályázatunk  
segítségével  -a fogathajtó 
pályán lévő zsűritorony 
bővítésével-  egy igazi 
közösségépítő szervező-
dés indulhat Izsákon. A 
pályázat elkészítésében 
nagy segítségemre voltak 
kolléganőim, így annak 
sikere igazi csapatmunka 
eredménye.
Ha október 3-án meg-

tisztelnek bizalmukkal, 
szociális területen szerzett 
tapasztalataimmal és kap-
csolati tőkémmel kívánom 
segíteni a jövőbeni testü-
let munkáját, szem előtt 
tartva a szociális érdekek 
érvényesülését, ezzel is 
hozzájárulva az izsákiak 
életminőségének javulá-
sához. 
Szeretném megtartani az 

izsákiak megtisztelő bizal-
mát, nemcsak a Szolgálat 
vezetőjeként, hanem mint 
önkormányzati képviselő 
is, valamint olyan csapat-
ban dolgozni, amely Izsák 
fejlődésének motorja.

Sörösné 
Boldoczki Tímea

független 
képviselőjelölt

Izsák város képviselőjelölt-
jeként kívánok bemutatkoz-
ni. Több, mint harminc éve 
erdésztechnikusként végzem 
munkámat. Egy tízfős állandó 
létszámú dolgozói gárdával 
mintegy háromezer hektáron. 
Erdőgazdálkodási tevékeny-
ségem nagyon sok emberrel 
kapcsolatba hozott.
Az izsáki emberekkel sokat 

beszélgetve egy általános 
elégedetlenség képe alakult 
ki bennem egy pazarló hiva-
talról, a képviselő-testület 
működéséről és a képvise-
lők többségének munkájáról 
(mondhatnám tétlen jelenlé-
téről). Sokak biztatására végül 
is vállaltam jelöltségemet a 
testületbe.
Igen komoly hittel és el-

szántsággal gondolom, hogy 
a jelenlegi szavazó-automata 
képviselő-testület tagjait, akik 
az elmúlt négy év alatt szinte 
meg sem szólaltak, vagy csak 
a bizottsági határozatokat 
tudták felolvasni, az ÖNÖK 
segítségével és akaratával 
egy gondolkodó, szakmailag 
is helytálló csapatra KELL és 
lehet cserélni. Izsákot nem 
csak a külföldieknek és vidé-
kieknek tetsző várossá kell 
változtatni, hanem az itt élők 
is jól érezzék magukat.
Kérem Önöket, hogy sza-

vazzanak meggyőződéssel 
egy új városvezetés létrejötte 
mellett!
Tisztelettel: 

Góhér zoltán
képviselőjelölt

1947-ben Izsákon szü-
lettem, azóta itt élek. Is-
koláimat tekintve kertész 
üzemmérnöki és tartósí-
tóipari mérnöki végzett-
séggel rendelkezem.  
Az elmúlt időszakban 

- az itt eltöltött néhány 
évtizedre, valamint az ed-
digi munkámra hivatkoz-
va - próbáltak meggyőzni, 
vállaljak önkormányzati 
képviselői tagságot.
A felkérést elfogadva 

átgondoltam a város ed-
digi fejlődését, a jövőbeni 
feladatokat.                                                                                    
Az elmúlt évtizedek tör-

ténéseit szemlélve bizony 
a városban nem minden 
esetben a fejlődést, a 
lakosság boldogulását 
szolgáló okos döntés szü-
letett. 
Amennyiben össze-

hasonlítjuk az 1960 és 
2010 közötti fejlődést 
Izsákon és a környező 
településeken (Kiskőrös, 
Soltvadkert, Tiszakécs-
ke, Lajosmizse) jelentős 
lemaradás tapasztalható. 
A település fejlődésének, 
lakosságmegőrző képes-
ségének alapfeltétele a 
gazdasági fejlettsége. A 
hatvanas években lehet-
séges döntések közül az 
akkori vezetés a rosszabb 
megoldást választotta 
szakszövetkezet helyett 
termelőszövetkezet lett, 
amelynek következtében 
megszűntek a magán-
gazdaságok ellentétben 
a szakszövetkezeti térsé-
gekkel ahol a magángaz-
daságok (lásd Soltvadkert 
és környéke) fejlődése, 
méreteinek növekedése 
lépést tartott a piaci és 
technikai fejlődéssel. Ki-
alakultak azok a tőkeerős 
gazdaságok, amelyek a 
mai legkorszerűbb tech-
nológia alkalmazásával 
helytállnak a piaci ver-
senyben.
A másik rossz döntés, 

amikor a hatvanas évek 
második felében a vidéki 
ipartelepítésnek ellenállt 
az akkori vezetés, így a 
mezőgazdaság gépesítése 
miatt az onnan kiszoruló 
fiatalok
más szakmát, diplomát 

szerezve munkahely hiá-
nyában kénytelenek vol-
tak elvándorolni.
Az akkori 10.000 fő fe-

letti lakosság mára 6.000 
fő körülire csökkent, el-
vándoroltak a képzett 
fiatalok. A város életében 
pedig meghatározó, hogy 
néhány ezer fővel több 
képzett lakosa, adófizető 
polgára legyen.
A rossz döntések so-

rozata a rendszervál-
tás után folytatódott.                                                       
Izsák életében megha-
tározó szőlőtermesztés 

megmentése érdekében 
az Agárdi-telepi borászati 
üzem termesztők általi 
megszerzése lett volna 
az elsődleges feladat. Az 
üzem birtokbavételével a 
termesztők zsebében ma-
radt volna a borászatban 
és a nagykereskedelem-
ben képződő nyereség 
is. 
Az üzem vezetésével 

pedig olyan izsáki szak-
embereket kellett volna 
megbízni, akik a helyi 
termesztőkkel együtt 
dolgozva képesek lettek 
volna az üzem gazdaságos 
üzemeltetésére.
Sajnos minden erőfeszí-

tésem ellenére az üzem 
tulajdonát olyan emberek 
kezére játszották át, akik 
az izsáki szőlőtermesz-
tők érdekeit figyelmen 
kívül hagyták. Az üzem 
tulajdonosai azóta több 
átalakulást lejátszva több 
milliárd forintot vettek ki 
a szőlőtermesztők és az 
adófizetők zsebéből.
A rendszerváltás után 

meg kellett volna való-
sítani egy ipari parkot, 
lakóparkot, kiépíteni a 
turizmust, helyette lett 
szeméttelep.
Megvalósult a legros-

szabb és legdrágább szen-
nyvízrendszer. 
Nem történtek meg sem 

az oktatási, sem az egész-
ségügyi, sem a kulturális 
intézmények felújításai, 
korszerűsítései.
Ilyen előzmények után 

válóban változtatni kelle-
ne az eddigi rossz döntési 
gyakorlaton. Átláthatóvá 
kell tenni az önkormány-
zat munkáját. A lakosság-
gal egyetértésben megha-
tározni a fejlődés útját. 
Felül kell vizsgálni az 
igen drágán működő köz-
üzemi tevékenységeket.
Megfelelő feltételeket 

kell biztosítani a vállal-
kozások letelepedéséhez, 
a munkahelyteremtéshez.  
Ki kell használni az autó-
pálya közelségét, Kecs-
kemét ipari fejlődését. 
Javítani kell az oktatás és 
az egészségügy feltétel-
rendszerét és színvonalát. 
Meg kell akadályozni a 
lakosság további csök-
kenését. Segíteni kell a 
mezőgazdasági termelés 
korszerűsítését, közös 
tároló, feldolgozó, érté-
kesítési rendszer kiala-
kítását.
Megválasztásom esetén 

átlátható hatékony ön-
kormányzati munkával 
a lakosság érdekeit és a 
település fejlődését fi-
gyelembe véve kívánom 
munkámat végezni.

Mezei Mihály
képviselőjelölt

 

Magamról röviden: 56 
éves nyugállományú hon-
védtiszt vagyok, bizton-
sági szolgálati tevékeny-
séggel foglalkozó egyéni 
vállalkozó. Feleségem 
gyógypedagógus, ő a vá-
rosunk általános iskolá-
jában dolgozik. Három 
felnőtt korú gyermekem 
van. 
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Izsákra, az uzovicsi lak-
tanyában teljesítettem 
hivatásos katonai szol-
gálatomat  különböző 
beosztásokban. Az ér-
dekvédelem és az ér-
dekképviselet területén 
jelentős tapasztalatokkal 
rendelkezem. Alapítója, 
elnöke voltam a Honvéd 
Érdekvédelmi Egyesület-
nek, az országos szinten 
működő Katonák Érdek-
védelmi Szövetségének, 
választmányi tagjaként 
képviseltem a katonák 
érdekeit. Ez az egyesület 
és a szövetség alakult át 
a ma is létező Honvéd 
Szakszervezetté. 
Városunk közéletében 

folyamatosan részt ve-
szek. A rendszerváltás 
előtt egy cikluson át a 
tanyasi  körzet képvi-
selője voltam az izsáki 
Nagyközségi Tanácsban. 
Kezdeményezője, alapító 
tagja vagyok az általános 
iskolánál működő Isko-
laszéknek, ahol a szülői 
oldal képviseletét látom 
el és egyben az Iskolaszék 
társelnökeként dolgozom 
jelenleg is. Hatodik éve 
vezetem a média szak-
kört, a Kölyök TV-t tár-
sadalmi munkában. A 
városért végzett munkám 
elismeréséül 2007-ben az 
önkormányzattól Izsákért 

Emlékérmet kaptam.
Miért dolgoznék önkor-

mányzati képviselőként?
Véleményem szerint egy 

kisváros életét, műkö-
dését szervező, irányító 
képviselő-testület tevé-
kenységében a pártpoliti-
kának semmi jelentősége, 
szerepe nincs. Láthatjuk 
ahol megjelenik, ott a 
széthúzás az egyet nem 
értés a káosz kerekedik 
felül. Az elmúlt évek-
ben Izsákon ez nem volt 
jellemző, ami pozitívan 
hatott a város fejlődésé-
re, a nagy beruházások 
megvalósítására. (gáz, 
hulladékgyűjtő telep, 
csatornázás, utak felújí-
tása, stb.) 
Képviselőként a lakos-

sággal szoros kapcsolatot 
tartó, a város érdekeit 
szem előtt tartó tevé-
kenységgel szeretném 
szolgálni városunk továb-
bi fejlődését. A teljesség 
igénye nélkül elsősorban 
az alábbi területeken:
* a munkahely teremtést 

és megtartást a legége-
tőbb kérdésnek tartom
* az oktatás, a kulturális 

lehetőségek feltételei-
nek fejlesztése ( iskola, 
óvoda, művelődési ház, 
könyvtár, sportcsarnok, 
felújítása)
* az egészségügyi ellátás 

színvonalának fejlesztése 
(egészségügyi központ, 
orvosi ügyelet)
Összefoglalva:
Megválasztott képvise-

lőként a munkám során a 
munkahelyteremtésre, az 
otthont adó, komfortos 
város fejlesztésére, az 
oktatás, az egészségügy 
fejlesztésére, a környezet 
megóvására és a fiatalok 
itthontartására töreked-
nék. 
Ehhez kérem a bizal-

mukat a soron következő 
önkormányzati képviselő 
választáson.

Némedi János független 
önkormányzati 
képviselőjelöltMiklovics Máté vagyok, 

1988-ban születtem, azóta 
Izsákon élek. Az általános 
iskolát itt végeztem, kö-
zépiskolai tanulmányaimat 
Kecskeméten, a Katedra 
Informatikai, és Művé-
szeti Szakközépiskola és 
Gimnáziumban. 2008-ban 
érettségiztem művészeti 
szakon. Még ugyanebben 
az évben mezőgazdasági 
ismereteim gyarapítása 
érdekében, elvégeztem az  
Aranykalászos Gazdatan-
folyamot.
Izsáki lakos vagyok és 

jövőmet is itt képzelem 
el. Fiatalként megtapasz-
taltam korosztályom éle-
tének nehézségeit, szűkös 
lehetőségeit városunkban 
(munka, kulturális élet, 
szórakozás terén), ezért 

szeretném az ő érdekeiket 
képviselni és a közéletben 
való részvételemmel hozzá-
járulni minden izsáki lakos 
megérdemelt jobb életmi-
nőségének eléréséhez.
Tisztelettel: 

Miklovics Máté
képviselőjelölt

Tisztelt Választópolgárok!
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A nyár elmúltával a Kolon-tóról

Könyvtári hírek

A falugazdász tájékoztatója

A csapadékos tavaszt idén 
csapadékos nyárelő kö-
vette. Ennek az utóbbi 
évekhez képest szokatlan 
időjárás hatására a Kolon-
tó vízszintje tavasztól júni-
usig több, mint 30 cm-rel 
megemelkedett. A fészke-
lési időben hosszan tartó 
hideg és esős idő mind a 
nádasok, mind a bokrosok 
énekesmadarainak költési 
sikerére rányomta a bélye-
gét. A Kolon-tavi Madár-
vártán minden évben július 
10-én induló vonulásku-
tató program idei nyári 
eredményei is ezt tükrözik. 
Számos fajnál tapasztaltuk, 
hogy az elmúlt évekhez 
képest akár felére csökkent 
a kirepült fiatalok száma, 
mint a foltos nádiposzáta, 
a nádirigó és a nádi tücsök-
madár esetében is. 
Ami a madarak fészke-

lésében nehézséget oko-
zott, az a békák szapo-
rodásának igen kedvező 
volt. A legkisebb pocsolya 
is kiváló élőhelyé változott 

a petékből kikelő ebihalak 
számára, július elejére ez-
rével jelentek meg a fiatal 
„kecskebékák”,vöröshasú 
unkák, varangyok és barna 
ásóbékák. Ezek az állatok 
a Vásártér közelében a tó 
nádasában lévő gémtelep 
lakói számára bőséges táp-
lálékforrást jelentettek. 
Bizonyos madárfajok 

életében július közepén 
indul az őszi madárvo-
nulás. A legkorábban in-
dulók -a nádirigó és az 

énekes nádiposzáta fiatal 
példányai - ilyenkor már 
téli szálláshelyük felé tar-
tanak. De ezzel egyidőben 
már megjelennek nálunk 
a Cseh-medence és a Len-
gyel Alföld fészkelői is, 
hogy itt pihenjenek és 
táplálkozzanak vonulá-
suk közben. Augusztus 
folyamán a később induló 
„öreg” szülőmadarak is 
megkezdik felkészülésüket 
az olykor 5-6000 km-es 
vándorútra.  A nádasban 

Ételed legyen 
egészséged forrása

(11. rész) Ebben a részben egy értékes magyar gyümölcsünk 
bemutatását folytatom. Aki rendszeresen olvassa írásaimat, 
az bizonyára emlékszik az almánál leírtakra.
 „Naponta egy alma távol tartja az orvost.”
„Mielőtt ágyba bújsz, egy alma, s az orvos koldulni megy 

ma.”
Az almát nem csak nyersen fogyaszthatjuk, hanem ecet 

formájában is. Így egy eszenciát nyerhetünk önmagunk és a 
szervezetünk számára is. Az almaecet nem egy új találmány. 
A népi gyógyászatban többféle problémára használták és 
használják eredményesen. Az almaecet tartalmazza mind-
azokat a nyomelemeket, aminosavakat, B-vitaminokat, 
amelyet önmagában az alma is. Igen gazdag káliumban, 
foszforban, kalciumban, de vas, klór, nátrium, magnézium, 
kén, fluor, valamint szilícium is található benne. E mellett 
még baktériumölő, fertőtlenítő hatású.
Az almaecet néhány kiemelt hatása:
 - Gyorsítja az anyagcserét - serkenti az emésztést, támogatja 

a szervezet zsírbontó folyamatait, csökkenti az éhségérzetet. 
Csökkentett táplálékbevitel és több mozgás mellett ideális 
kiegészítője a fogyókúrának.
-Csökkenti az idő előtti öregedési tüneteket (az anyagcse-

rére gyakorolt jótékony hatásával).
-Csillapítja az enyhébb égési sérülések, rovarcsípések 

okozta fájdalmat.
-Hatásosan kezelhető vele az ízületi gyulladás.
-Enyhíti a torokfájást és csillapítja a köhögést.
-Külsőleg alkalmazva elhalványítja a különböző bőrfoltokat.
-Enyhíthető, sőt megszüntethető vele a korpásodás.
-Csökkenti a vér koleszterin- és trigliceridszintjét, segít 

megelőzni az érelmeszesedést (a jobb vérkeringési viszo-
nyoknak köszönhetően nő a koncentrálóképesség és a 
vitalitás, javul a végtagok keringése).
- Szerepet játszik a csontritkulás megelőzésében.
-Tisztítja a szervezetet, gátolja a mérgező vegyületek kiala-

kulását a bélben.
-Rendszeres alkalmazása mellett csökken a reumás beteg-

ségek és a köszvény kialakulásának valószínűsége.
Almaecet készítése házilag:
Egy ötliteres uborkásüvegbe belerakunk 2 kg szeletekre 

vágott, vagy lereszelt almát (hullott alma, almahéj is lehet). 
2 liter vizet felforralunk 20 dkg cukorral. Ha kissé kihűlt, 
ráöntjük az almára, tetejére 1 darab kenyeret teszünk. 
Vászonruhával lekötjük, és az üveget meleg helyre állítjuk, 
20-28 fok közötti árnyékos helyre. 10 napig érleljük, többször 
megkeverjük, majd leszűrjük.
Ahány liter lé lesz, annyiszor 10 dkg cukrot kell ráönteni. 

Néhány nap múlva forrni kezd, 4 hétig kell tovább erjeszteni, 
a tetején előbb vékony, majd mind jobban vastagodó hártya 
képződik (ez az ecetágy) ha letisztult, lefejtjük, üvegekbe 
töltjük. Tartósítószer nem kell rá!
Minél tovább hagyjuk állni, annál erősebb lesz az ecet. Ha 

az ecetet már mind leöntöttük róla, az ecetágyra tegyünk 
ismét egy kevés szeletelt almát, almahéjat, cukrot és öntsük 
fel langyos vízzel. Így állandóan lesz ízes almaecetünk.
A boltban kapható, iparilag tisztított, ülepített, almaecet 

csak töredéke ásványi anyagot tartalmaz mint a házilag ké-
szített. Ezért érdemes magunknak elkészíteni. Akinek nincs 
lehetősége, hogy lakásán kívül (pince, melléképület, stb.) 
készítse el az almaecetet, ne álljon neki, mert erjedése köz-
ben rendkívül erős ecet illat fejlődik! Legcélszerűbb nyáron 
a szabadban készíteni, vagy ősszel, ha az idő engedi.

Jó Egészséget Mindenkinek!
Nagy-Szalai Melinda

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

megfigyelhető madárfajok 
száma is növekedni kezd, 
ugyanis vonulás-kóborlás 
során rengeteg egyébként 
más élőhelyen élő madár 
is szívesen táplálkozik itt. 
Ilyenek például a Tisza 
árterének erdeiben költő 
nagy fülemüle, és kerti 
poszáta.  Az emberi létesít-
ményekhez, épületekhez 
kötődő füsti fecske nyár 
végétől október elejéig 
nagy csapatokban éjszaká-
zik a Kolon-tó nádasában. 
A szőlősgazdáknak sok 
gondot okozó, de nyáron 
kizárólag rovartáplálékkal 
élő seregélyek is óriási 
csivitelő, zsibongó csapa-
tokban húznak be estén-
ként a nádasba. A tó fölött 
olykor százas csapatokban 
vadásznak a szitakötőkre 
a fokozottan védett gyur-
gyalagok színpompás csa-
patai.

Madarász Boglárka, 
Németh Ákos

Kolon-tavi Madárvárta

Gazdálkodási Napló: Az Agrár-környezetgazdálkodásban 
résztvevő termelőknek 2010. november 30-ig kell a 
Gazdálkodási Naplót elektronikus úton benyújtani az 
MgSzH-ba. A KAT. Natura támogatásban részesülőknek 
nem kell beküldeni a naplót, de a helyszíni ellenőrzéskor 
be kell tudni mutatni azt.
Agrár-Kárenyhítés: A kárenyhítési rendszerben résztvevő 

azon gazdálkodóknak, akik már előzetesen benyújtották az 
MgSzH-ba a kárenyhítési nyomtatványokat, a hozamérték 
számítás beadási határideje: 2010. október. 20.
Nitrátrendelet: A mezőgazdasági tevékenységet 

folytatók kötelező adatszolgáltatásának határideje az 
55/2009. (IV.29.) FVM Nitrátrendelet szerint ebben az 
éveben is december. 31.
További információ: Mikus Anikó 

A könyvtár nyitva tartása: Hétfő 13-17, kedd 8-12, 13-15, 
szerda 13-17, csütörtök 13-17, péntek 8-12, 13-15, szombat 8-
12. A könyvek kölcsönzési ideje a 76/ 374-764-es telefonszámon 
is meghosszabbítható.
Új könyvek: Elliott Aronson: Columbine után; Herman 

Eleanor: A Vatikán úrnője; Victoria Holt: Az igazság bajnoka; 
Kirino Natsuo: Kín; Iny Lorentz: A szajha; Debbie Macomber: 
Próbaidős szerelem; Németh László: Égető Eszter; Radnai Gá-
borné: A báróné vétke; Radnai Gáborné: Ördögi szérum; Nora 
Roberts: Nem teljesen idegen; Michael Robotbam: Zuhanás a 
semmibe; Vámos Miklós: Tiszta tűz; Jayne Ann Krentz: Ha le-
száll az éj; Cynthia Parker: Nehéz út; Tony Parsons: Nem lehetsz 
angyal...; Bernard Cornwell: Sharpe kardja, Julie garwood: Az 
őrangyal; Carolly Erickson: A cárné lánya; W.E.B. Griffin: Kék 
egyenruhások; Geert Kimpen: A kabbalista; Barbara Kyle: Az 
udvarhölgy; Rakovszky Zsuzsa: Hold a hetedik házban; Danielle 
Steel: Eljön az a nap; Douglas Preston: A megtalált ereklye; 
Judith McNaught: Édes győzelem; Nick Cave: Bunny Munro 
halála; Fekete István: egy szem kukorica; John Galsworthy: 
Meghalni a szerelemért; Greg Iles: Az ördög hajója, Kerékgyártó 
István: Trüffel Milán, avagy Egy kalandor élete; Kétszázadik: 24 
fantasztikus novella; JAnelle Mc Culloch: Párizsban az élet; Re-
beca Miller: Pippa Lee négy élete; Jane More: második feleségek 
klubja; Sheila O’Flanagan: Szerelemben nincs barátság; Douglas 
Preston: Az ereklyetartó; Antoine de Saint-Exuréry: Értelmet az 
életnek; Philippa Gregory: A szűz királynő szeretője; Bernard 
Cornwell: Csatadal; Meave Binchy: Változások éve; Catrin 
Coller: Magda  lánya; Robin Cook: Idegen test; Courths-Mah-
ler: Judy esküvője, Katie Florde: Száz boldog esküvőm, Agnes 
Golenya Purisaca: Az Aranykapu; Jeanne Kalogridis: A Borgia 
menyasszony; Debbie Macomber: Szent karácsony éjjel; Mentá-
lis és pszichés problémák XXI. századi megoldásmódjai, Michael 
Jackson: Holdséta; Rüdiger Dahlke: Súlyproblémák; Rüdiger 
Dahlke: Belső utazás: vezetett meditációk a belső úton; Irene 
Bellini: A kristálykoponyák és más titokzatos tárgyak; Wictor 
Charon: Emlékezés előző életekre; Sara Harris: Hercegasszony 
voltam Teheránban; Joe Quirk: Prűdek és paráznák; Müller 
Péter: Gondviselés; James Aldis: Michael Jackson:legenda, ikon, 
hős; Stephenie Meyer: Eclipse-Napfogyatkozás; Poppy Shire: 
Csupaszív-Mágikus körhinta; Poppy Shire-Szikra-Mágikus 
körhinta; Poppy Shire: Sztár-Mágikus körhinta; Gianni Rodari: 
Hagymácska története; Kecskés Anna: Mennyből az angyal; 
G. Szabó Judit: Különös sziget; Bartos Erika: Bogyó és Babóca 
karácsonya; Elizabeth Goudge: Holdhercegnő; Lawrence Mann: 
Barbie és a Jégkirálynő. 
ÚJ DVD-k: Az ezeregy éjszaka meséi; A Velencei csatornák 

titkai; A szamurájok titokzatos élete; Ami a Bibliából kimaradt-
az ószövetség rejtélyei; A templomos lovagok; A rejtőzködő 
etruszk város; Az Azték Birodalom titkai; Szent rítusok és szer-
tartások; A rejtélyes maják; Marco Polo és a mesés kelet; Machu 
Picchu: város a felhők fölött; Múmiák az Andokban; Szodoma és 
Gomra; Káma-szútra, Robin Hood legendás élete; Raszputyin 
igaz története; Vikingek-Az északi tűz; Boszorkányok- Az ördög 
cinkosai; Sárkánymítoszok; Hitler és a „tökéletes gyerek” prog-
ram; Titokzatos lények legendái; Az örök fiatalság forrása. 

Irodalom
Szemelvények Budai Kulcsár János, A porszem inni 

kér című, múlt havi számunkban bemutatott új ver-
seskötetéből.

Fohász
Istenem!
Akkor sem hagysz el
ha nem lesz kezem, lábam,
s oly érdektelen leszek
mint kés az üres tálban.
Akkor is segítesz
ha ruhám is elveszik egyszer:
Te védj meg,
mert nálam nem lesz
semmi fegyver.
Akkor is emelj fel, ha Hozzád
félúton mint az üres zsák
összeroskadok.

Fáklyatűz
Mint barlang mélye
a fáklya tüzétől,
úgy kivilágosodott a szívem.
Uram, értem már
e hiábavaló, vak fáradozásom.
Szállni szeretnék Hozzád
angyali szárnyon,
mert a kegyelmed nélkül
itt e világon
a síromat ásom.

Könyörögve
A jégfogú bűn
ha belém harap,
bennem valami
mindig elszakad.

ó, dicső Uram,
igéddel itass,
hogy ne legyek zord,
s kemény mint a vas.

Hólepte utcák
Hólepte utcák és háztetők.
A szürke égbolt alatt
álmot vajúdik a föld.
A templomban
Bach muzsikát
zeng az orgona,
Isten lelkét sugározza
Krisztus homloka.
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APRÓHIRDETÉSEK

Anyakönyvi Hírek

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

MÜLLER SÍRKŐ
SZABADSZÁLLÁS 

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. 

Megnyitottuk izsáki sírkőbemutató-kertünket!!!
Megtekinthető a volt Fujkó-birtok 

előtti keresztnél.

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

ÉPÜLETSZOBRÁSZ

Születtek: Patai Natália an: Patai Renáta, Hajma Bálint an.: 
Farkas Éva, Megyesi László an: Bálint Anikó, Tóth Andra an: 
Halász Teréz.   
Házasságkötések: Dr. Szutrély Gergely Ferenc - Kemenes 

Klaudia.
Meghaltak: Dudás Mihály 74 éves, Ságvári Endre u. 20., 

Takács 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.

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 Sándor 76/374-844
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 06-20-973-5818

Szőnyeg és autókárpit takarí-
tógép kölcsönözhető
Tel.: 06-76-374-274
20 éves tapasztalattal, nagy 

gyakorlattal vőfélyi teendőket 
vállalok. 
Bogáromi László Tel.: 06-70-

546-1964
Adminisztrátor-pénztárost 

keres a Nagytraktor Kft., kecske-
méti munkahelyre. Kézzel írott 
önéletrajzát kérjük a Szabadság 
téri traktoralkatrész-boltban 
szíveskedjék leadni.
3 DARAB 5 HóNAPOS NA-

GyON SZÉP, JÁTÉKOS CICA 
INGyEN ELVIHETŐ!T: 06-70-
295-3477

Aranyos Kuckó Ékszerbolt 
AZ ŐSZ AZ ÉKSZEREK

ÉVSzAKA!
Térjen be hozzánk, lepje meg magát és szeretteit egy-egy 

arany-, illetve ezüstékszerrel.
A csillogás és a vidámság ősszel együtt jár.

Megunt, tönkrement aranyát egész hónapban 
5.000,-Ft/g áron beszámítom, vásárlás vagy készítés 

esetén (az új ékszer súlyáig)!
Ami ékszer minden egy helyen!

Egyes ezüstékszerek 50%-os kedvezménnyel!
Minőségi hazai gyártású arany-ezüst ékszerek, 

hetente megújuló árukészlettel!
Az őszi hónapokban, aki nálunk rendeli meg 

karikagyűrűit, a vésést ajándékba kapja! 
Karikagyűrűk készítése, akár 2-3 nap alatt. 

Darabonként akár 0,8 g-tól!
Javítás, készítés, kőfoglalás, lánckészítés, 

ékszertervezés, mintakészítés rövid határidővel akár 1-2 
nap, kedvező áron.

Fotógravírozás, szövegek és emblémák kézi és gépi 
vésése. Divat- és ékszerórák - Astron márkakereskedés. 

Arany-ezüst és orvosi fém testékszerek (piercingek). 
Személyre szabottan gyógyhatású valódi köves ékszerek 

készítése 1-2 napos határidővel.
Szeretettel várjuk Izsák, Szabadság tér 1�. szám alatti 

üzletünkben!
Nyitva tartás: hétfőtől -  péntekig 8 - 12-ig és 13 - 17-ig

Szombaton 8 - 12-ig, Csütörtök szünnap
Tel.: 06-30-408-1123

Tiszta Forrás
Bio- és naturabolt

Izsák, Szabadság tér 3-5.

Bio, hidegen sajtolt olajok, teljes kiőrlésű 
lisztek, tészták, tejtermékek, 

bio gyümölcs- és zöldséglevek, pékáruk, 
gabonafélék, gyermekeknek pépek, 
kekszek, müzlik, gabonapelyhek, 

diabetikus termékek, lisztérzékenyek 
részére tészták, kekszek, kenyér- és 

süteményalapok, lúgos víz, oxigénes víz, 
Dr. Steinberger tisztítókúra, 

zöld búzafű koktél.
újdonság! Vegán ételek, desszertek már 

290,-Ft-tól
NézzeN be hozzáNk!

NáluNk az étel gyógyít!

Szeptember 2�. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Megyei Krónika (ism.)
20:35: ITV Híradó
21:00: Társas-Játékok

Szeptember 30. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Megyei Krónika
20:35: IKEM előadás - 
           Fenntartható 
           gazdálkodás 
           a mai Magyarországon

Október 6. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Megyei Krónika (ism.)
20:35: Közkívánatra: 
           Hazai turizmus - Izsák

Október 7. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Megyei Krónika
20:35: Izsák - Baja 
           labdarúgó mérkőzés

Október 13. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Megyei Krónika (ism.)
20:35: Sárfehér Napok 
           2010. I. rész

Október 14. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Megyei Krónika
20:35: Társas-Játékok
21:00: Biztonsági Zóna

Október 20. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Megyei Krónika (ism.)
19:35: Sárfehér Napok 
           2010. II. rész

Október 21. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Megyei Krónika
19:35: Izsák - Tompa labdarúgó 

mérkőzés

Felhívjuk Nézőink figyelmét, hogy 
október 20-tól 18 órakor kezdődnek 
az adások!


