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Miniszteri látogatás Agárdy-telepen
Gráf József mezõgazdasági miniszter január 17-én délután látogatást tett Izsákon, az Agárdy-telepi pincészetben. Mint már többször is beszámoltunk róla, az izsáki, orgoványi
és a helvéciai termelõi csoportok alkotta társulás meg kívánja vásárolni
az izsáki borászatot. A vásárláshoz
szükséges 700 milliós hitelfelvételhez állami garancia kell, melynek
megszerzésében sokat segíthet a szaktárca elsõ embere, aki a helyszíni tájékozódás alapján várhatóan még hatékonyabban tud majd érvelni a kormányülésen, a garancia megadása érdekében. Oreskó Imre és a csoportok
vezetõi, valamint Mondok József
polgármester éppen e célból invitálták õt Izsákra. Az üzem megtekintése
és a termékek megkóstolása után elsõként, frissen szerzett benyomásairól kérdeztük a minisztert.
– Megmondom õszintén, nem
gondoltam, hogy ilyen korszerû, jól
felépített és ekkora kapacitású üzemrõl van szó. Már többször is tárgyaltunk a borászat termelõkhöz való juttatásáról, s a jövetelem célja az, hogy
személyesen is láthassam, pontosan
milyen üzemrõl is van szó. A magam
részérõl híve vagyok annak, hogy a
termelõk tulajdonába kerüljenek
vissza az ilyen feldolgozók és záruljon a termelési lánc. Mindent megteszek a kormányban azért, hogy ez itt,
Izsákon is megvalósulhasson.
– A termelõi csoportok tagjai
igen nagy izgalommal várják, hogy
megkapják-e a hitelfelvételhez szükséges garanciát. Ön szerint mik az esélyek?

Ára: 80 Ft

Nyitott kapuk

Dr. Kiss Iván igazgató mutatta be az üzemet a miniszternek.
– Én azt gondolom, hogy megvan erre az esély, de természetesen
ezen még dolgozni kell. A miniszterelnök úrral és a pénzügyminiszter úrral holnap fogok errõl tárgyalni. Mivel egy hasonló kezdeményezésben
már sikerrel jártam bízom benne,
hogy így lesz ez most is. A Parmalat,
termelõkhöz juttatására gondolok,
ahol egyébként lényegesen nagyobb
összeghez kellet állami garanciát
nyújtani. Én nagyon bízom abban,
hogy a kormány most is megérti ezt a
törekvésemet és támogatni fogja.
– Közismert, hogy Ön valóban
komoly erõbedobással támogatta az
említett Parmalat-féle kezdeményezést. Azt is tudjuk, hogy nem túl régen
történt ez, tehát sok tapasztalat nem
állhat még rendelkezésre az üggyel
kapcsolatban. Ám mégis érdekelne,
vannak-e már olyan pozitív fejlemé-

nyek, amelyek meggyõzhetik a miniszterelnököt és a kormány tagjait, hogy
más hasonló kezdeményezéseket is érdemes támogatni, például az izsákit?
– Õk pontosan értik ezt a szándékot. Nem is ezzel van a probléma,
hanem hát azért mégiscsak egy jó 700
millió forintnyi összegre kell garanciát vállalnia a kormánynak. A pénzügyi helyzet ugye mindig mozgásban van, de ez azért nem akkora
összeg, amelynek a vállalása nagy
gondot okozhatna. Tehát azt gondolom, menni fog a dolog.
– Megítélése szerint a végsõ válasz mikorra várható?
– Sok gondolkodási idõ nincs.
Gyakorlatilag két héten belül döntésre kell jutni ahhoz, hogy az idei szezonra tisztességesen felkészülhessenek az új tulajdonosok.
-tetézi-

DIGITÁLIS ESÉLYEGYENLÕSÉG IZSÁKON

Csillagpontos kábeltévé, digitális mûsorok,
szélessávú internet, olcsó telefon
Nagy örömmel tájékoztatom Izsák és Kisizsák lakosságát, hogy a kormány Gazdasági Versenyképesség Operatív Programja keretében Szélessávú Internet kiépítésére kiírt
pályázaton Izsák városa 187. 376. 250 Ft. összegû támogatást nyert. Izsák Város stratégiája kiemelten foglakozik a
digitális esélyegyenlõség megteremtésével, ezáltal az Internet
és az informatika eljuttatásával a háztartásokba, vállalatokhoz.
A szélessávú, távközlési, televíziózási és Internet-elérési célokat szolgáló infrastruktúra kiépítése ma már része
az alapvetõ infrastrukturális fejlesztéseknek, ezért a települések önkormányzatainak támogatniuk kell e rendszerek kiépítését. Izsák ezzel a fejlesztéssel megõrizheti, sõt tovább
erõsítheti térségi vezetõ szerepét. A kialakításra kerülõ infrastruktúra technológiailag képes lesz a különbözõ sebességû, szélessávú Internet szolgáltatáscsomagok biztosítására,
kialakításával megteremti tartalomszolgáltatások elérését, illetve ilyen szolgáltatás nyújtását, késõbbi kialakítását, továbbá lehetõvé teszi digitális televíziós mûsorok elosztását
és az Internet technológián alapuló olcsó telefonálást (ezen
belül VoIP szolgáltatás). A hálózat akár 3 Megabit/sec. letöltési sebességet is lehetõvé tesz. A különbözõ Internet
csomagok már 3500 Ft-os havidíjtól elérhetõk. A választható televíziós csatornák száma megduplázódik, új tematikus, szórakoztató- és filmcsatornák vételére lesz lehetõség a
lakosság igényeinek megfelelõen.
A hatékony szélessávú infrastruktúra képes a különbözõ fogyasztói csoportok (önkormányzati-, lakossági-, üzleti
csoportok) igényeinek strukturált kielégítésére. A rendszer

alkalmas különbözõ alkalmazások elérésére, a távmunkahelyek kialakítására, illetve otthoni munkavégzés informatikai
támogatással történõ folytatására. Ehhez a pályázathoz szorosan kapcsolódik a már folyamatban lévõ távmunkaprogram, ahol jelenleg 36 fõ részére teremtettük meg a távmunka
végzéséhez szükséges feltételeket. A kialakításra kerülõ hálózattal, minden izsáki és kisizsáki lakos részére lehetõség
nyílik a távmunkaprogramhoz való csatlakozásra.
A hálózat kiépítésének munkálatai még ebben az évben
elkezdõdhetnek a közbeszerzési eljárás lefolytatása után, a
projekt befejezése 2007 tavaszára várható.
Bízom benne, hogy minél több izsáki lakos veszi igénybe ezeket a szolgáltatásokat, amellyel ráléphetnek az információs szupersztrádára. A mai modern társadalom legfontosabb eszköze az információáramlás, amelynek nélkülözhetetlen eleme az Internet. Magam is tapasztalom, hogy a
mindennapi életben munkám során nap, mint nap, nélkülözhetetlen. Az Interneten keresztül tudunk tájékozódni a legfrissebb hírekrõl, a legújabb pályázatokról, különbözõ munkalehetõségekrõl. A civilszervezetek, sportegyesületek is ma
már mind az Interneten teszik közzé a tevékenységükkel
összefüggõ híreket, versenynaptárakat. Lehetõség van arra,
hogy a nagyvárosokba való beutazás nélkül, Izsákról, helyben foglaljuk le repülõjegyünket, elõkészítsük nyaralásunkat. Az Internet szép lassan a mindennapi életünk részévé
válik, csak be kell engednünk a lakásunkba. Ehhez ez a
mostani fejlesztés kitûnõ lehetõséget nyújt.
Mondok József polgármester

Antal Ildikó, Soltészné Marton Ildikó és Balogh Márta Veronika,
az aktuális teendõket beszélik meg Németh Sándorral,
az otthont mûködtetõ Meding Kht. vezetõjével.
Január 1-jén kezdte meg
mûködését az Aranyfürt Idõsek
Ápolási Otthona. A volt Izsáki
Állami Gazdaság központja helyén 200 milliós beruházással
megvalósított otthon, a legkorszerûbb felszereltséggel, kulturált környezettel és elhívatott
személyzettel várja az idõs embereket. Mindhárom szempont
nagyon fontos egy ilyen jellegû intézmény esetében, ám ahhoz, hogy az oda kerülõk valóban otthon is érezzék magukat,
talán az utóbbi a legfontosabb.
Három beszélgetõtársam, Balogh Márta Veronika fõnõvér,
Soltészné Marton Ildikó alapellátási vezetõ, valamint Antal Ildikó foglalkoztatás-szervezõ
olyan õszinte lelkesedéssel, elkötelezettséggel mutatták be az
intézményt, s beszéltek terveikrõl, amely semmi kétséget nem
hagy a felöl, hogy ez az utóbbi
szempont is maradéktalanul teljesül az izsáki otthonban.
- Két típusú szolgáltatással
várjuk az idõseket - kezdi az intézmény mûködésének bemutatását Balogh Márta fõnõvér. Az
egyik a tartós ellátás apartmanos elhelyezéssel, amely egyszeri, 2,5 millió forintos hozzájárulás befizetésével vehetõ
igénybe. A másik, az úgynevezett átmeneti elhelyezés. Ez egy
évre kötött szerzõdés alapján
igényelhetõ, mely szerzõdés természetesen hosszabbítható.
Utóbbi esetben nem kell az egyszeri 2,5 millió forintos hozzájárulást befizetni. A tartós ellátásban részesülõk havi 45 ezer,
míg az átmeneti elhelyezésben
részesülõk havi 80 ezer forint
gondozási díjat fizetnek. A díj
fejében szállást (melynek rezsijét mi fizetjük), állapotuknak
megfelelõ mentálhigiénés és fizikális gondozást, ápolást, étkezést, alapgyógyszereket, orvos

által
elõírt
gyógytornát,
gyógymasszázst, orvosi ellátást
kapnak gondozottjaink, s módot
teremtünk a hitélet gyakorlására is. Az ellátás tartalma mindkét forma esetében azonos, mely
a tartós ellátottaknak élethossziglan, míg az átmeneti elhelyezetteknek itt tartózkodásuk idejére szól. Olyan otthont
kívánunk megteremteni, ahová
nemcsak a lábukról leesettek,
hanem a még jó erõben lévõ idõsek is szívesen költöznek be. Jelenlegi lakóink (közülük négyen izsákiak) 70 százaléka is
ilyen, mégis beköltöztek, mert
tetszik nekik, amit mi nyújtani
tudunk. Nálunk tartalmas életet,
társakat találnak maguknak, míg
otthon egyedül, netán céltalanul
töltenék napjaikat. Örömmel tapasztaljuk, hogy jó irányban
változik az idõsotthonokba kerülés társadalmi megítélése is.
Egyre kevesebben gondolják
azt, hogy a család szeretetlensége juttatja ilyen helyre az idõseket. Belátják, hogy ennek oka
a legtöbb esetben egyszerûen az,
hogy a családtagok munkájuk
mellett nem tudják biztosítani a
szükséges gondozást. Nálunk
viszont 19 munkatárs, és 24 órás
nõvérügyelet áll a lakók rendelkezésére.
Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy ne egy elszigetelt, önmagába forduló intézmény legyen az Aranyfürt Otthont, ezért
jelen kívánunk lenni a város
mindennapjaiban, szeretnénk,
ha megismernének bennünket.
Sok helyre bekopogtatunk majd,
és várjuk, hogy hozzánk is bekopogtassanak. Szívesen adunk
helyet például 20-30 fõs klubfoglalkozásoknak, tanfolyamoknak, egyéb programoknak.
Lakóink részt vesznek a városi
rendezvényeken. Azokhoz pedig, akik egészségi állapotukból
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A bentlakók gyakran vendégeskednek egymásnál.

ben fogyasztják el az ebédet, napközben is a klubban tartózkodhatnak, és bekapcsolódhatnak a napi
programokba, foglalkozásokba.
- Alapvetõ törekvésünk, hogy a bentlakók és
a bejárók egyformán részt
vegyenek a napi foglalkozásokon - folytatja Antal
Ildikó foglalkoztatás-szervezõ. Különbözõ, életmóddal, egészséggel és egyéb
színes témákkal kapcsolatos elõadásokkal, beszélgetésekkel, valamint fizikai és mentális állapotuknak megfelelõ fejlesztõ tevékenységekkel várják
õket. Ezeket a lehetõségeket azoknak a családoknak
külön is a figyelmébe ajánlom, ahol olyan idõs ember él, akire napközben is
rá kellene nézni, de a családtagok munkabeosztása ezt nemigen
teszi lehetõvé. Mi szívesen fogadjuk õket fogalakozásainkon,
naponta 9-15 óráig. Terveink
között szereplenek még kirándulások, más hasonló intézményekkel való kapcsolatfelvétel,
s egy olyan autó beszerzése,
amely reggel behozza, s délután
hazaviszi a hozzánk bejáró idõseket. A programokkal, ellátással kapcsolatos
információkat
szívesen megadjuk akár telefonon is, az
569-076-os számon.
- Nagyon
fontosnak tartjuk, hogy minél
több idõs és kevésbé idõs emberrel kapcsolatba kerüljünk
- mondja Balogh Márta. Mi
nem hangzatos
szlogennek, hanem mûködésünk lényegének tekintjük a
történnek.
nyitott intézmény kifejezést. Ezért nemcsak
nyitott kapukkal, hanem nyitott
szívvel is várunk mindenkit úgy
lakónak, mint vendégnek, vagy
látogatónak.
-tetézi-

adódóan erre képtelenek, elhoz- sért és ebédért együttes térítési
zuk a várost a gyerekek, az egye- díjat kell fizetni, mely az ellásületek, klubok mûsorain, prog- tott háromhavi átlagjövedelméramjain keresztül. Ha megismer- nek 30 százaléka alapján kerül
nek bennünket, hiszem, hogy megállapításra. Aki csak házi
egy-egy elhelyezés kapcsán gondozást kér, ebédkiszállítást
mind kevesebben mondják majd nem, annak 20 százalék alapján
azt a - sokszor hallott- bántó állapítjuk meg a gondozási dímegjegyzést, hogy; “bedugták jat. Azon gondozottaknak, akik
a szerencsétlen öreget a sze- az ebédet tõlünk viszik haza, hágényházba”.
romhavi átlagjövedelmük 25
Noha idõsek ápolási ottho- százaléka alapján állapítjuk meg
na néven mûködünk,
ez
egyáltalán nem
azt
jelenti,
hogy ne látnánk itt szívesen fiatalabb
korú egyedül
élõket, leszázalékoltakat,
baráti közösségre vágyókat, hiszen a
volt
Idõsek
Klubja is nálunk mûködik,
a korábbinak
megfelelõ teljes szolgáltatási körével.
- Valóban A mentálhigiénés fogalakozások egyénileg
veszi át a szót
Marton Ildikó alapellátás-veze- az étkezési költséget. A klubtagtõ - folytatjuk a házi gondozást, ok részére pedig a háromhavi átaz étkeztetést és a klubéletet. lagjövedelem 30 százalékának
Klubunk továbbra is nappali el- figyelembevételével határozzuk
látást nyújtó intézményként mû- meg a térítési díjat. Õk itt helyködik, biztosítva a korábbi szociális egészségügyi, közösségi
szolgáltatásokat. A
házi segítségnyújtás
keretében azokat az
idõseket látjuk el, akik
otthonukban maradva
kívánnak élni, de segítségre szorulnak.
Gondozónõink kitakarítanak náluk, szükség esetén megfürdetik
a gondozottat, begyújtanak, bevásárolnak,
ebédet visznek, hivatalos ügyeket intéznek, orvost hívnak, kiváltják a gyógyszereket, s még sorolhatnám
mi mindenben segítenek. Az idõsek igazi
családtagnak tekintik
õket. A házi gondozáA tágas, világos ebédlõ jó beszélgetõ hely is.
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Tízéves a Gong Rádió
Január 11-én, egésznapos rádiós programmal és esti, fõtéri partival ünnepelte 10-dik születésnapját a kecskeméti Gong Rádió.
Az elmúlt 10 esztendõben nagy
utat tett meg a Gong, hiszen a kezdetben félnapos adásidõben sugárzó helyi rádióból mára -ahogy
szlogenjük is hirdeti- régiórádió
lett, s Gyömrõtõl Csongrádig vehetõ mûsora.
Az évforduló alkalmából Tõzsér Judit, izsáki származású alapító ügyvezetõ igazgató, meghatott hangon köszönte meg a hallgatók és az üzleti partnerek támogató szeretetét, s külön is hangsúlyozta; e szeretet és támogatás
nélkül aligha lehetne a Gong Rádió az, ami mára lett. A köszönõ
szavakat egy ajándéksorsolással
is megtoldották. Kilenc DVD-le-

A születésnapi tortát
az ügyvezetõ vágta föl.
játszó, valamint egy Toyota Aygo
gépkocsi talált gazdára az esti
szabadtéri partin megjelent hallgatók között.
-te-

Izsáki sportsiker

Idén novemberben tizedik alkalommal került megrendezésre Kecskeméten a Ju-jicu országos bajnokság. ahol tizennégy klub 152 versenyzõje mérte össze tudását, köztük három izsáki, orgoványi színekben.
Az egész napon át tartó küzdelmek során az izsákiak randoriban indultak, mely ütõ-rúgó, judo, és földharcból áll. Az izsákiak kiválóan szerepeltek, 80 kg-ban Szalai László bronz, 94 kg-ban Horváth Tibor bronz
és +94 kg-ban Oreskó Nándor szintén bronzérmet nyert.

Kérjük, segítsenek!
16 éves Andris nevû gyermekünk súlyos genetikai rendellenességben szenved, életmentõ csontvelõ átültetésre lenne szüksége. Ezzel a betegséggel él még három testvére is, a legnagyobb
gyermekünket két hónappal ezelõtt veszítettük el. A világon 300,
Magyarországon két családot regisztráltak hasonló problémával.
Kérjük a tisztelt Izsákiakat, hogy segítsenek! Adományaikat az
OTP-nél vezetett 11773322-00484499-es számlaszámra várjuk.
Köszönjük: Kovács család, Diófa u. 51.

TORNA
Tornászaink eddig három versenyen szerepeltek. 2005. nov. 26-án,
Nagykõrösön, a Medve László Emlékversenyen az alsósok V. helyezettek
lettek. (Csapattagok: Dunai Rudolf, Bíró
János, Hajma Tamás, Izsák Zsolt,
Langó Dávid, Szabó Gergõ, Vida Máté)
Másnap, 27-én a felsõsök holtversenyben III. helyezettek lettek. 2005. dec.
10-én, Budapesten, a Rákoskerti Torna
Kupán csak a felsõsök tornáztak. Az
elõkelõ II. helyet szerezték meg. (Felsõs csapattagok: Csernák László, Cséplõ Dávid, Lestár Krisztián, Marozsi
Ádám, Marton Alex, Sárga Ádám, Szabó Gábor) 2005 dec. 16-án, Kalocsán
az Eperföldi Öcsi-Bácsi Torna Kupán
versenyeztünk. Ezen a versenyen három fõbõl álló csapatok indulhattak. Az
alsósok az I. helyet szerezték meg. (Du-

nai R., Bíró J., Vida M.) Az egyéni
összetett versenyben Vida Máté az I.,
Bíró János a III. helyet szerezte meg. A
felsõsök két csapatra bontva tornáztak.
A nyolcadikosokból álló csapat az I.
(Csernák L., Marozsi Á., Sárga Á.), az
ötödikesekbõl álló csapat II.(Cséplõ D.,
Lestár K., Marton A., Szabó G.) lett.
Egyéniben csak izsákiak álltak a dobogón! I. Marozsi Ádám, II. Sárga Ádám,
III. Szabó Gábor. A verseny legeredményesebb versenyzõje Marozsi Ádám
volt.
Szabó József

Sárfehér Kupa
2006. január 28-án 11 órától meghívásos fiú tornaverseny lesz a Sportcsarnokban.
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt, szurkolót!
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Kultúráltabb, felelõsebb
használat kellene
A december 20-ai képviselõ-testületi ülésen, a szennyvízdíj emelése
kapcsán, elhangzott, hogy néhányan
nem megfelelõen használják a rendszert,
s ezzel komoly kárt okoznak a tisztítótechnológiában és a tisztességes használóknak is, hiszen a szolgáltató a keletkezett károkat a beszedett díjakon
keresztül próbálja kompenzálni. Felmerült a tanácskozáson az is, hogy esetleg
a megfelelõ ismeretek hiánya miatt kerül a rendszerbe, oda nem való anyag,
ezért fel kell hívni a közvélemény figyelmét ezekre a tudnivalókra. Noha
már lapunkban foglalkoztunk a témával, ismét megkerestük Laki Zoltán
üzemvezetõt, akit arra kértünk, foglalja
össze mik azok az anyagok, amelyek
kárt okoznak a rendszerben.
- A legveszélyesebbek az állati eredetû trágyák, a magas ammóniatartalmuk miatt -kezdte a felsorolást Laki
Zoltán. Hatalmas károkat okoz a borseprõ, és a rendszerbe engedett hamisított bor és a fáradt sütõolaj is. Ugyancsak sok bajt okoznak a rendszerbe juttatott szilárd holmik, mint virágcserép,
papucs, lánc, póráz, mûfogsor és hasonló, nem egészen odavaló dolgok.
Ezek megakasztják a szelepeket, s állandó mûködésre késztetik a szivattyúkat, ami lényegesen magasabb áramfogyasztást jelent. A gond az, hogy az
ilyen szelepfennakadásokat nem tudja
a rendszer visszajelezni. Ezért köszönettel fogadjuk, ha értesítenek bennünket a gyanúsan hosszú ideig mûködõ
aknákról az arra lakók. Az esõvizet is
sokan a rendszerbe vezetik, amely a
benne lévõ szennyezõdések miatt szintén veszélyes a rendszer biológiai egyen-

súlyára. A beérkezõ víz szennyezettségi
foka is gyakran 2-3-szorosa a megengedettnek, ami az egyre alacsonyabb
vízfogyasztás miatt áll elõ. Sokan hidroforos házi vízellátásra álltak át, s mivel a szennyvízdíj a hálózati vízfogyasztás alapján kerül kiszámlázásra, az ilyen
háztartásokban nem a tényleges fogyasztásnak megfelelõen fizetnek szennyvízdíjat, mivel a mért bemenõ vizük kevesebb a ténylegesen felhasználtnál, és az
általuk a szennyvízcsatornába juttatottnál. Az ilyen magatartás egyébként a
megkötött felhasználói szerzõdéssel ellentétes, tehát szerzõdésszegésnek számít, ami szankcionálható.
- Ha már a szankcióknál tartunk.
Tervezi-e a cég, hogy ezzel az eszközzel az eddigiekhez képest határozottabban él. Gondolom behatárolhatók azok
a renitens fogyasztók, akik a nagy károkat okozzák.
- Igen, eddig is többször figyelmeztettünk már fogyasztókat, a jövõben viszont szigorúan szankcionálunk
is. A behatárolás öt fogyasztónyi pontossággal tehetõ meg, mivel egy-egy
szivattyúaknán öt fogyasztó van. Az öt
közül pedig a bírság, illetve az egyéb
szankciók miatt biztosan ki fog derülni,
hogy ki az elkövetõ. Jelenleg dolgozzuk ki a jogi formulákat a hatékonyabb
fellépéshez. Köszönjük a lakosságnak
a hibabejelentéseket, s továbbra is várjuk, ha ilyet tapasztalnak. Éjjel, nappal,
szombat, vasárnap hívhatnak bennünket a 06-30-488-9782-es, illetve a 0630-488-9784-es számokon, vagy személyesen is tehetõ bejelentés a Kölcsey
utcai vákuumgépháznál, naponta 8-9
óráig.

TETÉZI LAJOS

Gondolom...
...mások is elméláztak már azon, hogy
idõnként mennyire csalóka tud lenni a látszat!
Mert a látszat szerint ma érdemesebb Ausztriában, Németországban élelmiszert, ruházatot,
sõt még mûszaki cikkeket is vásárolnunk, mint
itthon. Annak ellenére, hogy átlagfizetésünk az ausztriainak a negyedét, a németországinak meg a nyolcadát sem teszi ki. A látszat
szerint elmúltak már azok a karácsonyi bevásárlási rohamok is,
amelyek egykor oly jellemzõek voltak az év e legszebb ünnepi
napjai elõtt. S nyilván az is csak látszat, hogy fizetési borítékunk
tartalma egyre nehezebben fedezi havi kiadásainkat, s mind többen
jutunk oda, hogy “rangsorolnunk” kell, mikor melyik szolgáltató
csekkjeit “pihentetjük” a következõ havi fizetésig. (Amikor meg
egy másik cég türelmét tesszük majd próbára.) S vélhetõleg az is
csupán a látszat csalóka játéka, hogy egyre több, kisebb-nagyobb
vállalkozás adja fel a küzdelmet hazánkban.
Gondolom, sokan olvassák nap mint nap a különbözõ lapokban, hogy a valóság mindezek ellenére teljesen más, hiszen újságoldalnyi hirdetésekben tárják elénk: “...az ország sikerre ítéltetett”,
“...a reálbérek az elmúlt három évben gyorsabban növekedtek, mint
Európában” (amiért aztán az egész fejlett Nyugat bennünket irigyel), “Mind általánosabb, hogy ugyanazokért a dolgokért ma kevesebbet dolgozunk”, “Magyarország kezd kilábalni a nélkülözésbõl”. Ha valaki netán mégsem így látná, az csak azért van, mert:
“Nehezen vesszük észre a változásokat, hiszen benne élünk: a ma
éppen olyannak tûnik, mint a tegnap.” Hát éppen itt a bökkenõ,
hogy nem olyan! Vagy ha olyan, akkor mégiscsak a látszattal van
baj, mert negatívnak mutatja, a pozitívumot.
Gondolom, sokan sejtik a fenti dilemmákra adható választ, melyhez a kulcsmondatot a jó öreg marxista filozófia egyik alapvetésében találhatjuk meg, miszerint: a lét határozza meg a tudatot. Aki
jólétben él, könnyen hiszi azt másokról is. Csak hát attól az még
nem igaz! Akkor sem, ha újsághirdetésekben teszik közzé! Egyébként is baj van ott, ahol ezt nem saját tapasztalatból, hanem hirdetésekbõl kell megtudniuk az érintetteknek!

KÉK HÍREK
Az idõjárási viszonyok változásaira tekintettel, fokozottan
figyeljenek az út- és látási viszonyokra. Amennyiben még nem
tették meg, ellenõriztessék jármûveik mûszaki állapotát, különösen a gumiabroncsokat illetõen,
a téli gumiköpeny használata
több méterrel lecsökkenti a fékút
távolságát, a tapadási értékek
nagyságrendekkel jobbak, mint
egy nyári gumi esetében. Kismértékû ráfordítással saját és a közlekedésben résztvevõ más emberek
életére, testi épségére is vigyázhatnak.
A közlekedés veszélyein kívül a téli hideg a szabadban lévõ
beteg, vagy egyéb okból magatehetetlen emberek életét is fenyegeti. Figyeljenek a közterületeken
egyedül és láthatólag bajban lévõ
személyekre, ilyen esetben értesítsék a mentõket, illetõleg a rendõrséget, elõzzük meg a tragédiákat.
A bûncselekményekkel kapcsolatban megállapítható, hogy
átlagos idõszakot zártunk az utolsó negyedévben és január elsõ
felében. A karácsonyi ünnepek
alatt történtek vagyonelleni bûncselekmények, viszont szilveszterkor ismertté vált bûncselekmény nem volt.
Sajnos január hónapban is
történt betöréses lopás, mely megelõzhetõ lett volna. Néhány
jótanács, a lakásokat és egyéb
helyiségeket lássák el riasztóberendezéssel ezen túl, visszatartó
lehet egy jó házõrzõ kutya is. Ha
elhagyják lakásukat, a közvetlen
szomszédokat kérjék meg, hogy
figyeljenek lakásukra.
A megelõzési tevékenységeken túl egy konkrét bûncselekménnyel szeretnék foglalkozni.
Sikeres nyomozást folytatunk
helyi fiatalok ellen, akik 2004
tele és 2005 õsze közötti idõben
közel húsz vagyonelleni bûncselekményt követtek el, tettükre elfogadható ésszerû magyarázatot
nem tudtak adni, de több embernek anyagi kárt és bosszúságot
okoztak.
Ezek a fiatalok még az önálló élet elõtt állnak és a “nagybetûs” életet hátránnyal kezdik,
szakmai szlenggel élve priuszuk
lesz, magukon hordozzák ezeket
a stigmákat egészen a bûncselekmény elévüléséig.
A fiatalok felelõsek, de a szülõk odafigyelésével és helyes neveléssel mindezek a “kellemetlenségek” elkerülhetõek lennének.
Kérem a családokat, figyeljenek
a gyerekekre, számoltassák el
õket, hogy merre és kikkel voltak. Ne a rendõrségtõl és ne is az
iskolától várják gyermekeik nevelését.
Amennyiben valakinek észrevétele, kérdése van a rendõrség
hatáskörébe tartozó eseményekkel kapcsolatban, vagy információval tud szolgálni a fenti, illetve más bûncselekménnyel kapcsolatban kérem, jelezze személyesen az Izsáki KMB Irodán
vagy a 06 20 539-5549 hívószánon.
Bóbis Attila csoportvezetõ
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Szelektív hulladékgyûjtés
Izsákon

Hamarosan a harmadik frakció konténerei is megérkeznek
Korábbi híradásainkból többször is értesülhettek Olvasóink a
szelektív hulladékgyûjtés izsáki
bevezetésének terveirõl. A napokban több helyre is kihelyezett színes konténerek pedig már azt jelzik, hogy a korábbi terv immár
valósággá vált. Az új lehetõség
természetesen új hulladékkezelési magatartást is követel a jövõben mindannyiunktól. Ezekrõl
kérdeztük az Izsák-Kom Kft. ügyvezetõ igazgatóját, Rudics Ákost.
- A háztartásokban hulladékká váló anyagok jelentõs része újrahasznosítható -mondja Rudics
Ákos, s hozzáteszi- ehhez azonban az anyagokat pontosan szét
kell válogatni, s így szétválogatva begyûjteni. Izsákon az önkormányzat, a Saubermacher Kft. és
az Öko-Pannon Kht. együttmûködésével indul meg a szelektív
gyûjtés.
- Többféle haszonnal is jár ez
a hulladékgyûjtési módszer. Röviden összefoglalná ezeket?
- Csökken a lerakóra kerülõ
hulladék mennyisége, a kinyert
újrahasznosítható nyersanyagokkal kímélhetõ a primer erõforráskincsünk (fa, kõolaj, stb.), s nem
elhanyagolható a környezetvédelmi szempont sem, amely e
módszer egyik fõ elõnye. A bevezetésnél fontos szempont a fokozatosság. Elõször három farakció
kerül gyûjtésre. Az üveg, a papír
és a mûanyag -közkeletû névenPET-palack. Jelenleg e három
hulladékfajtához találnak az
izsákiak gyûjtõkonténereket a
város hat pontján létesített hulladékgyûjtõ szigeteken. Az edényeken matrica mutatja, hogy milyen
hulladék rakható azokba. Fontos
megjegyezni, hogy egyéb szemetet nem szabad betenni, mivel
egy szennyezett konténer tartalma nagy tömegû szelektált hulla-

dék hasznosítását teszi lehetetlenné. A szelektív gyûjtés lényege
az, hogy mindenfajta továbbhasznosításra szánt anyagot, a legtisztább állapotban adjuk további
feldolgozásra.
- Lehet, hogy elsõ hallásra
kissé komikusnak hat a kérdés, de
gondolom tisztázandó, hogy mi
minõsül a gyûjtés szempontjából
pontosan üvegnek, papírnak, stb.
- Egyáltalán nem komikus a
kérdés, mert valóban nem mindegy, mi kerül az edényekbe. Különösen az üvegnél van ennek a
pontos meghatározásnak jelentõsége. Bedobhatók az italos üvegek (fehér, zöld, barna), bébiételes üveg, befõttes üveg, lekváros
üveg, mindezek tetõ és kupak
nélkül, kiöblítve. Nem dobható be
ablaküveg, jénai edény, vagy más
üvegedény, tükör, szélvédõ, pohár, villanykörte, szemüveg. A
papírnál már egyértelmûbb a dolog; csomagolódoboz, boríték,
élelmiszerdoboz, papírzacskó,
napilapok, magazinok, leporellók, telefonkönyvek, stb. A mûanyagpalackok közül az ásványvizes és üdítõs PET-ek dobhatók
be. A jobb helykihasználás érdekében kérjük, hogy kupak nélkül,
laposra taposva hozzák ezeket. A
begyûjtõ autó elõre meghatározott napokon szállítja el a gyûjtõszigetekrõl az anyagot, természetesen különválogatva.
A PET-palackok gyûjtésébe
az iskolásokat is szeretnénk bevonni. Tervezzük, hogy az IzsákKom Kft -mint a szelektív gyûjtés koordinátora- bizonyos
összeggel támogatja majd a gyûjtésben részt vevõ osztályokat.
Kérem mindazokat, akik fontosnak tartják a környezetvédelmet,
tegyenek is érte azzal, hogy használják ezeket a gyûjtõszigeteket.
-te-

Január 28-ától beindul Izsákon a szelektív hulladékgyûjtés.
A városban hat helyen került kialakításra gyûjtõsziget, ezek a
következõk:
Kisizsák: Iskolával szemben, Izsák: Felsõvárosi hentesbolt,
régi rendõrséggel szemben, piactér KHT Iroda mögött, Kodály
Zoltán utcai Óvoda, Alsóvárosi Bolt elõtt.
Kérjük a lakosságot a gyûjtõszigetek rendeltetés szerinti használatára. A kék edénybe papírt, a zöld edénybe üveget, a sárga
edénybe Pet-palackot várunk.
Önkormányzat

IZSÁKI Hírek
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Bekopogtunk
Tóth Tamás Boldizsárhoz,
a Harry Potter fordítójához
Bizonyára sokan várják már a
Harry Potter hatodik részét. Néhány
országban már meg is jelent ez a
könyv. Angolul. A magyar változat
Tóth Tamás Boldizsár közremûködésének köszönhetõen a tervek szerint februárban jelenik meg. Ennek
kapcsán látogattuk meg õt a Kölyök
TV stábjával, otthonában, Taksonyban. Ez a község Taksony vezérrõl
kapta a nevét, és Budapest alatt található. Barátságos fogadtatásban
részesültünk és kicsit elfogódottan
tettük fel elsõ kérdéseinket.
- Mindenekelõtt arra lennénk
kíváncsiak, hogy hol született, hol
végezte tanulmányait?
- Budapesten születtem, ott is
nevelkedtem és jártam iskolába. Angol, német szakon végeztem az
ELTE bölcsészkarán.
- Hogyan kezdõdött mûfordítói
pályafutása?
- Elsõsorban filmek, másodsorban könyvek fordításával foglalkozom. Az elõbbit gyakrabban teszem.
Hogy hogyan kezdõdött? Egyetemre jártam, és készültem megszerezni
a diplomámat, amikor hírt kaptam
arról, hogy egy filmforgalmazó cégnél keresnek egy olyan embert, aki
tud angolról magyarra fordítani. Ez
egy jó pénzkereseti lehetõségnek
tûnt - fõleg egy egyetemista számára- így jelentkeztem. Ezután egyre
többször fordíthattam filmeket. A filmek egy részét könyvben is kiadták. Azokat is elkezdtem lefordítani. Így kerültem kapcsolatba Gábor
Anikóval, és Balázs Istvánnal az
Animus kiadó munkatársaival. Egyszer aztán elhozták nekem a Harry
Potter elsõ részét. Így vágtunk bele
ebbe a történetbe.
- Hány nyelven tud tulajdonképpen?
- Sok nyelvet elkezdtem, de
amit be is fejeztem - bár egy nyelv
tanulását soha nem lehet befejezni az a német és az angol.
- Mekkora szabadságot ad a
szakma, milyen szabadon fordíthat?
- Mûfajtól függ. Filmeken belül szinkronszöveget és feliratot kell
írni, a könyveknél egyszerûen csak
fordítunk. Itt a legnagyobb a szabadság, mert az egyik szövegbõl kell
egy másik szöveget “csinálni”. Igyekezni kell azonban, hogy az író eredeti szándékát is kifejezzük, attól
függõen, hogy mi volt a célja. Azt
én döntöm el, hogy mennyire rugaszkodom el a szószerintiségtõl.
Ha például egy filmnél arra gondolunk, hogy azt fogják olyanok is
nézni, akik tudnak angolul, azok fel
fognak hördülni, hogy miért nem az
van odaírva magyarul, ami már angolul elhangzott. Ennek az az oka,
hogy az ember lassabban olvas, mint
ahogy egy hallott szöveget ért, tehát, ha eldarálnak egy hosszú mondatot angolul, akkor azt nem lehet
abban a három szóban, -aminek az
elolvasására idõ van- összefoglalni.
Így néha egész mást kell írni, olyat,
aminek van valami köze az eredetihez. A szinkronszöveg fordításánál,
arra kell figyelni, hogy hogyan mozog valakinek a szája, ha egy nagy á

hangot mond, akkor ne egy ö-t adjunk a szájára, mert az furcsán néz
ki, vagy hogyan mutogat, miközben
beszél, vagy hogy tagolja a mondatot. Elég összetett dolog a fordítói
szabadság. Ha használati útmutatókat fordítanék, akkor nem lenne szabadságom, de izgalmas se lenne.
- Milyen adottságok szükségesek egy ilyen pályához?
- Szerintem alapvetõen magyarul kell tudni. Ez talán még annál is
fontosabb, hogy németül, angolul,
vagy amilyen nyelven éppen fordítunk, azon a nyelven jól beszélünk
e. Beszélni például egyáltalán nem
kell tudnom. Írott szövegeket fordítok. Nagyon fontos a stílusérzék. El
kell dönteni, hogy ki hogyan beszél
magyarul, mivel egy kisfiú nem fog
úgy beszélni, mint egy nyolcvanéves, vagy fordítva.
- Amikor a Harry Potter elsõ részét fordította, sejtette, hogy ilyen
népszerû sorozat lesz?
- Nem. Aranyos könyvnek találtam, de nem gondoltam, hogy a
magyar olvasóknak ennyire tetszeni fog. Ez egy eléggé brit kötõdésû
könyv. A Magyarországon õshonos
mesékhez képest kicsit abszurd, furcsa. A mûfaja is elég vegyes, talán
épp ez benne a vonzó.
- Kapott visszajelzést arról,
hogy mennyire növelte az olvasási
kedvet ez a könyv?
- Igen. Szoktam gyerekkönyvtárakba járni, és ifjú olvasókkal találkozni, beszélgetni. Azt hallom
tõlük is, hogy valóban növelte az
olvasási kedvet, csakhogy ez nem
mindenkinél tart sokáig. Van, aki pár
könyv után feladja, ha viszont van
egy-két olyan ember, aki ezen keresztül rákapott az olvasásra, akkor
az már egy gyõzelem a könyvnek.
- Miket szeretett olvasni gyerekkorában, és miket manapság?
- Karl May könyveken nevelkedtem. Alapirodalom volt számomra. Mostanában a sok fordítás
miatt, kevés idõm marad az olvasásra, így sajnos kevesebbet olvasok,
mint amannyit szeretnék. Kimondottan kedvenc könyvem nincs.
A beszélgetés végén dedikálta
a magunkkal vitt Herry Potter köteteket. Búcsúzáskor Tamás névnap
és a közelgõ újév alkalmából, egy
üveg izsáki pezsgõvel köszöntöttük
vendéglátónkat.
Rezner Réka
a Kölyök Tv riportere
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Jóslatok 2006-ra
Itt van hát 2006. Mozgalmas évre számítok, unatkozni biztosan nem fogunk. Nem vagyok egy született
jós, de van néhány olyan dolog, ami szerintem biztosan
jellemezni fogja ezt az évet.
1. Csodavárás. Minden ellenkezõ híresztelés dacára az ország elég komoly pénzügyi slamasztikában van.
Az maga lenne a csoda, ha 2006-ban a költségvetés nem
kerülne a csõd közelébe. Ahogy elnézem a választásra
készülõdõ kormányerõk ténykedését, nagyon félnek a
szükséges intézkedések megtételének bizonytalan népszerûségükre gyakorolt káros hatásaitól. Ezért nem marad más számukra, mint a csodavárás.
2. Álintézkedések. Ahogy 2002-tõl mostanáig
egyetlen valóban fontos problémát sem tudott orvosolni ez a koalíció, úgy 2006-ban ez még kevésbé várható.
Marad a régi módszer: a nehéz ügyeket szõnyeg alá söprik, látszólagos megoldásként pedig 5-10-20 éves, semmitmondónak nevezhetõ programokat eszkábálnak
össze (ilyen az adó- vagy nyugdíjprogram). Biztos vagyok benne, hogy még jó pár ilyet be fognak jelenteni.
Érdemben csak olyan intézkedésekkel hajlandóak
foglalkozni, amelyek szimpatikusak a közvélemény számára, egyúttal nem kerülnek sokba, ráadásul könnyen
reklámozhatóak. Ezeket hívom én álintézkedéseknek
(ilyen a rossz utak ideiglenes kátyúzása vagy a babakötvény). Ami nem ilyen, az mind “megy a szõnyeg alá”.
Önmagukban jó dolgok lennének ezek, de a kormányzás normális esetben nem csak ezeknek a reklámozható
ötleteknek a megvalósításából áll. Valakinek a kényelmetlen döntéseket is meg kell hoznia.
3. Autópálya-átadások. Ha jól sejtem, 2006-ban az
épülõ autópályák átadása fogja jelképezni a dübörgõ
gazdaságot és a kormányzati sikereket. Az autópályák
építése hasznos és jó, személy szerint nagyon örülök
neki. Egy dolgot jegyeznék csak meg. Minden egyes
kilométer hitelbõl épül, ez a kormány egy fillért ki nem
fizetett belõlük. Majd az utódok. Így könnyû.
4. Média. Borítékolható, hogy a magyar média 1998hoz és 2002-höz hasonlóan - nyíltan vagy bújtatva most is támadóan nekimegy a Fidesznek. Mivel az emberek véleményét leginkább õk befolyásolják, ez nem
mellékes körülmény.
Közeledve a választások felé - kissé sarkítva - gyakran tûnhet majd úgy, mintha a híradások többségében a
politikai híreket valamilyen furcsa oknál fogva Hiller
István vagy Lendvai Ildikó szerkesztené, sok napilap
pedig kizárólag az MSZP sajtóosztályának anyagaiból
dolgozna. Mindennapjaink feszítõ gondjairól nem sok
hírt fogunk hallani, annál többet a Fideszrõl. Lelki szemeimmel már látni vélem a TV2-n futó Napló összeállítását a szélsõjobbal titokban összekapaszkodó legnagyobb ellenzéki pártról vagy a köztévé mûsoraiba meghívott “szakértõk” siránkozását a Fidesz “populizmusán”
és örvendezését a GDP kedvezõ alakulásán (amely
egyébként a legalacsonyabb az EU-hoz újonnan csatlakozó államok között). Borítékolható, hogy a tárgyilagos és kiegyensúlyozott tájékoztatás hiányát önmagában nem fogja tudni ellensúlyozni a polgári oldal értékeit felvállaló Hír TV.

5. Orbán Viktor. A fenti “baráti” média segítségével
szerintem újra fog indulni a már jól bejáratott Orbánellenes kampány. Mindennel meg fogják vádolni: egyszerre lesz õ nosztalgiázó horthysta és piacellenes
újkommunista, elvtelen szélkakas és dogmatikus konzervatív, hataloméhes diktátor és demagóg populista.
Minden eszközzel támadják, mert félnek egy új jobboldali kormánytól, amely elszámoltatná õket és számon
kérné ezt az eltolt négy évet. Ettõl függetlenül Orbánt
szerintem nem kell félteni. Eddig is sikerrel pergett le
róla minden ellene irányuló támadás. Ami engem mégis
szomorúvá tesz, hogy tapasztalataim szerint sok honfitársunknál ezeknek a gyalázkodásoknak a szajkózása
jelenti a politikai véleménynyilvánítást. Mûködik a
negatív kampány.
6. Gyurcsány Ferenc. Ugyanez a “baráti” média a
Fidesz támadásával párhuzamosan minden erejével szeretett miniszterelnökünk pozitív képének megformálásán fog dolgozni. Viszontláthatjuk majd õt szeretõ apaként és férjként, az igazságért és a szegényekért küzdõ
“hõsként”, utakat és üzemeket avató felelõs és jövõbelátó államférfiként. A TV2 beszélgetõs mûsorai tálalják
majd “kiváló humorát” és “emberi értékeit”, a Napkeltében fejtheti ki mélyenszántó gondolatait a kormányzás
mikéntjérõl. A “baráti” médiumok és médiaszereplõk
sorát még folytathatnám, de nincs értelme. Ugyanõk
ugyanezt csinálták az idõközben szeretnivaló dilettánssá elõlépett Medgyessyvel is, aki aztán mégis megbukott. Szerintem ugyanez a sors vár erre a színészkedõ
milliárdosra is.
7. Egyházak. Várható eszköz lesz a választási kampányban a történelmi egyházak tisztességtelen támadása és provokálása. Mivel a polgári oldal és az egyházak
értékrendje, társadalomképe számos ponton találkozik,
a jobboldali politika mindenkori erkölcsi kötelessége
kiállni mellettük. Erre alapozva fogja a baloldali médiaúthenger politizálással és jobboldali elfogultsággal vádolni az egyházakat, számítva az egyházakkal az elmúlt
évtizedekben szembefordított emberek ellenérzéseire.
Ez a politika szerintem gusztustalan, de ahogy eddig is,
most is mûködtetni fogják.
8. Választási eredmény. Mivel igazi jós nem vagyok, itt biztos tippem nincs. Azt azért sejtem, melyek
lehetnek a döntõ momentumok 2006-ban. Sok múlik
azon, mennyire tudja átvinni terveit és javaslatait a Fidesz a szocialistákat támogató médián. Fontos lesz, hogy
a kampány végén Orbán vagy Gyurcsány lesz-e a hitelesebb miniszterelnök-jelölt. Rengeteget számít, mennyire képesek saját táborukat mozgósítani a különbözõ oldalak. Az eredmény ugyanakkor múlhat egy az utolsó
héten elhangzó, jól sikerült mondaton vagy valamelyik
fél utolsó pillanatokban elkövetett hibáján.
Úgy gondolom, médiaharcoktól és reklámkampányoktól függetlenül józan paraszti ésszel legtöbbünk
fel tudja mérni, jutott-e elõrébb önmaga, családja és a
környezete 2002 óta vagy alakulhatott volna másképpen is. Ezek a “felmérések” döntenek 2006-ban. Ezek
alapján várom én a Fidesz gyõzelmét.
dr. Feldman Zsolt

Évi kétezer tonna elemet használunk el
Egy négytagú család évente átlagosan fél kilogrammnyi
elemet használ el, országosan
így kétezer tonna veszélyes
hulladék keletkezik. Az ébresztõórától a magnóig, a mobiltelefontól az elektromos borotváig számtalan készülékünk
mûködik elemmel. Mindez nagyon kényelmes használat közben, csakhogy a lemerült elemeket szemétre dobva beláthatatlan károkat okozunk a környezetben. A bennük található
savak feloldják a fémet - különösen, ha vízzel érintkeznek -,
beszivárognak a talajvízbe és
elszennyezik a földet. Egyetlen
felelõtlenül kidobott elem is
veszélyessé, “varázsolja” az
egyébként újrahasznosítható
hulladékot - pedig a háztartási

szemét nagy része ilyen.
A hulladékok különleges
csoportját alkotják a veszélyes
hulladékok, amelyeknek anyagi tulajdonságai, illetve egyes
összetevõi külön-külön vagy
együttesen a környezetre, a
környezet elemeire, az élõvilágra és az emberi egészségre
potenciálisan károsító hatást
fejthetnek ki. E potenciális hatásból eredõ kockázatok minimalizálása és lehetõség szerinti megszüntetése, de legalább
a hatások érvényesülési lehetõségének minél teljesebb kizárása különleges figyelmet és
kezelési módszereket, speciális
biztonsági és ellenõrzési intézkedéseket igényel. A különleges bánásmódot azonban nem
csak a hulladékként megjelenõ

anyagok veszélyessége indokolja, hanem éppen e veszélyes
anyagok hulladék volta is. A
kettõs kockázat miatt tehát a
veszélyes hulladék különleges
kezelést igénylõ anyag.
Az iskolában már egy éve
mûanyag-gyûjtõládát helyeztek el, ahová bárki elhozhatja,
elküldheti a lemerült elemeket.
A környezetvédelmi munkacsoport gyûjtést szervezett az
iskolában. Az akció 2005. december 15.-én zárult. A legtöbb
elemet gyûjtõ osztályt és tanulót fogják a versenyben értékelni. Mi, gyerekek így szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy
minél tisztább, minél kevésbé
mérgezett legyen környezetünk.
Hörcsög Barnabás 8.c
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Közöttünk
“Ha ketten vagy hárman
összejönnek az én nevemben, én
ott vagyok közöttük” - szól az idei
évre választott alapige az egységért végzett imanyolcad alkalmából. Álmélkodhatunk azon is,
mennyire nem seregekben gondolkodik a mi Urunk: megbecsüli Õ a kevesek hûségét is, nem úgy,
mint evilág nagyjai, akik csak
nagy számokkal és létszámokkal
szeretnek dobálózni.
Igen, közöttünk. Ugye, Uram,
Te úgy gondoltad ezt, ahogy a
megelõzõ igeversben mondod:
Ha bárhol ketten egyetértve kérnek valamit az én nevemben,
megadom nekik? Mert furcsa a mi
nyelvünk, nemkülönben a gondolkodásmódunk is. Te a “közöttünk” szót az egység, az egyetértés, az összeölelés, az együvé tartozás és közelség másaként mondtad. Ott vagy, hogy eggyé legyünk mind, akik a Te nevedben,
miattad jövünk össze. Köztünk
vagy, mert nélküled széthullunk,
egymás ellen fordulunk. A Te
Lelked az a mennyei kötelék és
ragasztó, mely összeköti tieidet,
hogy egy test és egy lélek legyenek, hiszen ugyanaz a Lélek itatott át bennünket. Egy asztalhoz
ültetsz, egy kenyérbõl adsz ennünk és egy kehelybõl innunk.
Ugyanazzal az üdvösséges lelki
eledellel, Igéddel táplálsz minket,
mint népedet a pusztában a sziklából fakadt vízzel. Köszönjük,
Urunk, hogy elmagányosodó korunkban vállalod a szétszórtság
megváltását: közöttünk vagy,
hogy egy legyünk.
Ne legyen hát az a hátsó gondolatunk, hogy közénk állsz,
mintegy elválasztva tieidet, s mi

Új Fedél nélkül-i

Rád hivatkozva mondjuk magunkat másnak, falat emelünk belõled és igéidbõl egymás közé, ,igazoljuk a magunk igazságtalanságait a te igazságoddal. Vasfüggönynek, válaszfalnak használtunk Téged Urunk, s dicsekedtünk
eltéréseinkkel, s Téged, az igazságos Bírót a magunk ügye bírájaként rángattunk oda testvéreink
ellenében, hogy közöttünk légy,
s így “megvédjük” önazonosságunkat. A Veled való azonosság
kevésbéérdekelt minket, s az sem,
hogy mindnyájan egy test vagyunk Benned. Mert ilyen is volt,
Uram, amikor a “közöttetek” szavadat így ferdítettük.
Összejövünk. Egyre gyakrabban, egyre inkább Téged és nem
magunkat keresve. Egyetértést
vársz tõlünk. Ez is tartalmas kifejezés: figyelünk Rád és megértjük, amit szólsz, ugyanúgy értjük,
ugyanazt az értéket képviseljük.
Nem értjük félre és nem hallgatjuk el, amit megértettünk. Ugyanazzal az üdvös igével és kenyérrel táplálkozunk. Nem akarunk
kevesebbet vagy többet, különösen pedig mást érteni, mint amit
Te mondtál apostolaidnak, s rajtuk keresztül Egyházadnak. Igen,
Uram, ha egyet értettünk volna,
nem rúgna ezrekre a Benned hívõ,
s általad elfalazott felekezetek
száma!
Most ismét hálát adunk,
Urunk, hogy a Te nevedben gyûlhetünk egybe, hogy itt vagy köteléknek közöttünk, s hogy egyetértve kérhetjük Tõled az általad
oly nagyon áhított egység felépülését! Maradj velünk, Uram!
Podmaniczki Imre
plébános

Egyházi hírek
- Január 29-én, vasárnap délután fél 5-kor jótékonysági mûsor
lesz a katolikus templomban a templom teljes feújításának érdekében. Mindenkit szeretettel várunk.
- Február 4-én a Vino étteremben tartja az izsáki Karitász farsangi bálját. Ennek bevétele a helyi szeretetszolgálat céljait szolgálja.
- Február 2-án este a szentmisében gyertyát szentelünk. Másnap, szent Balázs püspök emléknapján Balázs-áldást osztunk, ugyanígy 5-én, vasárnap a szentmisék után.
- Február 11-tõl Lourdes-i kilencedet kezdünk a templomban.
Délután 2 órakor a plébánián is van lourdesi ájtatosság.
- Katolikus iskoláink megsegítésére február 26-án, farsang vasárnapján templomi gyûjtést rendezünk. A kormány által lehetetlen helyzetbe hozott iskoláink várják nagylelkû segítségünket!
- Február 28-án, kedden éjjel fél 12-tõl elmélkedés van a templomban. Éjfélkor hamuszentelés és hamvazkodás, a nagybõjti leplek feltétele.
- Nagybõjtben a hamvazószerda és nagypéntek szigorú bõjti
nap, a péntekek pedig hústilalmi napok, bûnbánattal. Minden
nagybõjti pénteken este fél 6-kor keresztúti ájtatosságot végzünk,
utána a szentmisében nagybõjti elmélkedéseket tartunk.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazon rokonoknak, szomszédoknak,
barátoknak, az ÁFÉSZ vezetõinek, volt
munkatársaknak, akik szeretett Férjem,
Édesapánk, Nagypapánk temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek.
Borbély család

“Korunk paradoxona, hogy magasabbak az épületeink, de kicsinyesebb a természetünk, szélesebbek az autópályáink, de szûkebb a látókörünk. Többet költünk, mégis kevesebbünk van, többet vásárolunk, de azt kevésbé élvezzük. Nagyobbak a házaink és kisebb a családunk, több a kényelmünk, de
kevesebb az idõnk. Több képzettséggel, de kevesebb értelemmel, több tudással, de kevesebb belátással rendelkezünk. Több a szakértõnk, mégis több
a problémánk, több gyógyszerünk van, de kevesebb
az egészségünk. Túl sokat iszunk, túl sokat dohányzunk, túl meggondolatlanul költekezünk. Túl keveset nevetünk, túl gyorsan vezetünk, túlzottan dühbe
gurulunk, túl sokáig fennmaradunk, túl fáradtan kelünk, túl keveset olvasunk, túl sokat tévézünk. Megsokszoroztuk a javainkat, de csökkentettük az értéküket. Túl sokat beszélünk, túl ritkán szeretünk, és
túl gyakran gyûlölünk. Tudjuk, mi a jólét, de azt
nem, hogy mi a jó lét. Éveket adunk az élethez, nem
pedig életet az éveknek. Eljutottunk a Holdig és
vissza, de nehezen megyünk át az út túloldalára azért,
hogy új szomszéddal találkozzunk. Meghódítottuk
a világûrt, de a belsõnket nem. Nagyobb dolgokat
készítünk, nem pedig jobb dolgokat. Megtisztítottuk a levegõt, de beszennyeztük a Földet. Meghódí-

tottuk az atomot, de az elõítéletet, azt nem. Többet
írunk, de kevesebbet tanulunk. Több tervet szövünk,
de kevesebbet teljesítünk. Megtanultunk rohanni,
de várni nem. Több komputert gyártunk, hogy több
információt tároljunk, hogy több másolatot készítsünk, mint valaha, mégis egyre kevesebbet és kevesebbet kommunikálunk. Ez a gyors étkezés és a lassú emésztés kora, a nagy emberek és a kis jellemek,
a kiemelkedõ hasznok és a sekélyes kapcsolatok
idõszaka. A kétkeresõs jövedelmek, ám gyakoribb
válások, a tetszetõsebb lakások, de szétesett otthonok korszaka. A villámutazások, az eldobható pelenkák, az egyszer használatos erkölcsök, az egy éjszakás tartózkodások, a túlsúlyos testek kora ez, és a
tablettáké, melyek mindenre jók: felvidítanak, lenyugtatnak, ölnek. Olyan idõ ez, amikor sok van a
kirakatban, de kevés a raktárban. Olyan idõszak,
amelyben a technika eljuttatja hozzád ezt az írást, te
pedig választhatsz, hogy megosztod másokkal is,
vagy egyszerûen csak kitörlöd. Az élet nem azzal
mérhetõ, milyen sokáig lélegzünk, hanem azokkal a
pillanatokkal, amelyektõl elakad a lélegzetünk.”
És ne vígy minket a kísértésbe.
(a szerzõ ismeretlen)
Közreadja: Nagy Árpád

Gyülekezeti hírek
A z Izs áki Református
Egyházközség új presbitériuma a 2006-2011közötti
ciklusban:
Balogh Bálintné, Bérces
Lajos, Cséplõ Jenõ, Damásdi
Gábor (fõgondnok), id.Édes
Imre, ifj. Édes Imre (ifjúsági
gondnok), Fejszés Bálintné,
Fejszés Ferenc, Fejszés István, Gellér Ferenc, Gyallai
László, Hajma János, Karácsonyi Károly, Kovács Tamás, Lehoczky Kristófné
(jegyzõ), id.Mezei Gézáné,
ifj.Mezei Géza (temetõ gondnok), Németh Ilona, Somogyi
Lajos, Szentmiklósi Sándor
(építési gondnok). Pótpresbiterek: Ráczné Virág Ágnes,
Fejszés
Ildikó,
Vadász
Lászlóné, Józsa Lászlóné,
id.Édes Imréné. Tiszteletbeli
presbiterek: Ács Lajos, Csizmadia Ambrus, Kovács Lajos,
id.Magyar Kálmán, Molnár

János, K.Szabó Sándor, Zsoldos József.
A presbitérium határozata
szerint, az egyházfenntartói járulékok minimális összege
2006-ban: 375 ft/ hónap.
Az egyházi szolgálatok
díjköteles részei esetében, az
egyházközség a választói névjegyzékben szereplõ (teljes
jogú) egyháztagoknak fizetési kedvezményt biztosít; mint
olyanoknak, akik rendszeresen
viselik az egyházközségünk
fenntartásának terheit.
Kérjük, hogy azok a Testvéreink, akiknek az egyházfenntartói járulékaik befizetésében hátralékaik vannak, szíveskedjenek azokat rendezni.
Bármilyen gond esetén, keressék lelkészi hivatalunkat (tel.:
374-154).
- ökumenikus imahét alkalmai: január 17-21, a gyülekezeti házban, 17.00 órától;

kivétel: pénteken (január
20.), ekkor a templomban tartjuk a közös istentiszteletet.
- evangelizációs hét: február 13-18. között; az alkalmak minden nap 18.00 órakor kezdõdnek a gyülekezeti
házban. A hetet, vasárnap úrvacsorai közösség zárja.
- Nagyböjti úrvacsorára
kerül sor: március 5-én
- Kisizsákon január 29-én
tartunk
istentiszteletet,
13.30-tól
- Kérjük, hogy adója 1%ával 2006-ban is támogassa a
Református Egyházat. Technikai szám: 0066. Adója másik 1%-ával kérjük, támogassa a “Feltámadunk Alapítvány” munkáját, mely a református temetõ gondozását, fejlesztését segíti.
Adószám:
18351545-1-03
Köszönettel: az Elnökség

IKEM hírek
- Február 11-én (szombaton), 18.00 órától, dr. Bárth János tart elõadást, melynek címe: “Tanyák az
Alföldön és a Székelyföldön”. Helyszín: a Sárfehér Polgárõr Egyesület székháza, Izsák, Dózsa György
tér . Mindenkit szeretettel várunk!
- Szívesen fogadunk 2006-ban is egyesületünk tagjai közé belépni szándékozókat, valamint pártoló tagokat is.
- Kérjük, hogy adója 1%-ával támogassa az Izsák és Környéke Erdélyi Magyarok Közhasznú Egyesületét, s ezzel közmûvelõdési szolgálatát. Adószámunk: 18364107-1-03

EMLÉKEZÉS
id. Kamasz András
halálának 5. évfordulóján
“ A múltba visszanézve valami fáj,
Valakit keresünk, aki nincs már!
Nélküled szomorú üres a házunk,
Még most sem hisszük el, hogy
Hiába várunk!”

Szeretõ felesége, négy gyermeke
és három unokája

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak, ismerõsöknek, szomszédoknak,
akik
NAGY LÁSZLÓ
búcsúztatásán, temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek, gyászunkban velünk együtt éreztek.
A gyászoló család

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje az
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Beszámoló az Izsákért Közalapítvány 2004. évi munkájáról
Az Alapítvány alapító okirata elõírja, hogy a
Kuratórium évente számoljon be tevékenységérõl
az alapítónak.
E feladatnak a Kuratórium a következõkben tesz
eleget.
A Közalapítvány 1997-ben történt alapítása óta
problémamentesen végzi munkáját. Elmarasztalás
a hatóságok, alapító, adományozók és adományozottak részérõl nem történt. A formai és személyi
változásokat a bíróság tudomásul vette és bejegyezte. A pénzforgalom terén sem történt kifogásolás.
Az alapító által kitûzött célt - törvényes lehetõséggel növelni a város fejlesztését szolgáló pénz
összegét, és azt jól használni fel - úgy érezzük sikerült megvalósítani. A lakossági támogatások, banki
kamatok, a személyi jövedelemadó 1 százalékának
felajánlása mind hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzattól kapott - sajnos kismérvû - támogatás
összegét növelje. Mindez pedig a közhasznú célok
megvalósítását segíti.
A Kuratórium döntésénél szigorúan betartja,
hogy az adományokat mindig az kapja meg, akit az
adományozó megjelöl. Az APEH elõírásnak megfelelõen az egy százalék felhasználását az Izsáki Hírekben közzé tesszük.
Az adókedvezmény igénybevételéhez szükséges igazolásokat a Közalapítvány határidõre kiadja. Többletmunkát jelent, hogy nem minden befizetésen jelölik meg pontosan a befizetõ nevét, címét,
nem tüntetik fel az adószámot. Ezt utólag kell kinyomozni, az igazolás pontossága végett.
Köszönet illeti azokat, akik különbözõ célokra
adományoznak és személyi jövedelemadójuk 1 %át a Közalapítványnak ajánlják fel.
A Kuratórium tagjai változatlanul munkadíj és
költségtérítés nélkül végzik munkájukat. Ezzel járulnak hozzá a Közalapítvány támogatásához.
A Felügyelõ Bizottság a Kuratórium ülésein
részt vesz. Ellenõrzi az éves beszámolót és mérleget, valamint véleményezi azt.
Ha valamiben nézetkülönbség van, azt menetközben tisztázzuk. Az elõzõ évi APEH kifogásolást
az igazolások kiadásánál megszüntettük azzal, hogy
a vissza nem küldött igazolásokból is marad egy
többlet példány.
A Közalapítvány mûködésében, a törvényesség
és számviteli szabályok betartásában nagy segítséget nyújt a város fõjegyzõje és könyvelõnk
Prikkelné Rácz Csilla.

Kérés az Izsákért
Közalapítvány támogatására
Tisztelt Izsáki Lakosok!
Izsák város Önkormányzata 1997.-ben létrehozta az Izsákért Közalapítványt. A Közalapítvány
lakossági támogatással olyan városi célok megvalósítását segíti, amelyekhez a feszített városfejlesztési feladatok miatt az önkormányzatnak
szûkösek az anyai lehetõségei. Céljai között szerepel a közbiztonság, egészségügy, városszépítés, sport, mazsorettcsoport, néptánccsoport,
nyugdíjas klub, Sárfehér Napok, iskolai tanulmányút, városi énekkar stb. támogatása.
Lehetõség van arra, hogy aki a Közalapítvány
céljaival egyetért, azok megvalósítását támogatni akarja, személyi jövedelemadója 1 százalékát
a Közalapítvány részére felajánlja, Ezt mindenki
megteheti, aki személyi jövedelemadó bevallást
készít.
Ennek egyszerû módja a személyi jövedelemadó
bevalláshoz kapott nyomtatványcsomagban található rendelkezõ nyilatkozaton a közalapítványt megjelöli kedvezményezettként.
A Közalapítvány adószáma: 18351851-1-03
Izsák város Önkormányzata és a Közalapítvány
Kuratóriuma kéri a Választópolgárokat, hogy felajánlásukkal támogassák közös céljaink megvalósítását.
Nemes adakozásukat ezúton is köszönjük.
Izsák Város Önkormányzata
Izsákért Közalapítvány Kuratóriuma

2006. január 18.

Az Arany sárfehér Szõlõés Bortermelõk Szövetkezetének tájékoztatója
“a gyengék erõssége az egység”

A Közalapítvány 2004. évi pénzforgalma a következõ:

Az Alapítvány Kuratóriuma megköszöni mindenkinek, aki az Alapítvány mûködéséhez, eredményeihez
bármilyen formában hozzájárult.
Az Alapítvány nyitott, ahhoz bárki csatlakozhat, aki
célkitûzéseivel egyetért, és feltételhez kötötten vagy feltétel nélkül támogatja.
A Kuratórium ülései nyilvánosak, azon bárki részt
vehet. Szívesen vesszük mindenki jóindulatú véleményét, javaslatát, mellyel munkánkat segítik.
Mindig kellõ mérlegelés után igyekszünk döntéseinket meghozni. Reméljük ez legtöbb esetben találkozik
az adományozók véleményével.
Továbbra is ezen szempontok szerint, közmegelégedésre akarjuk munkánkat végezni.
Radványi Nagy Jenõ a Kuratórium elnöke

Új könyvek, könyvtári hírek
Verne: A föld felfedezése; Covacich: Ellenszerelem;
Hrabal: Bambini di Praga; Nöstlinger: Ilse Janda; Steel: Emlékezés, Steel: Erõsebb a szeretetnél; Rufo: Szeretetbetegség;
Neumer: Kép,beszéd,írás; Haskó: Bevezetés a politikatudományba; Ráth- Végh: Csalók, tolvajok, kurtizánok; Bosnyák:
Mit látok álmomban?; Gaál: Mit egyen a cukorbeteg?; Farsang: Magas vérnyomás gyermekkortól felnõttkorig; Tóth:
A halfõzés mûvészete; Tóth: Ünnepi ételeink, Armstrong:
Bicikli életre halálra; Molnár: Knézy; Mulvaney: Diana és
Jackie, Szepes: A szerelem mágiája; Fallaci: A harag és a
büszkeség; Romhányi: Papagájkedvelõk kézikönyve,
Farguharson: Természetes méregtelenítés; Mikolosek: Szaunázás; Moldova: Tékozló koldus; Atkins: A színes otthon,
Conran: A konyha; Honart: Allergiamentes otthon; Rose:
100 hasznos ötlet: konyha; Rose: 100 hasznos ötlet: színek;
Kiss: Az Európai Unió társadalomföldrajza; Bessie: A szexbomba; Brezina: Boszik az iskolapadban; Brown: Átváltozás; Clark: Az átok, Csányi: A lény és az õrzõ; Cséplõ:
Mátyusföldi rosszcsontos; Csernai: Az özönvíz balladája,
Csokonai: A méla Tempefõi; Disney: Némó nyomában;
Eastwood: Szemérmetlen szívek; Ernyei: Curva pericolosa;
Farkas: A kaczagó tanya; Freer: Magenta a bombázó, Freer:
Magenta Orange; Forrester: A nõ, aki azonnal kapcsol; Hauff:
A karaván; Hepke: A süllyedés; Dibás: Hunok; Janikovszky:
Már iskolás vagyok, Jewell: Harmincasok....és utána semmi?; Jókai Mór füveskönyve; Kertész: Felszámolás,
Kowalewsky: A szép szoba, Dibás: Magyarok; May: A kõvé
vált imádság, Romhányi: Doktor Bubó; Rottring: Heri Kókler és bûz serlege; Sándor: Chat:); Steel: Zoya, Szabó: Napkelte délben; Tordon: Az én elsõ tanítóm, Ulickaa: Kukockij
esetei; Wass: Hanky tanár úr; Woolf: Felvonások között;
Woolf: Mrs. Dallavay; Zöld: Kölcsönkért élet kamatra,
Tersánszky: Az ékköves melltû, Frank: Gyógyítás illóolajokkal; Pelle: Lencse alatt, Géczi: Tiltott ábrázolások könyve;
Woodiwiss: Kötelezõ szerelem; Westbrook: Aikiodo és a
dinamikus gömb; Hoffmann: Szakmai etikai kódex
peadgógusoknak; Bodnár: Operációs rendszerek; CarrGomm: A mûvészet titkos nyelve; Parker: Szúrós, mint a
kaktusz; Oates: Hûtlenség; Varga: Gyakorlati jóga;

A tavalyi boreladás ellenértékét a monori vevõ még a mai
napig nem fizette ki. Ennek ellenére az eladásban érintett tagjainknak az összeg kifizetését az e hónapban várható állami támogatás
összegébõl készpénzben kifizetjük, vagy a számlaszámra utaljuk.
A 2004 évi gazdálkodási naplók beadásának határideje 2006.
január 31, de október végére a határidõ módosítás ellenére minden
naplót be kell fejezni. Ennek oka,
hogy novemberben már a 2006-os
kifizetési kérelmek készítését kell
megkezdeni, melyek december 1.tõl adhatók be az MVH-hoz.
Pályázatokhoz is alkalmas
végzettséget adó növényvédõs
tanfolyamot
indítunk
Orgoványon, kedvezõ feltételek
mellett. Érdeklõdni és jelentkezni
Édes Imrénél a 06/20 427 0046-os
telefonszámon lehet.
Az V. Arany sárfehér Borversenyt a következõ hónap végén
vagy március elején tervezzük lebonyolítani. A versenyre várjuk
termelõink benevezését is. Nevezni fajtától függetlenül, derített,
szûrt egészséges minõségû borokkal lehet. A kiírási feltételeket az
Izsáki Hírekben és az ITV-ben is
megjelentetjük.
Az agrár-környezetgazdálkodási programhoz szükséges igazolások az izsáki tagjaink a szövetkezeti irodán átvehetõk. A környezõ településeken lakó tagjaink a
helyi hegyközségi irodán vehetik
át az igazolásokat. Az igazolást a
Gazdálkodási napló részeként január 31.-ig kell beküldeni az MVH
megyei központjába, 6001. Kecskemét, Kisfaludy u. 5. Levélcím:
6001. Kecskemét, Pf. 470.
Gondolatok az új év küszöbén
Magyarországot felkészületlenül érte a globalizáció. A belföldi élelmiszerforgalmazás 80%-át
ma már néhány áruházi lánc tartja
a kezében, akik nemcsak fogyasztási igényeket közvetítenek, hanem diktálnak a szervezetlen termelõknek. A távlati nemzeti agrár- és vidékfejlesztési politika hiánya egy dél-amerikai típusú változás irányába taszíthatja az országot. A jelenlegi és jövõben várható hátrányos következményekért
valamennyi politikai erõ felelõsséggel tartozik. Napjainkban a
kormányzásért folyó hatalmi harc
alapvetõen nem a “közjó” érdekében folyik, ezért a közvélemény
az öncélú politikusokat egyre jobban elítéli.
A mezõgazdaság és az élelmiszeripar támogatását szolgáló EU
rendszer zsákutcába jutott. A közvetlen támogatások termékfelesleget eredményeztek, melyet ismét
állami támogatással, intervencióval lehet levezetni. E termékek
kitakarítása újabb kiviteli támogatásokat tesz szükségessé. A támogatások fejében joggal várhat el a
társadalom a mezõgazdaságtól a
hasznos közösségi szolgáltatásokat és környezet-kímélõ teljesítményeket, melyek leginkább a vi-

dékfejlesztési programok segítségével növelhetõk.
Az EU Bizottság már 1999ben kidolgoztatta az ésszerû szakosodás és területi- regionális- 25
tagállamra bõvülõ közösségi programját, amelyet azóta folyamatosan vezet be. Az EU világpiaci versenyképességének fokozása érekében az újonnan belépõ keleti
országoknak -köztük hazánknak
is- nem a családi gazdaság modelljét szánják, hanem az olcsó bérmunkán nyugvó nagybirtok-rendszert. E terv szerint reánk vár az
olcsó, iparszerû nyersanyagtermelés, melyet a tõlünk nyugatra esõ
országokban akarnak feldolgozni.
Ezt a célt szolgálja a GM (génmanipulált) növények, az értéktelen,
biológiailag gyenge minõségû tömegárú termelése. A nyugat-európai birtokszerkezet és az EU vívmányok megõrzését, pedig az oda
átcsoportosított élelmiszeripar által elõállított értéktöbbletbõl szándékoznak fedezni. Ez a szándék
súlyosan sérti a vidék szociális érdekeit, és az ország nemzeti függetlenségét.
Teendõk
Az egyes gazdálkodó, aki a
spekulációval szemben a biztonságot tekinti meghatározónak,
nem tehet másként önállóságának
megõrzése érekében, mint keresi a
szövetkezés összefogódzkodás lehetõségét gazdatársaival, mert
csak ott érvényesülhet a személyek
szabadsága. Az egyes érdekképviseletek, amelyek valóban tenni
akarnak a szövetkezésért, az azokban mûködõ, vagy afelé orientálódó tagjainak érdekeiért, az összefogást keresve, más hasonlóképpen gondolkodó érdekképviselettel és társadalmilag jelentõs csoportokkal, hogy ismét visszataláljunk az önszervezõdés keretében
való piaci érdekérvényesítés hagyományosan demokratikus útjára, a szövetkezésre, amely száz évvel ezelõtt már Magyarországon a
szövetkezéseket is jellemezte.
Azon politikai párt, amelyik nem
szûk érdekcsoportnak alávetve tervezi a nemzet agrár-, és vidékfejlesztését, továbbá a falvak és városok összetartozását vallja, -hiszen fejlett társadalom elmaradott,
kiürült falvakkal nem képzelhetõ
el,- az nyíltan felvállalja az európai szövetkezés alapértékeit, s
ezen belül a termékpályák minél
nagyobb hányadának termelõi tulajdonba kerülését.
A szövetkezõ embereknek
van reményük eltérõ sebességû
fejlõdésre, változó partnerségre, és
a nemzetközi együttmûködéseken
keresztül piaci biztonságra. Errõl
szól az európai szövetkezetekrõl
alkotott uniós rendelet is. A gazdák jövõje önállóságuk megõrzésében rejlik!
Van esélyünk a megmaradásra, de ebben hinnünk, és érte szövetkezeti összefogással tennünk is
kell!
Vezetõség
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Engedik e az Izsákiak a 3. sz. háziorvosi körzet megszüntetését?
Egy helység egészségügyi ellátásnak alapja az önkormányzat által szervezett és az OEP által finanszírozott
orvosi körzetek és a gyógyszertár.
Izsák esetében ezek a következõk:
3 db házi orvosi körzet
l db gyermekorvosi körzet
2 db fogorvosi körzet
l db gyógyszertár
Vannak más egészségügyi vállalkozások, szakorvosi rendelések is, azok
a lakosság ellátását javítják, de azok csak
pluszt nyújtanak, azok szervezése és
megszûnése nem függ az önkormányzattól.
Tehát még egyszer: a lakosság orvosi ellátásának alapját a fenti szervezések adják, ezért nevezik alapellátásnak. Az önkormányzatnak csak ezekre
van irányítási, ráhatási jogköre. Ha valamelyik orvosi fogorvosi, gyermekorvosi körzet rendelési ideje csökken,
gyógyszertár nyitvatartási ideje csökken, az rontja a lakosság orvosi ellátását.
Ha valamelyik orvosi körzet megszûnik (egy orvossal kevesebb lesz) az
még nagyobb visszaesést jelent a lakosság orvosi ellátásában.
Ezért, minden önmagát valamire
becsülõ önkormányzat és polgármester, a lakosság érdekében ragaszkodik
ezen szervezések számához, és nyitvatartási idejéhez.
Éppen itt van a probléma:
2005. szeptember 1-tõl a 3. számú háziorvosi körzet üres. Dr. Nagy
Imre máshol vállalt állást. Az önkormányzat meghirdette a megürült körzeti orvosi állást, de nem közalkalmazotti, hanem vállalkozói formában.
Nagy dr. közben meggondolta magát
és hivatalosan megpályázta az üres körzetet. (egyedüli pályázó volt!) Az Izsáki Önkormányzat azonban, Nagy dr.
pályázatát egyszerûen nem vette figyelembe, csak az eü. bizottság tárgyalta, a
testület hivatalosan nem is tûzte napirendre. Tehát a testület nem hirdetett
eredményt, nem mondta azt sem, hogy
a pályázat eredménytelen volt, szavazás csak egy dologban volt: kiírnak új
pályázatot, azonos feltételek mellett.
Sõt Dr. Hauzmann János fõjegyzõ úr kijelentette, felesleges új pályázatot kiírni, inkább össze kell vonni a
körzeteket.
Ha egy körzet egy évig üres, az
OEP. elindíthatja a körzet finanszírozásának felszámolását.
Lehet, hogy egyesek ezt akarják?
Izsákon sok minden lehetséges. Ezt
a “Pálinkamúzeumi Törvények” teszik
lehetõvé. Ugyanis a testület többsége,
Mondok polgármester úr vezetésével a
testületi ülés elõestéjén, hétfõn, a Pálinka Múzeumban összeülnek és parancsban kapják, hogyan szavazzanak a testületi ülésen. Másnap a képviselõ a Pálinka Múzeumban hozott törvények
szerint szavaznak. Ezek a törvények,
csak Izsákon érvényesek, de pl.
Ágasegyházán
már
nem
(sõt
Markotabödögén sem). De Izsákon
mindent meg lehet csinálni. Pl: A gyermekorvosi pályázatot nem vitték az eü.
bizottság elé, egyenesen a testület elé
terjesztették. A mostani háziorvosi pályázatot, csak az eü. bizottság tárgyalta, a testület elõtt még napirendi pont
sem volt.
Ha Nagyné (Eszik Ida) képviselõ
asszony és Dr. Szabó Károly képviselõ
úr nem forszírozza nem is, kerül szóba.
Tisztelt Polgármester Úr!
Ez az egész pályázat átverés! Úgy
írták ki a pályázatot, hogy ne legyen rá
jelentkezõ! Ez nagyon finompengés
játék! 920 beteg kartonra, vállalkozó
orvos nem jelentkezik. Egy vállalkozáshoz, minimum 1100 betegkarton
kell. Kevesebb karton esetén a vállalkozás veszteséges. Tehát ezt a körzetet
meghirdették ugyan, (hogy befogják a
köznép száját) de már szeptemberben
elhatározták, hogy megszüntetik, mert
úgy sem lesz jelentkezõ orvos. Ezt a
véleményemet nem csak most mondom, már szeptemberben kifejtettem
sok embernek (kérdezzék meg pl. Tetézi Lajost).
Csakhogy az önök gépezetébe
porszem hullott. Dr. Nagy Imre meg-

gondolta magát, és megpályázta az állást. Önök most úgy taktikáznak, hogy
nem vesznek róla tudomást.
Tisztelt Polgármester Úr!
Az eddig felmerült egészségügyi
kérdésekben, Ön mindig azt mondta,
hogy Izsák, és az izsáki emberek érdekeit tartja szem elõtt. De más a szöveg,
és mást mutatnak a tények.
Most nézzük a tényeket:
1./Gyógyszertár:
Pár évvel ezelõtt a gyógyszertári
ügyelet fele átkerült Szabadszállásra. Én
ez ellen felemeltem a hangomat. Ön
nem mellettem állt, hanem azok mellett, akik az ügyeleti idõt csökkenteni
akarták. Velem vitatkozott. Tehát a tények azt mutatják, hogy Ön nem az
izsáki emberek érdekét nézte. Ma hol
tartunk: régen állandó gyógyszertári
ügyelet volt Izsákon, ma csak minden
második héten.
2./ Fogászat:
De. Surján László (KDNP majd
FIDESZ) minisztersége alatt a fogászatban sok változás volt. Minden változás
a fogorvosok érdekét szolgálta, nem a
paciensekét. (Munkaidõ csökkentés,
nyitvatartási idõ csökkenés, kötelezõ
ügyelet megszüntetése, stb.) Én rögtön
láttam, hogy ezek a változások a beteg
ellátásban visszaesést fognak jelenteni.
Ezt a visszaesést egy általános fejlesztési tervvel akartam csökkenteni. Paciens
létszámnövelést, orvos létszám növelést, ezáltal rendelõ nyitvatartási idõnövelést, és ügyelet szervezést akartam.
Akkor kerültem vitába Fillér doktornõvel és az õt támogató akkor polgármesterrel, K. Szabó Józseffel. Ön akkor ki mellé állt Polgármester Úr? Természetesen nem mellém, aki Izsákon
akartam a fejlesztést. Ma hol tartunk?
Régen a fogorvosi rendelõk heti nyitvatartási ideje 36+36=72 óra volt. Ma a
szerzõdött heti nyitvatartási idõ,
26+26=52 óra. Az eredmény heti mínusz 20 óra.
3. /Fogászati ügyelet:
Évtizedekig Kecskeméthez tartoztunk. (Fillér doktornõ és én a Megyei
Korházba jártunk ügyelni.) Ma nem
tartozunk sehova, mert az Önkormányzat (önkormányzatok) nem veszik a
fáradságot, hogy megszervezzék. Önök
azt mondták, hogy az OEP nem köt
szerzõdést fogászati ügyeletre, ez nem
igaz. Önök azt mondták, hogy én nem
csinálnám az ügyeletet, itt kijelentem,
hogy vállalom , de két feltételem van:
legalább három orvos kell a fogászati
ügyelethez, a három orvos között Fillér doktornõnek is ott kell lennie. Az
ügyeletszervezés polgármesteri feladat,
a fogorvosok csak csinálják. Ha Önök
nem szervezik, akkor nincs mit csinálni. Ma hol tartunk: régen Kecskeméthez tartoztunk, ma sehova, azaz a beteg mehet akárhova mindenütt fizetnie
kell.
4./ Háziorvosi körzet:
És itt van a mostani helyzet. Egyesek meg akarják szüntetni a 3. számú
felnõtt háziorvosi körzetet., összevonást
akarnak. Bármilyen összevonást csinálnak a végeredmény az, hogy a négy (3
felnõtt, 1 gyermek) körzetbõl csak három marad. Izsákon egy orvossal kevesebb lesz. Ma 2006-ra oda jutottunk,
hogy Izsákon EGY orvos kötelezhetõ
ügyeletre (Rigó dr). Papp dr. már csak
szívességbõl ügyel, mert elmúlt 70 éves,
így ügyeletre nem kötelezhetõ. Mi ez,
ha nem visszafejlõdés. Ön Polgármester Úr, most is azok mellett van, akik
körzet felosztást, összevonást akarnak!
Most sem velük vitatkozik, hanem S.
Juhász Magdival, aki szóvá tette a
visszafejlõdést! Polgármester Úr! Más
a szöveg, és más a tény. Csak akkor
hiszünk Önnek, ha kijelenti a következõt: Ha Izsákon csak három körzet
marad a négybõl, akkor lemond a polgármesterségrõl! Akkor elhisszük,
hogy mindent megmozgat a körzeti
orvosi pályázat sikeréért. Ha ez a körzet megszûnik, ez az Ön sara lesz, és
azoké a képviselõké, akik Önt szolgaian követik.
A helyzet megoldására több lehetõség van:
1./ Fel kell emelni a 3. számú körzet beteglétszámát, és minimum 1200

kartonnal kell kiírni a pályázatot. Azt a
“Pálinkamúzeumi Törvényt” amit 2001
évben a fogászattal kapcsolatban hoztak, ki kell terjeszteni a háziorvosokra
is. Ugyanis 2001.-ben a Fillér doktornõ kérésére a képviselõ testület, Mondok polgármester úr vezetésével rendeletben, kimondta, két egyenlõ fogászati körzetet akar létrehozni Most a
háziorvosi szolgálatnál, kell ugyanezt
tenni. Rendeletben kell kimondani,
hogy a testület három egyenlõ létszámú felnõtt háziorvosi körzetet akar létrehozni. A végrehajtást rá kell bízni a
Fõjegyzõ Úrra, neki körzetrendezésben
már nagy gyakorlata van. Amikor már
rendezték a létszámot, akkor kell megpályáztatni az állást, biztos lesz jelentkezõ. Ez ellen a megoldás ellen Papp
doktor úr biztos tiltakozik (jogosan).
De Rigó dr. Ön Polgármester Úr és a
testületi tagok egy része nem tiltakozhat. Ugyanis Mondok József, K. Szabó
József, Nagy Máté, Bakonyi Zoltán,
Kállai Gyula, Dr. Rigó József Zsolt,
Árvai István és Ázsóth Tamás ezt már a
fogászatban 2001-ben megszavazták.
Öten még most is képviselõk. Rigó dr.
ha 2001-ben a fogászattal kapcsolatosan ezt törvényesnek, természetesnek
gondolta, még a szemembe is röhögött,
akkor most saját magával szemben is
törvényesnek, természetesnek kell gondolnia. Legfeljebb, most én röhögök
az Õ szemébe.
A szeméttelep kapcsán szembe
kerültem, Mondok polgármester úrral
és csapatával, remélem a 2001-es fogászati körzetekre vonatkozó “Pálinkamúzeumi Törvényt” nem csak azért hozták. Ezt most bizonyíthatja, Mondok
polgármester úr és a megmaradt négy
képviselõ, szavazza meg ugyanazt a
háziorvosi körzeteknél, mert a törvény
azóta sem változott.
2./ Amennyiben ez a megoldás
nem felel meg a testületnek, úgy sürgõsen ki kell hirdetni az elsõ pályázat
nyertesének Dr. Nagy Imrét, nehogy
meggondolja magát. Minél többet várnak, a megoldás annál fájdalmasabb
lesz, mert ahogy múlik az idõ, úgy fogy
a karton.
3./ Ha a fent említett megoldás
egyikét sem csinálja a Polgármester Úr
és a képviselõ testület, akkor marad az
összevonás a 3. számú körzet felszámolása. Ezt végezheti Ön Polgármester
Úr, vagy rábízhatja az OEP-re. Ha az
OEP-re bízza, úgy szalonképesebb, mert
az Ön keze látszólag tiszta marad. De
csak látszólag! Ha tovább is csak azokkal vitatkozik, akik a visszafejlõdés ellen vannak, akkor világosan látszódik,
hogy az Ön szándéka a körzet felszámolása. Pár héten belül Önnek tisztelt
Polgármester Úr, és a képviselõ testületnek színt kell vallania, hogy mi a szándéka. Izsák érdeke, hogy maradjon 3
felnõtt körzet, és egy gyermekorvosi
körzet, akik arra játszanak, hogy ebbõl
egyet felszámoljanak, azok nem mondhatják el magukról soha, hogy Izsák
érdekét képviselik.
Normális helységekben a vezetõk
a háziorvosi körzetek számát nem merik csökkenteni (fel sem merül bennük),
mert tudják, hogy másnap több száz
polgár hajítja ki õket bõrfotelestõl a
polgármesteri hivatalból. Az Izsákiak
azonban a vitákat szeretik otthon a TV
elõtt karosszékbõl nézni. Úgy viselkednek, mint egy elõkelõ idegen. Pedig
látják a problémákat, de csak suttogva
mernek ezekrõl beszélni. A polgármestert, a vezetõket, véletlenül sem akarják megsérteni, kérdõre vonni. Egy
példa a fogászatból: ha hétvégén valakinek megfájdul a foga, becsenget hozzám, és az ügyeletet keresi. Mindenkitõl megkérdezem, miért nem szolt hozzá az újságban a fogászati ügyeleti vitához? Ha sokan hozzá szóltak volna, a
polgármester már megszervezte volna?
90 %-ban ez a válasz: miért vesztem
volna össze a polgármesterrel, hiszen
akkor nekem nem fájt a fogam! Hát
Tisztelt Izsákiak, erre van nekem is egy
válaszom: akinek egy kis esze van, az
nem akkor épít budit, amikor már rajta
van a szapora!
Tisztelt Izsákiak!
Önöknek most választani kell! Ezt

a harcot Önök helyett nem vívja meg
senki. Ha most is némák maradnak,
akkor a vezetés megszünteti a 3.számú
háziorvosi körzetet. Ez azonban Önökön fog csattanni. De nagyon! Nem
akkor kell kapkodni, amikor már itt az
infarktus, hanem most kell kiabálni.
Most még nem késõ! Mint már fent leírtam, a “Pálinka Múzeumi” csapathoz
tartozó képviselõk úgy szavaznak,
ahogy a polgármester parancsolja. A
jegyzõ sehol sem a testület irányítója,
hanem csak kinevezett alkalmazott, neki
csak a törvényességet kellene felügyelnie. Tehát minden felelõsség Mondok
polgármester urat terheli. Nem takarózhat semmivel, és senkivel.
Csak vele kell beszélni! Ne veszekedjenek vele! Ez nem a “bátor” Izsákiak tulajdonsága. Csak a következõket mondják, de azt sokszor: Izsák élére olyan polgármester, olyan önkormányzati képviselõ nem való, aki a
háziorvosi körzetek számát csökkenteni akarja. Ezért az Izsákiak azt ajánlják,
hogy 2006. októberi választásokon ilyenek ne is induljanak, mert nem szavaz
rájuk senki! (És ezt be is kell tartani.)
Ha ezt a polgármester szemébe el meri
mondani, minimum 100 Izsáki, figyeljék meg rögtön betöltik a háziorvosi
állást.
Önök négyszemközt suttogva, elmerik mondani nézeteiket, mernek beszélni a problémákról. Ha hangosan és
a vezetõk szemébe nem mernek szólni,
akkor legalább válasszanak olyan képviselõket, akik Önök helyett beszélnek.
Például sötétedés után nagy bátran surranjanak el, S. Juhász Magdihoz és beszéljék rá, induljon a választásokon.
Nem kell félni a szavazófülkében, nem
látja senki, amikor beikszelik a nevét.

Tisztelt Doktor Úr!

A fenti írás a kézirat szöveghû
mása. A szöveg végén olvasható kissé
korainak tûnõ kampányjellegû sorok
kapcsán külön is felhívjuk az érintettek figyelmét a következõkre: Sólyom
László köztársasági elnök úr még e hónapban kihirdeti a 2006-os országgyûlési választások idõpontját, s ezzel
hivatalosan is kezdetét veszi a kampányidõszak. Lapunk hagyományai
szerint ezen idõszakban a kampányjellegû írásokat CSAK fizetett hirdetésekként közöljük.

Az alsóvárosi háziorvosi körzet
betöltésével kapcsolatos észrevételeihez az alábbi megjegyzéseket kívánom fûzni:
Az Önkormányzat Szociális- és
Egészségügyi Bizottsága a háziorvosok részvételével, valamint a
Képviselõ-testület úgy döntött,
hogy az állásra újbóli pályázatot ír
ki, amely megtörtént. A hivatalos
közlönyben a pályázati kiírás 2006.
január 6.-án megjelent. Ennek megfelelõen a beérkezett pályázatok elbírálására a februári ülésen fog sor
kerülni, a pályázók elõzetes meghallgatása és a bizottsági vélemény
figyelembevételével. Szeretném leszögezni továbbá, hogy személyesen is az a véleményem és a testületnek is, hogy a továbbiakban is szeretnénk megtartani a három háziorvosi körzetet. Olyan vélemény az
üléseken nem hangzott el, hogy a
körzetet megszüntessük, így az Ön
megjegyzése nyilvánvalóan téves.
A testület vállalkozási formában írta
ki a pályázatot, mivel így az Önkormányzatnak elõnyösebb. Amennyiben vállalkozási formában nem lesz
pályázó úgy az Önkormányzat nyilván megfontolja a körzet közalkalmazotti munkaviszonyban történõ
ellátását a lakosság érdekében.
Egyébként az orvosi rendelõ
újrafestését már elvégeztük.
Szeretném továbbá felhívni a
figyelmét arra, hogy az Önkormányzati választási kampány még nem
aktuális. Izsákon egyébként bárki
szabadon jelöltetheti magát a testületbe ettõl én senkit sem tiltottam
még el és nem is tilthatok. A választópolgárok fogják eldönteni a továbbiakban is, hogy kit kívánnak bizalmukkal megtisztelni. Ehhez nem
szükséges titokban “elosonni” senkihez, mivel ez az eddigiekben sem
volt gyakorlat Izsákon.

Szerkesztõ Bizottság

Mondok József polgármester

Dr. Horváth Csaba

IZSÁKI Hírek

8. oldal
Az 1950-es és 60-as években
leszázalékolásomig az építõiparban dolgoztam, mint fizikai munkás. No de nem mint közönséges
segédmunkás, hanem szakmunkás. Ács. Az ácsmunkához három
dolog kellett. Elõször: átlagon
felüli fizikai erõ. Másodszor: a fa
megmunkálásának ismerete (fûrészelés, vésés, csapolás stb.) és harmadszor, de nem utolsó sorban a
jó öreg Pithagorasz az õ tételével.
Mert egy tetõszerkezet elkészítésénél szükség volt derékszögre
azonkívül, hogy a tetõ hány fokos legyen bizonyos fokú mértani ismeretekkel is tisztában kellett lenni.
Az 1950-es évek végén indultak be a nagy családiház-építkezések. Ehhez sok anyag kellett. A
régi telep (a mai iskola helyén)
kicsinek bizonyult, ezért az állomás közelében be nem épített területen kisajátítás útján létrehoztak egy nagyobb területet, s itt
épült fel az új Tüzelõ és Építõanyag Telep (Tüzép). Ennek az új
telepnek az ácsmunkáit ketten
végeztük el munkatársammal.
Ebbe beletartozott a telep bekerítése (több száz méter), irodaház
kézi raktárral, és egy 48 m-es raktárépület építése, ami jelenleg is
áll. De már építés közben is nagy
volt a telepen a forgalom, óriási
mennyiségû szovjet fûrészáru,
cement és egyéb építõanyag érkezett. Fuvarosok hordták el az
építkezésekhez az anyagot,
lovaskocsival traktorral, akkor
még ritkábban teherautóval.
A nehéz fizikai munka ellenére mintegy a fáradalmainkat
feledtetõ és feloldandó mindig

Felnõttkori csínytevések
próbáltunk csínytevéseket kieszelni. Ezek a mókák, csínytevések legtöbbször egymás ellen ritkábban idegenek, (értsd nem
munkatársak, de azért ismert személyek) ellen irányultak. Ezek a
mi csínytevéseink néha erõsek,
meredekek és nyersek voltak az
íróasztal mögött ülõk finomkodó
élcelõdéseivel szemben. de elnézve a mai parlamenti képviselõk
alpári és trágár szócsatáit, akkor a
mi csínytevéseink úgy viszonyulnak ezekhez a szópárbajokhoz,
mint apáca a prostituálthoz.
Járt a telepre egy egylovas
fuvaros, aki naponta többször is
megfordult a telepen. Neve hadd
maradjon titokban. Legyen elég
annyi, hogy az egyik neve Józsa,
a másik neve meg Mihály volt.
Miska bácsi olyan ember volt,
akivel mindenki mindenhol
(kocsma elõtt) viccelõdött. Hát
úgy voltunk vele, hogy mi se
maradjunk ki a sorból. Egyik alkalommal jól meg volt rakva a
kocsija cementtel. Mikor bement
a pénztárba fizetni, mi egy jókora
karót dugtunk a küllõk közé. Hát
mikor indulni akart, a ló nem bírt
elindulni a kocsival. Háromszor
körülkerülte a kocsit, mire rájött
a turpisságra. A tettest nem kellett neki keresni, mert mi akkor
már ott álltunk hahotázva. És akkor. Misa bácsi kiosztott bennünket. Oly percekig tartó választékos szóáradattal, nyomdafestéket
eltûrõ (nem tévedés, az Öreg
ugyanis vallásos ember volt) kiosztással letolással, hogy a szö-

GAZDA
Mondják gyakorta, hogy a jó gazda gondosságával megvédte, megszépítette, gyarapította, gondozta a rábízott dolgokat. Ránk bízott feladat a kapott tehetség a régi fogalmak szerint
talentumi példa, így napjainkban is élõ
dolgok. A feladatok ellátásában a gazda gondosságából azonban mintha sokasodnának a hiányok. A jó gazda
gondosságának hiánya látszik az országutak mentén a sok elhagyott, gondozatlan szõlõ és gyümölcsültetvény
láttán, a szántatlan szántókon, a gyomverte legelõkön, kaszálókon. Hiányzik
a gondos gazda a fõvárosban is, amikor nincs, aki eltakarítsa a kutyaürüléket a belvárosi utcákról, aki nem tudja
a kétmilliós metropoliszt megfelelõ utcanév táblákkal ellátni, mert az egyik
fõút a fõvárosé, a csatlakozó út a kerületé, ezért bolyong a kamionos,
szennyezi a várost, mert nem találja a
mellékutcát, nincs a fõúton jelölve.
Látszólag két gazda is van, de egyik
sem a gondosságáról ismerszik.
A gazda szeme hizlalja a jószágot, ismeri mindenki ezt a népi bölcsességet. Mit látunk most, ha a legfõbb gazdáinkat figyeljük, villogó szinte szikrázó szemeket, gyûlölettel, szenvedéllyel izzó, kidülledt szempárokat,
amelyek nem alkalmasak ílymódon a
jószág hizlalására, a békés kiegyensúlyozott életvitel elõsegítésére. Ha a gazda állandóan haragos és vicsorog, kutyái is átveszik ezt a tempót, magatartást és a ház körül zûrzavar, békétlenség lesz. Gazdáinkat négy évre választjuk, addig tegyék azt, amire megbízást
kaptak, ne az esetleges új gazda ellen
acsarkodjanak. Tennivaló van bõven!
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Tenni kéne például az ügyben,
hogy a nagy közös akolban (Európai
Unió) ne kivert kutyaként bánjanak
velünk, gyakorta oldalba rúgva. Lássák azt, hogy mint a jó lovak kivesszük
részünk a teher húzásából, de ehhez
kapjuk meg a megfelelõ abrakot is.
Abrak nélkül legyengülünk és ahhoz,
hogy újra felálljunk, emelni kell bennünket, mint 1950-ben az alföldi tanyákon a lesoványodott, éhezõ lovakat. Hátulról persze, mert a lovat hátulról emelik.
Tenni kéne valamit, hogy ne haljon meg valaki 5-6 évvel korábban,
mint unióbeli testvére, azért mert magyar, Magyarországon él. A mai gazda nem tudja azonban eldönteni mi a
jobb, ha a nemzetközi nagytõke telerakja vegyi gyárakkal, szennyezõ ipartelepekkel a fõvárost és a vidéki városokat, fokozva az amúgy is jelentõs
környezetszennyezést, vagy vigyázva
a népesség egészségére, ezekrõl lemondva az egészség védelme érdekében más megoldást keresni. Az elsõ
kényelmesebbnek látszik és profitot is
hamarabb hoz - gondolják.
Gazdáért kiállt az is, hogy lassan
oda jutunk, csak banki vagy biztosítási tevékenység végzése lesz már jövedelmezõ, a legtöbb terület veszteséges
vagy alig hoz valamit a konyhára, kicsit többet kellene hagyni a kapáló parasztnál, a reszelõ ipari munkásnál, ne
mindent a bankok fölözzenek le.
“Sok az aratni való, kevés a munkás” van feladat bõven, amelyek a jó
gazdára várnak már én is nagyon várom a jó gazdát.
Dr. Nagy László

veg Grétsi László szótárának is
díszére vált volna.
Ugyancsak másik alkalommal a gyeplõ szárát cseréltük fel a
jobbost a balosra és viszont. Akkor már nem kellett a tetteseket
keresni. Ugyanúgy megkaptuk az
ízes válogatott szavakból álló letolást. Sajnálom, hogy a szövegébõl már nem tudok idézni, de hát
az olyan rég történt, hogy a szöveg feledésbe merült.
Abban az idõben kezdték a
fuvarosok és a parasztok a régi
hagyományos kerekû kocsikat
gumi-kerekûekre cserélni. Mondtuk Misa bácsinak: Misa bácsi
mért nem könnyít a lova terhén,
maga is miért nem cseréli le a kerekeket
gumisra?
“Drága
gyerököm” ha én gumikerekû
kocsival járnék, nekem állandóan pumpálni kellene, mert nekem
mindenki mindenhol, mindig kiengedné a levegõt a kerekeimbõl.
Így Misa bácsi élete végéig megmaradt a hagyományos kerekeknél.
40 fokos meleg augusztusi
délután volt. A telep már be volt
kerítve. Említettem volt, hogy a
telepet kisajátítás útján hozták
létre. Az egyik parasztbácsinak
a szõlõje hosszirányban úgy
esett bele a telekbe, hogy a telepi részen már ki voltak szedve a
tõkék, a volt szõlõ területén állt
az irodaépület. Ám a kerítésen
kívül maradt 8-10 sort a tulajdonos még mindig szõlõként mûvelte. Újfent hangsúlyozom,
hogy pokoli meleg volt. Mi a

kerítésen belül dolgoztunk. Kívül a kerítésen a szõlõben úgy a
negyedik-ötödik sorban gyönyörû õszibarackfa állt, még gyönyörûbb felénk kacsingató, velünk kacérkodó mosolygós õszibarackokkal. Olyan pimaszul és
tolakodóan kacérkodtak velünk,
és mosolyogtak ránk, hogy azonnal elindították nálunk a fokozott nyálképzõdést, de egyben
azt a gondolatot is, hogyan lehetne valami cseles módon e szép
gyümölcsökhöz
hozzájutni.
Mert ugye a fa alá nem lehetett
menni, mert az árulkodó nyomok
ott maradtak volna. Hát a következõket eszeltem ki. Egy 70-es
szeg fejét levágtam és úgy ütöttem aztán egy hosszú léc végébe, hogy a szeg hegyes végével
kifelé állt. A lécet átdugtam a kerítésen és feladva több évtizedes
erkölcsi normáimat és gátlásaimat belepörcintettem az õszibarackba. A barack engedelmeskedett, elvált a szárától, áthúztuk
és megettük. Másnap délután
ugyanez
a
mûvelet
folytatódott.(Akkor is 40 fok
volt.) Ám a harmadik napon,
mint kiscsirkék felett a héja, megjelent az öreg parasztbácsi, gondolván hogy már érik a barack.
És akkor következett egy Bacsó
Péter filmjébe illõ jelenet. Megállt a fa mellett - nézte a fát - barack nincs, nézte a fa alját barack
nincs, de lábnyom sincs. Szegény
bizonyára holta napjáig nem
tudta megfejteni a barack eltûnésének technikai titkát. Haló po-

rában bocsássa meg ezt a csínytevésünket annál is inkább, mert
nem mázsatételrõl volt szó. Valójában 2-3 kiló lehetett. És szolgáljon mentségünkre a 40 fokos
meleg.
A telepvezetõ (J.L.) telehordatott egy betonhordót vízzel, körülrakatta nádpallóval hogy mûszak után, amikor kiürül a telep,
megmártózik benne és lehûti magát. Az õszibarack-eset után pár
nappal a tetõn dolgoztunk. Ismét
40 fokos meleg volt, de a nap
melege itt hatványozottan érzõdött Délután egyszer csak a cimborám mondott egy több jelzõvel
fûszerezett összetett mondatot,
hát hogy finoman fejezzem ki
magam, káromkodott egy magyarosat, a szekercét belevágta a szarufába. lekúszott a tetõrõl, megcélozta a betonkádat, beleugrott
és lehûtötte magát. Nekem pedig
felkiáltott: “Gyere Te is Zsiga”
(Mert ez volt a becenevem). De
én nem fogadtam neki szót ma sem
tudom miért és most töredelmesen
be kell vallanom, hogy ennek a fürdõzésnek nem voltam résztvevõje.
De természetesen a telepvezetõ tudomást szerzett a fürdõzésrõl. Nem
mondom, hogy tapsolt örömében,
de a vércukra pár fokkal biztosan
megemelkedett. Alapjában véve
azonban nem volt sem, nagyhangú,
sem haragtartó, talán úgy mondhatnám, hogy háromnapi “mosolyszünet” után napirendre tért a történtek felett. De az egyszer használt fürdõvizet, lecseréltette. Mint
ahogy a szólás mondja: fürdõvízzel a gyereket is... õ a fürdõvízzel
a haragját is kiöntötte.
Leitem Henrik

Karácsonyi csomagok
Az izsáki óvodában a közel 200
gyermekbõl 51 % részesül valamilyen
támogatásban, kiegészítõ családi pótlékban, rendszeres nevelési segélyben
és 98 gyermek jogosult az ingyenes
étkezésre. Ezért úgy gondolta az óvodavezetés, hogy sikerrel pályázhatnak
innét is az élelmiszercsomagokra.
Összesen 70 csomagot nyertek, s
igyekeztek úgy elosztani, hogy minden rászoruló család részesüljön belõle.
A csomag tartalma: 2 kg. száraztészta, 2 kg rizs, 2 kg liszt, 1 kg cukor,
4 liter üdítõ, 3,6 kg konzerv készétel, 3
doboz mártásalap és 10 kg. burgonya.
A csomagok átadására karácsony
elõtt került sor. Az alkalomból rendezett ünnepségen a gyerekek karácsonyi játékkal kedveskedtek a megjelenteknek.

Szívet melengetõ érzés tudni,
hogy vannak emberek, akik támogatják embertársaikat, jövedelmük egy részét mások megsegítésére ajánlják fel,
és vannak szervezetek, alapítványok,
melyek áldozatos munkával számon
tartják, felkutatják a rászorulókat, pályázatokat írnak ki, és a gyermekintézményeknek juttatják el ezeket az adományokat. Ilyen szervezet a Gyermekétkeztetési Alapítvány is, mely tavaly
142 millió forint értékben, 576 intézményen keresztül, 30 ezer gyermek
számára juttatott el egyenként 23 kgos élelmiszercsomagot.
A csomagküldési akciót a személyi jövedelemadók l%-ának az alapítvány számára történt befizetésekbõl, és
támogatók adományaiból finanszírozták.
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Izsák Város Önkormányzat
Képviselõ-testületének
15/2005.(XII.21.) rendelete
A 7/2003.(IV.16.) sz. rendelettel
jóváhagyott
Szervezeti és Mûködési Szabályzat módosításáról
Izsák Város Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 18.§ (1) bekezdés alapján a Szervezeti és
Mûködési Szabályzatról szóló 7/2003.(IV.16.) számú rendeletét az
alábbiak szerint módosítja:
1.§
A rendelet 55.§ (5) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(5) A Polgármesteri Hivatal Szervezeti- és Mûködési Szabályzatát e rendelet 3. számú függeléke tartalmazza.

2.§
A rendelet 58. § (3) bekezdése hatályát veszti.
3.§Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
I z s á k , 2005. december 20.
Mondok József polgármester
Dr. Hauzmann János címzetes fõjegyzõ

Izsák Város Önkormányzat
Képviselõ-testületének
16/2005.(XII.21.) rendelete
A vízdíj megállapításáról
Izsák Város Képviselõ-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. tv. 7.§ (1) bekezdése alapján az önkormányzat tulajdonában lévõ vízi-közmû által szolgáltatott ivóvíz díjának megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat illetékességi területén a vízi-közmûbõl szolgáltatott ivóvizet használó magán - és
jogi személy fogyasztókra.

2.§
A szolgáltatott ivóvíz díja: 150.- Ft/m3 +ÁFA, amelyet a mért
fogyasztás alapján kell megállapítani.

hulladékkezelési közszolgálatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000. (XII.23.) Korm. sz. rendelet rendelkezéseire figyelemmel az 5/2003.(II.19.) számú rendeletét az
alábbiak szerint módosítja:
1.§
A rendelet 1. számú melléklete helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
A lakossági hulladékszállítás díja:
- Lakossági hulladékszállítási díj: 80 l-es gyûjtõedényzetben,
heti egyszeri ürítéssel, edény biztosítás nélkül: 9.880.- Ft/év/háztartás + ÁFA;
- Lakossági hulladékszállítási díj: 120 l-es gyûjtõedényzetben,
heti egyszeri ürítéssel, edény biztosítás nélkül: 10.400.- Ft/év/háztartás + ÁFA;
- Lakossági hulladékszállítási díj: 120 l-es gyûjtõedényzetben,
heti egyszeri ürítéssel, edény biztosítással: 11.440.- Ft/év/háztartás
+ ÁFA;
- Lakossági hulladékszállítási díj: 240 l-es gyûjtõedényzetben,
heti egyszeri ürítéssel, edény biztosítás nélkül: 20.280.- Ft/év/háztartás + ÁFA;
- Inert hulladék 3 m3-es edényzetben: 11.770.- Ft +ÁFA/
ürítés;
- Inert hulladék 6 m3-es edényzetben: 23.550.- Ft +ÁFA/
ürítés.
2.§
A hulladékszállítási díj az ártalmatlanítási díjat is tartalmazza.
3.§
Izsák Város Önkormányzata a lakossági szolgáltatást igénybe
vevõk részére díjkedvezményt ad.
Ennek megfelelõen a lakosság egy darab gyûjtõedényzet után
6.000.- Ft + ÁFA díjat köteles fizetni a rendeletben foglalt ütemezés szerint a közszolgáltatónak. A három vagy több gyermekes
családok további egy hulladékgyûjtõ edényt ingyenesen igényelhetnek.
A díjtétel fennmaradó részét az önkormányzat saját költségvetésébõl finanszírozza.
4.§
Ezen rendelet 2006. január 1. napjával lép hatályba és egyidejûleg a 19/2004. (XII.29.) számú rendelet hatályát veszti.
I z s á k , 2005. december 20.
Mondok József polgármester
Dr. Hauzmann János címzetes fõjegyzõ

3.§
A fõmérõk havi alapdíja: bruttó 100.- Ft - fogyasztóhelyenként.

4.§
Ezen rendelet 2006. január 1. napján lép hatályba, egyidejûleg
a 17/2004. (XII.29.) számú rendelet hatályát veszti.
I z s á k , 2005. december 20.
Mondok József polgármester
Dr. Hauzmann János címzetes fõjegyzõ

Izsák Város Önkormányzat
Képviselõ-testületének
18/2005.(XII.21.) rendelete
Az ingatlantulajdonosoknál keletkezõ
települési szilárd hulladék kezelésével
kapcsolatos
hulladékkezelési közszolgáltatásról
szóló 5/2003. (II.19.) számú rendelet
módosításáról
Izsák Város Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdése és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 23. §-a, továbbá a települési

Mindenki karácsonya

A katolikus templomban megrendezett karácsonyváró
alkalomból elmélkedések hangzottak el a Megváltó születésérõl, az ünnep keresztény embernek szóló üzenetérõl. Az
ünnepség végén ki-ki meggyújtotta a Jézus által közénk
hozott örök fényt jelképezõ gyertyáról a maga mécsesét.

Izsák Város Önkormányzat
Képviselõ-testületének
17/2005.(XII.21.) rendelete
A szennyvízelvezetés,
szennyvíztisztítás és kezelés díjáról
Izsák Város Képviselõ-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. tv. 7.§ (1) bekezdése alapján az önkormányzat tulajdonában lévõ szennyvízközmû által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés díjának megállapításáról
az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat illetékességi területén a szennyvízközmû által biztosított szennyvízelvezetést, tisztítást és kezelést igénybe vevõ magán és jogi személy fogyasztókra.
2.§
a.) A szennyvízelvezetés és tisztítás díja: 286.- Ft/m3 + ÁFA.
b.) A szippantott szennyvíz elhelyezése és tisztítása: 421.- Ft/
m3 + ÁFA.
3.§
Ezen rendelet 2006. január 1. napján lép hatályba, egyidejûleg
a 18/2004. (XII.29.) számú rendelet hatályát veszti.
I z s á k , 2005. december 20.
Mondok József polgármester
Dr. Hauzmann János címzetes fõjegyzõ

9. oldal

Tõlünk kérdezték, mi
is megkérdeztük
Egy anyuka azzal a
kérdéssel kereste meg szerkesztõségünket, hogy járjunk utána, miért kell két
nappal többet iskolába
járni azoknak a tanulóknak, akik nem kívánnak
részt venni a sítáborban?
A választ Hambalkó Ferenc igazgató úrtól kértük,
melyet az alábbiakban
közlünk. (Az igazgató úr
megkeresésünkkor, a fogalmak tisztázása érdekében hangsúlyozta, nem
sítáborról, hanem síiskoláról van szó, mely része az
oktatásnak.)
Az új Pedagógiai Programunkat 2004-ben fogadtuk el. A programot az
alábbi testületek hagyták
jóvá:
* az iskola tantestülete,
* az iskolai diákönkormányzat,
* az iskolai szülõi munkaközösség nevében az elnök,
* az Iskolaszék nevében az
elnök,
* az izsáki Önkormányzat
Képviselõ-testülete
a
2004.06.29-én tartott ülésén, az 58/2004. (06.29.)
kt.sz. határozatával.
A Pedagógiai Program
V. sz. fejezetének 2/l pontja
az alábbiakat tartalmazza:
„Síiskola
A 4. évfolyam emelt
szintû testnevelési oktatásban részesülõ osztálya,
valamint más osztályokból
jelentkezõ tanulók számára szervezõdik, önkéntes
alapon.
Azon tanulók, akik a
tanulmányi kirándulásokon, az erdei iskolában és
a síiskolában nem vesznek
részt, ez idõ alatt kötelesek iskolába járni.”
Annak
érdekében,
hogy a síiskolában résztvevõ tanulók ne maradjanak
le a tananyaggal, az alábbi lehetõségekkel élünk:
Az Oktatási Miniszter 11/
2005. (IV.8.) OM rendelete alapján, (amely a 2005/

2006-os tanév rendjérõl
szól, s tartalmazza, hogy a
szorgalmi idõ alatt a nevelõtestület helyi rendjében
meghatározott pedagógiai
célra 5 munkanapot tanítás nélküli munkanapként
használhat fel, s melynek
felhasználásáról az iskola
önállóan dönthet), egy napot felhasználunk (2006.
március 3. péntek), egy napot ledolgoztunk (2005.
nov. 19. szombat), és egy
napot ledolgozunk (2006.
febr. 11. szombat).
Így a síiskola ideje
alatt 2006. február 27-28.
tanítási nap, március 1-23. pedig tanítási szünet
lesz.
Hambalkó Ferenc igazgató

Köszönet
A Tanítók az Izsáki Erdei Iskoláért Alapítvány
Kuratóriuma köszönetét
fejezi ki mindazoknak,
akik 2004. évi személyi jövedelemadójuk 1 %-ával
48.470.- Ft-tal támogatták
célkitûzéseinket. (A befolyt összeget az Erdei Iskolai táboroztatásra fordítjuk.) Alapítványunk megtisztelõ bizalmukra, segítõkészségükre a jövõben
is számít.
Kérjük, 2005. évi személyi jövedelemadójuk 1
%-ával ismét támogassák a
Tanítók az Izsáki Erdei Iskoláért Alapítványt. Adószám: 18354311-1-03
Köszönettel az Alapítvány
Kuratóriuma

Köszönet
A Kovács Gyula Kimûvelt Emberfõk Alapítvány
köszönettel vette a személyi jövedelemadók 1 %ából átutalt 37.334.- Ft-ot,
amelyet a tanulók és nevelõk év végi jutalmazására
fordított. Kérjük, személyi
jövedelemadójuk 1%-ával
idén is támogassák az alapítványt.
Adószám:
18350180-1-03

Adventi hangverseny

Idén is megtartotta a
Városi Vegyeskar immár hagyományos adventi hangversenyét a katolikus templomban, melyen rajtuk kívül
az iskolai énekkar is közre-

mûködött, valamint Bálint
Zsuzsa adott elõ zongoradarabokat, aki nemrégiben komoly elismerésben részesült,
kiemelt nívódíjat kapott egy
kalocsai versenyen.

Köszönettel, az
Alapítvány Kuratóriuma

IZSÁKI Hírek
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Ügyeletek

Gyógyszertári ügyelet
Január16-22: Izsák, T: 569-208
Január 23-29: Szabadszállás, T: 358-028
Január 30-február 5: Izsák
Február 6-12: Szabadszállás
Február 13-19: Izsák
Február 20-26: Szabadszállás
Rendõrség
06-30-546-7196
Polgárõrség
06-30-555-6645
Orvosi ügyelet
Január16-17: Dr. Rigó József Zsolt
Január 18-20: Dr. Pap Gyula
Január 21-22: Dr. Rigó József Zsolt
Január 23-24: Dr. Pap Gyula
Január 25- 27: Dr. Rigó József Zsolt
Január 28-29: Dr. Pap Gyula
Január 30-31 Dr. Rigó József Zsolt
Február 1-3: Dr. Pap Gyula
Február 4-5: Dr. Rigó József Zsolt
Február 6-7: Dr. Pap Gyula
Február 8-10. Dr. Rigó József Zsolt
Február 11-12: Dr. Pap Gyula
Február 13-14:Dr.Rigó József Zsolt
Február 15-17:Dr. Pap Gyula
Február 18-19: Dr. Rigó József Zsolt
A mindenkori ügyeletes orvos a 06-20962-4594-es számon hívható.
Kábeltévé ügyelet
Január 16-22: Farkas Zsolt 20/43-67-400,
Január 23-29: Izsák László 20/47-57-966,
Január 30- február 5: Farkas Zsolt,
Február 6-12: Izsák László,
Február 13-19: Farkas Zsolt.

Téli hangulat
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ÁFÉSZ HÍREK
Az Izsáki Áfész boltjainak januári ajánlata!
Az Izsáki ÁFÉSZ bérbe adja a központban lévõ
105 m2 eladótérrel+218 m2 raktárral rendelkezõ
üzletét (HÁZTARTÁSI BOLT). Valamint a
központi irodában 20 m2-es rendelõnek,
irodának alkalmas klimatizált helyiségek kiadók.
Érdeklõdni:
30/9459-928 vagy 76/569-003 telefonon.

Silan öblítõ 1/1
Coop mosogatószivacs
Lux szappan 100 gr
Baba tusfürdõ 400 ml
W-2 sampon 1/1
Eduscho kávé 250 gr
World teák 20*1,5 gr
Knorr bolog.spagetti alap 59g
Delikát 8 75 gr
Knorr alföldi gulyásleves
Globetti nápolyi 200 gr

499,- Ft
79,-Ft
80,-Ft
399,-Ft
499,-Ft
289,- Ft
80,-Ft
179,-Ft
99,-Ft
125,-Ft
109,-Ft

Tibi 100gr csokoládé
Coop szardínia
Inci-Fincsi üdítõ 5/1

149,-Ft
105,-Ft
195,-Ft

2006 évben csökkentettük a tartósan alacsony áras
és a COOP márkatermékek fogyasztói árait
Ariel 3 kg-os
1749,-Ft-ról
1679,-Ft-ra
Biopon 3 kg-os
1489,-Ft-ról
1439,-Ft-ra
Coop mosógél 1,5 l
699,-Ft-ról
669,-Ft-ra
Coop öbl. 1/1 konc.
329,-Ft-ról
315,-Ft-ra
Coccolino öbl. k. 1/1 519,-Ft-ról
499,-Ft-ra
Amodent fogkrém
179,-Ft-ról
169,-Ft-ra
Coop sampon 1/1
245,-Ft-ról
235,-Ft-ra
Dove deo 150 ml
669,-Ft-ról
639,-Ft-ra
Coop eü.papir 8 tk.
159,-Ft-ról
153,-Ft-ra
Tchibó family 250 gr 349,-Ft-ról
335,-Ft-ra
Coop omlós keksz
109,-Ft-ról
105,-Ft-ra
Coop ketchup 500 gr 199,-Ft-ról
195,-Ft-ra
Jót, jó áron az ÁFÉSZ boltokból!

ÚJ SZOLGÁLTATÁS
a PÁL és PÁL BT-nél
Izsák Kossuth L. 42. szám alatt.
2006. január 1-tõl megkezdtük,
kedvezõ áron,
rövidáruk értékesítését.
Kaphatók:
cérnák (minden színben), zipzárak (dzsekibe, nadrágba),
gombok nagy választékban, gumik, csatok,
kapcsok, csipkék,
szegõk, zsinórok, vállpárnák, vállfák, vetexek,
bélésselymek,
gombostûk, varrótûk.
Szolgáltatásaink: gombbehúzás, patentozás, zipzárcsere, szoknyák, nadrágok felhajtása, függönyök és
terítõk szegése.

Gyógymasszázs
* reumás
megbetegedésekben
* izületi és
gerincbetegségekben
* baleset, mûtét utáni
felépülésben
* asztma esetén
Máthéné
Paksi Katalin
gyógymasszõr
Bejelentkezés
hétköznapokon
8 - 9 óra között
Telefon:
06-20-5300-790

Minden kedves érdeklõdõt
barátságos kiszolgálásban
részesítünk!
Tel.: 360-064 vagy
20-5530-197
12345678901234567890123456
12345678901234567890123456
12345678901234567890123456
12345678901234567890123456
12345678901234567890123456
12345678901234567890123456
12345678901234567890123456
12345678901234567890123456
12345678901234567890123456
12345678901234567890123456

APRÓHIRDETÉSEK

Az idei tél eddig még nem túl sok hóval örvendeztetett meg
bennünket. Abból a kevésbõl ami volt, Bálint Vilmos fotója nyújt
egy kis izelítõt.

Redõny, reluxa, harmonika ajtó, szúnyogháló reális áron. Flaiszné Aranka tel.: 0630-648-99-98 vagy 76-375-411 (este 8
után)
1800 négyszögöl 4 éves almás és 1600
négyszögöl 8 éves ikersoros Sárfehér szõlõ, fúrt kúttal eladó. Érd.: 30-465-4059

Anyakönyvi Hírek
Születtek: Kis Annamária Magdolna an: Székely Judit, Balogh
Babett Anna an: Kovács Anikó, Csingér Rita an: Antal Tímea,
Kiss Beatrix an: Bóni Beatrix, Basa István an: Kiss Mónika.
Házasságkötés: Dávid Jenõ és Polgári Julianna.
Meghaltak: Andó László 66 éves, Jókai. u.3, Nagy László 82 éves,
Õsz u. 6, Dr.Sárossy Lajosné 91 éves, Fenyõ u.11, Csizmadia Péter
86 éves, Zöldfa u.26, Baracskai Lászlóné 71 éves, Bartók B.u.14.
szám alatti lakos.

Kettõ szobás családi ház a Kiskõrösi u. 39.
sz. alatt eladó. Érd.: 06-76-703-709
2,5 szobás összkomfortos családi ház, melléképülettel, nagy kerttel, áron alul sürgõsen eladó. Tel.: 703-719
Eladó 1.900 n.öl magasmûvelésû szõlõ,
5q-ás fékes “Autoflexes” utánfutó vonóhoroggal, Tomas öntözõszivattyú + mûanyagcsövek, dissou- és oxigénpalackok.
Érd: 06-70-295-3477, vagy munkaidõben
a Polgármesteri Hivatal pénztárában, R.
Horváthnénál.
Szõlõ támrendszerbõl bontott 4 mm-es huzal
eladó! T: 374-134, 30/275-3823
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