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Az izsáki Arany Sárfehér Kistérségi
Vidékfejlesztési Egyesület konferenciája
A nemrégiben alakult kistérség fejlesztési egyesület elsõ
konferenciáján Pásztohy András (MSZP), a Földmûvelésügyi
és Vidékfejlesztési Minisztérium miniszteri biztosa tartott
elõadást az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 20072013 közötti idõszakának koncepciójáról, melybe jól beleillenek az izsáki kistérségi egyesület célkitûzései is.
A miniszteri biztos elmondta, hogy a kormány által
társadalmi vitára bocsátott Új
Magyarország Vidékfejlesztési
Terv, a vita lezárultával programmá vált, s az elsõ pályázatokat hamarosan kiírják.már
meg is jelentek. Az Izsák környékén lévõ települések is benyújtották e pályázatokkal kapcsolatos elképzeléseiket. Ezek
elsõsorban infrastrukturális fejlesztések (szennyvíz, útburkolat, településközpont felújítás).
Az ilyen fejlesztések elengedhetetlenül fontosak a vidéki
életminõség javításához, de
nem nyújtanak alternatív jövedelemszerzési lehetõséget az itt
élõk részére. Egyedül Izsák rendelkezik olyan elképzeléssel,
mely e tekintetben is javíthat a
helyiek életminõségén. Ez egy
átfogó turizmusfejlesztési koncepció, amelyet az EU is rendkívüli mértékben támogat,
mint a mezõgazdaságból élõk
egyik alternatív megélhetési lehetõségét. Pásztohy András kiemelte, hogy a 2007-13 között
rendelkezésre álló 8000 milliárd forintos EU-pénzalap megszerzéséhez elsõsorban programokra van szükség, ezért rendkívül fontos a helyi szintû fejlesztési elképzelések mielõbbi
kidolgozása. Nem lehet arra
várni, hogy majd kiírják a pályázatokat, s akkor kapkodunk,
hogy beadjunk valamit. Konkrét, jól elõkészített tervekkel

Ára: 80 Ft

2007. február 16.

Pásztohy András miniszteri biztos ismertette
az Új Magyarország Vidékfejlesztési programot
(balról Kovács Zoltán az egyesület elnöke,
jobbról Mondok József polgármester)
kell rendelkezni. Éppen ezért
arra ösztönöz minden vállalkozót, hogy alakítsanak ki partneri kapcsolatot a helyi vidékfejlesztési irodákkal és közösen
dolgozzanak ki terveket.
Kovács Zoltán, az Arany
Sárfehér Kistérségi Vidékfejlesztési Egyesület elnöke mutatta be a civil szervezet által
készített turizmusfejlesztési
koncepciót. Egy térség fejlõdését, csak többszintû fejlesztési koncepciók szolgálhatják
eredményesen. Szükség van
egyrészt úgynevezett „Gigaprojektekre”, amelyeket csak közös, országos méretû összefogással lehet megvalósítani.
Ilyen például a Homokhátsági
Vízvisszatartási Program, vagy
az M8 autópálya megépítése. A
következõ
szint
a
„Megaprojekt” mint például a
fülöpszállási Országos Lovassport Centrum fejlesztése, vagy
az izsáki pezsgõgyár termelõk
kezébe adása, amely már meg
is valósult. A területen élõk
megélhetéséhez szélesebb körben hozzájáruló fejlesztések
azonban a nagyprojektekhez

Szépszámú érdeklõdõ vett részt a konferencián

kapcsolódó kisprojektek. Ez a
harmadik szint, melybe a mezõgazdasági, vállalkozásfejlesztési programok és az idegenforgalmi fejlesztések tartoznak.
Kovács Zoltán aláhúzta,
Izsák jelentõs idegenforgalmi
vonzerõvel rendelkezik, hiszen
a
gasztronómiaés
a
lovasturizmus-ágazathoz tartozó pusztaprogramok kapcsán
már több tízezres tömeg keresi
fel a turisztikai szolgáltatókat.
Eddig a térségben nem alakítottak ki összefogott idegenforgalmi ajánlatot. Az izsáki egyesület az, amely most elõször készített olyan átfogó tervet,
amelyben változatos programokkal, szálláshelyekkel, a szabadidõ aktív eltöltésének biztosításával hosszabb maradásra lehet ösztönözni az ideérkezõ turistákat. Izsák egyik legfõbb vonzereje a Kiskunsági
Nemzeti Park területén lévõ
Kolon-tó és a környezõ buckás,
õsborókás területek. A térség
települései is jelentõs vonzerõvel rendelkeznek: izsáki helytörténeti
múzeum,
a
soltszentimrei Csonka-torony,
stb. A bor- és gasztronómiaturizmus területén az eredetvédett Sárfehér szõlõ jelent vonzerõt. Már most meg van a lehetõség a pálinkamúzeumban
és a Helibor kóstoltató pincéjében az ideérkezõ vendégek
fogadására.
Az egyesület elnöke kifejtette; bíznak abban, hogy fejlesztési elképzeléseik az Új
Magyarország Vidékfejlesztési
Program támogatásával megvalósulhatnak és jelentõsen hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a
térségben lévõ települések
hosszútávon megtarthassák
népességüket és az ott élõk
életfeltételei jelentõsen javulnak.
-kz-

TORNA

V. Sárfehér Kupa
A 2007. február 3-án rendeztük meg az V. Sárfehér Kupa
országos meghívásos fiú tornaversenyt, 21 csapat részvételével. A tornászok Bácsalmásról,
Budapestrõl, Debrecenbõl,
Gyomaendrõdrõl, Kalocsáról,
Kiskunhalasról, Nagykõrösrõl,
Szegedrõl és Villányból érkeztek hozzánk. A és B kategóriás
gyakorlatokat mutattak be a
versenyzõk. Az izsákiak jól szerepeltek az erõs mezõnyben. Az
I-II. korcsoportosok versenyét a
budapesti Csanádi Általános
Iskola csapata nyerte meg. A
dobogó második fokára a debreceni Vénkerti Általános Iskola tornászai állhattak. A harmadik helyet a kiskunhalasi Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola versenyzõi szerezték meg.
Alsósaink V. helyezettként zárták a versenyt. (Csapattagok:
Bíró János, Digner József, Dunai Rudolf, Hajma Tamás, Józsa
László, Langó Dávid és Szabó
Gergõ) A III-IV. korcsoportosok
között az izsáki tornászok megnyerték a versenyt! (Csapattagok: Cséplõ Dávid, Lestár Krisztián, Marton Alex, Németh Tibor, Szabó Gábor, Vida Máté)
Második a gyomaendrõdi Kis
Bálint Általános Iskola, harmadik helyezett pedig a nagykõrösi Kossuth Általános Iskola
csapata lett. A felsõsöknél az
egyéni összetett versenyben
Szabó Gábor I., Cséplõ Dávid
pedig II. helyezést ért el! A két
korcsoport versenye közötti
idõben ifi válogatott tornászok
tartottak bemutatót. A pontozók között volt tornászaink
mellett, olimpikonokat is kö-

Az összetett egyéni verseny
elsõ két helyén izsáki versenyzõk állhattak dobogóra, Szabó
Gábor és Cséplõ Dávid
személyében.

szönthettünk Keszthelyi Rudolf a Magyar Diáksport Szövetség Tornaszakágának vezetõje,
Aranyos István, Kis-Tóth Sándor és Molnár Imre személyében. A megnyitót Fekete Béla
úr, a Bács-Kiskun Megyei Torna Szövetség fõtitkára tartotta.
Támogatók: Adrenalin
Energia Ital Kft., Bács-Kiskun
Megyei Torna Szövetség, Beke
és Beke 2000 Kft., Birkás
Menyhért, Helibor Szövetkezeti Pincészet, Juhász Sándorné,
ifj. Kovács László, Laguna ABC
Kft., Losonczi Mihály, Magyar
Diáksport Szövetség, Mini Bor
Pincészet Kft., Moil Kft., Mondok Kft., Németh Tibor, Ungor
és Társa Szolgáltató Bt.
Köszönöm a támogatók, a
szülõk és a kollegák nyújtotta
segítséget a verseny elõkészületeiben és a rendezvény lebonyolításában.
Szabó József

Az Izsákért Közalapítvány
felhívása
A kuratórium tisztelettel kéri az adózókat, hogy adójuk 1 %-át
ajánlják fel a Közalapítvány javára, hogy továbbra is támogatni
tudjuk a város kulturális, sport és egyéb közhasznú tevékenységet folytató csoportjait, magánszemélyeket, valamint az arra
rászorulókat.
Adószám: 18351851-1-03
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Pistát, a város és a fogathajtó társadalom nevében Mondok József polgármester, a Magyar Lovas Szövetség Fogathajtó Szakágának elnöke búcsúz-

Isten áldjon,
Pista!

Az autóbuszjáratok közlekedésével kapcsolatban
felvilágosítást ad Kecskemét, autóbuszállomás
forgalmi szolgálata
(Noszlopy G. park 1.,
tel.: 76/321-777)

Kecskemét, aut.áll.

Ágasegyháza, sz.vend.

Fülöpszállás,
vá.

Teljesárú menetjegy
Havi tanulóbérlet
Havi bérlet

Fülöpszállás,
kh.

KIVONATOS DÍJSZABÁS
Érvényes: 2007.III.4-től

Fülöpszállás,
felső

Az autóbuszjáratokon a
február hónapra megváltott
vasúti bérletek és az elõvételben megváltott menetjegyek
március 05-én 24.00 óráig érvényesek.
A február hónapra megváltott vasúti bérletek és az elõvételben megváltott menetjegyek kivételével, az indított
Volán járatokon március 04-én
üzemkezdettõl a Volán díjszabás és kedvezményrendszer érvényes. Az autóbuszokra megváltandó havi bérlethez fényképes igazolvány, a tanulóbérlet igénybevételéhez diákigazolvány és a Volán (elõvételi
pénztár) által kiállított igazolás szükséges. A havi bérlethez a fényképes igazolványt,
illetve a tanulók részére az igazolást az elõvételi pénztárak
állítják ki.

Kunság Volán Zrt.
6000 Kecskemét,
Csáktornyai u. 4-6.
Tel.: 76/484-394,
Fax.: 76/496-992
kunsagvolan@axelero.hu
Tájékoztatjuk a Tisztelt
Utazóközönséget, hogy a 152
Fülöpszállás-Kecskemét vasúti
vonal helyettesítésére 2007.
március 4-én (vasárnap) üzemkezdettõl új autóbuszjáratokat

Kisizsák,
kultúrotthon

Meghalt Nagy István,
vagy ahogy mindig is emlegettük, a Nagy Pista. Nehéz elhinni, szokni kell a
gondolatot, hiszen Pista
tele volt tervekkel, energiával. Minõsített versenybíróként, már a tavaszi fogathajtó idényre készült. Az
októberi Kostka-telepi távlovas versenyen éppen e terveirõl beszélgettünk. Akkor
még õ maga sem sejtette,
hogy az alattomos kór már
másként döntött. Mikor jó
egy hónappal késõbb kiderült betegsége, orvosaitól
is azt kérte, kezelését úgy
idõzítsék, hogy ott lehessen a versenyidény májusi
n y i t á n y á n , Fábiánsebestyénben. Tudjuk, nem lehet
ott. A rák sportszerûtlen
ellenfélnek bizonyult, nem
adott még egy esélyt. Alig
két hónap alatt legyõzte
Pistát, tenni akarását.
Régrõl, gyerekkorunk
messzeségébõl ismertük
egymást. Együtt ministráltunk Marosi Izidor miséin,
melyek után jókat fociztunk társainkkal a nagyhíd
melletti „háromszögben”,
vagy számháborúztunk valamelyik kiserdõben. Aztán
a gyorsan elröppent gyerekkor után felnõttként, a
helyi közéletben is sokszor
volt közös dolgunk. Az
utóbbi évtizedben a Sárfehér Napok szervezésében
dolgoztunk együtt, lovas
versenyeink fáradhatatlan
fõszervezõjeként tett sokat
a városi ünnep sikeréért.
Szeptember végén ismét Sárfehér Napok, de
már Pista nélkül. Múlt
szeptemberben aligha hitte volna ezt bárki, most
mégis el kell fogadnunk a
megváltoztathatatlant. Õ
végleg elment, de mindaz,
amit a városért, s a helyi
fogathajtó-versenyek hagyománnyá tételéért tett,
az örökre ittmarad, emlékével együtt, melyet valamennyien megõrzünk.

Nehéz elhinni, hogy itt
állunk Nagy István, vagy
ahogy mindannyian hívtuk, Nagy Pista ravatalánál, és búcsúzunk tõle.
Nehéz, hiszen mindannyiunkban ott él még a kép az
õszi fogathajtó versenyekrõl, ahol Pista a Kolon-tó
melletti pályán, vagy
Kostka-telepen, fáradhatatlanul szervezett, irányított.
Ha valaki akkor azt
mondja, alig pár hónap
múlva örökre elmegy, nem
hittük volna. Most mégis
szembe kell nézni a kegyetlen ténnyel - Pista végleg
elment.
Sokan ismerték és tiszteleték õt. A rendszerváltás idején, a helyi közélet
egyik vezetõjeként komoly
szerepe volt abban, hogy
az átalakulás Izsákon zökkenõmentesen zajlott le.
A közért mindig tenni
kész emberként a helyi
sportélet alakításában is
igen nagy szerepet vállalt.
Elõbb a futball területén
tett sokat, majd bõ évtizede a fogathajtó és a lovassport elkötelezettje lett. Ez
az elkötelezettség rá jellemzõ módon, nála túllépett a lelkes érdeklõdés
szintjén, és a sportág szakértõjévé képezte magát. A
Sárfehér Napok keretében
és a Kostaka-telepen rendezett lovasversenyek szervezésében kiemelkedõ teljesítményt nyújtott. Emellett olyan versenybírói képesítést szerzett, mellyel
csak kevesen rendelkeznek
Magyarországon. Szerette a
lovakat, a természetet, ez
utóbbi miatt választotta a
tanyai életet is. Családja
mellett igen sokan tisztelték és szerették, hiszen õ
is tisztelettel fordult mindenki felé, és segített, ahol
tudott. Ezért most, a végsõ búcsúnál, sokak szívét
tölti el bánat.
A fogatsportban egyegy verseny zárultával, tiszteletkörrel szokás búcsúzni a közönségtõl. Most
Pista is ott ül a bakon és
mokány feketebajuszos arcán, szelíd mosollyal int
búcsút nekünk ittmaradóknak, miközben szorosra fogott gyeplõvel, rátér az
égi országútra, talán azt
üzenve - ne búsuljatok,
majd az örök bíró mellõl
kísérem tovább versenyeiteket.

helyezünk forgalomba.
2007. március 3-án az utolsó vonat Kecskemétrõl Izsákra
17.13 órakor, Izsákról Kecskemétre 18.49 órakor indul.
2007. március 4-én az elsõ
autóbuszjárat Kecskemétrõl
Izsákra 4.00 órakor, Izsákról
Kecskemétre 5.30 órakor indul.
Az autóbuszok Kecskemét
– 52-es számú fõút –
Ágasegyháza – Izsák – Kisizsák
– Fülöpszállás útvonalon közlekednek az alábbi menetrend
szerint:
A Volán autóbuszjáratok
Izsákon: a Sárfehér úti major,
sz. vendéglõ és a vá. bej. út
megállóhelyeken állnak meg.

közlekedés vonalunkon. Március 4-étõl autóbuszok veszik át
a vonatjáratok szerepét. A változás kapcsán életbelépõ menetrendet az alábbiakban
tesszük közzé.

Izsák, vá. bej.
út

Ti s z t e l t g y á s z o l ó
család, búcsúzók!

1895. október 26-án ünneplõ utasokkal zsúfolt, fellobogózott, felvirágozott szerelvény indult a kecskeméti nagyállomásról Fülöpszállásra. E
járattal avatták az akkori kormány és a vonalmenti települések összefogásával épült
Kecskemét-Fülöpszállási vasútvonalat. Az érintett települések
–Helvécia, Ballószög, Köncsög,
Ágasegyháza,
Izsák,
Fülöpszállás- állomásain ünneplõ helybeliek köszöntötték
az érkezõket és az új vasutat.
Most, 2007. március 3-án,
111 év, 4 hónap és 3 nap után,
a mai kormányzat döntése alapján, megszûnik a személyvonat-

Izsák, sz.vend.

tatta a katolikus temetõben:

111 év után végleg elmegy a vonat

Ágasegyháza,
aut.vt.

Búcsúzunk,
Nagy Pista!
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Ágasegyháza,
sz.vend.

2. oldal

365
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365
2.030
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117
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4.680

510
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160
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6.400
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6.400

510
2.780
20.400
218
1.230
8.720
218
1.230
8.720
117
610
4.680

582
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610
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3.420
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365
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880
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14.600
218
1.230
8.720
218
1.230
8.720
160
880
6.400
117
610
4.680
117
610
4.680

Ágasegyháza, aut.vt.

Izsák, sz.vend.

Izsák, vá. bej. út

Kisizsák, kultúrotthon

Fülöpszállás, felső

Fülöpszállás, kh.

Tüdõszûrés
Kecskemét Piaristák tere
(régi SZTK) Tüdõgondozó Intézet
Naponta: 8 – 12 óráig,
hétfõn és szerdán: 14-16,30ig is. OEP által finanszírozott,
beutaló nélküli szûrõvizsgálat.

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje az

» OBSERVER «
OBSERVER BUDAPEST
MÉDIAFIGYELÕ KFT.
1084 Budapest,
VIII. ker. Auróra u. 11.
Telefon: 303-4738 Fax: 303-4744
http://www.observer.hu
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Pályázati felhívás
A Tanítók Alapítványa az Izsáki Erdei Iskoláért, pályázatot hirdet 3. osztályos tanulócsoportok részére.
A pályázat célja a gyermekek környezeti nevelésének fejlesztése és az egészséges életmódra nevelés erdei iskola keretében.
A pályázatok beadási határideje:
2007. február 28.
Egy tanulócsoport csak egy pályázatot adhat be.
Pályázati feltételek:
* szakmailag megfelelõ és ellenõrizhetõ program
* kirándulási terv
* 2006-2007-es tanévben történõ megvalósítás
* a pályázati munka kiadási költségkalkulációja (részletes
költségvetés).
Pályázati cím:
Tanítók Alapítványa az Izsáki Erdei Iskoláért
Kuratóriuma
6070 Izsák, Kossuth L. u. 39.
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Gondolom...
…többen felfigyeltek a legutóbbi képviselõ-testületi ülésen a költségvetési tervezet tárgyalásakor arra, hogy a központi támogatásból (amelyet valamennyiünk adóforintjaiból osztanak) szeptembertõl kevesebb
jut az iskolák mûvészetoktatási munkájának támogatására, mivel az önkormányzatok is mind kevesebb
pénzt kapnak. (Vesd össze, a „Több pénzt az önkormányzatoknak!” választási szlogennel) Nyúljon hát zsebébe a szülõ, ha
fontos számára gyermeke jövõje, fizessen, ha szakkörre, tánccsoportba kívánja járatni. A tehetõsebbek eddig is hozzájárultak a csoportok mûködési kiadásaihoz, nekik ezután sem okoz
gondot. Csak hát, õk vannak kevesebben. Sokaknak még az
iskolaszerek megvétele is gondot okoz. E családok gyermekei
lesznek, akik a támogatás megvonása miatt kimaradnak a szakkörökbõl, csoportokból, s már az általános iskolában megkezdõdik végleges leszakadásuk.
Gondolom, mindenki hallja az illetékesek, leszakadók miatti hangos aggodalmát, akik aztán, ha kellõen kiaggódták magukat, a tettek mezejére lépnek, s félretéve korábbi borongásukat,
támogatásokat vonnak el, tandíjat szednek, iskolákat zárnak be.
Sokan már nem is csodálkoznak ezen, hiszen elõre tudják, az
ígéretek ellenkezõjére számíthatnak. Akik mégis meglepõdnek,
azoknak elmagyarázzák, hogy ne az elhibázott kormányzást, a
hazug ígéreteket, az emelkedõ árakat, az alacsony jövedelmeket,
a tandíjat, a vizitdíjat, a dobozdíjat, a növekvõ villany- és gázdíjat, a dráguló szolgáltatásokat, a bezárt kórházakat, a megszüntetett postákat, vasútvonalakat nézzék, hanem tekintsenek túl
e földhözragadt dolgokon. Vessék szemüket a távoli horizonton
már ott derengõ szebb jövõ felé (ami azért is igen praktikus
ajánlat, mert így kevésbé zavarja a jövõvárás áhítatát az orrunk
elõtt éktelenkedõ kiábrándító valóság) és mindenekelõtt higgyék;
már csak egy kicsit kell tûrni, aztán hû de jó lesz! (Istenem,
ötven éve halljuk ezt, s mégis mennyien bedõlnek!) De olyan
hiábavalóságokon se rágódjanak, hogy hogyan is egyeztethetõk
össze a baloldali eszmék, az új megváltást hirdetõ „baloldali”
vezérek milliárdjaival? S pláne azon, hogy miként is jutottak e
milliárdokhoz az urak? Ahogy az se okozzon fejtörést egyetlen
percre sem, hogy képviselõik miért költhetnek milliókat minden elszámolási kötelezettség nélkül, míg õket pár be nem vallott forintért is nyakon csípi az adóhivatal. Tehát, nem kérdezni,
nem gondolkodni! Hinni, ez a lényeg! Elhinni mindent, amit
fentrõl mondanak! Azt is, hogy aki gondolkodik és kérdez, az a
nyilas, fasiszta világot sírja vissza, s ütni, vágni kell õket, ha az
utcára merészkednek, hiszen miattuk késik a beígért szebb jövõ!
Igaz, a kasszakulcs nem náluk van, de akkor is õk az okai az
eladósodásnak, a leszakadásnak, az elszegényedésnek, miattuk
kell árat emelni, a gyerekeknek szakkört, tánccsoportot elhagyni, miattuk jönnek a terroristák, a robbantók (sõt õk maguk
azok), s ha egyszer egy meteor csapódik a Földbe, az is miattuk
lesz! Igen, igen, Virág elvtárs is megmondta a Tanú címû filmben, hogy; „…a nemzetközi helyzet egyre fokozódik!” Mai utódai pedig azt jelentették a minap, hogy a honi terroristák és
külhoni cimboráik már március 15-ére tréningeznek. Azt viszont elfelejtették közölni, hogy ürgebõrbe bújva, vagy csak úgy
hétköznapiasan támadnak. Hát igen, mindent azért õk se tudhatnak…
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A gyermeknevelés célja
Komoly téma. (Kérem, bocsássák meg a szatirikus mondatokat!) Gyermek – nagy ajándék!
Vállad! Örülj, ha nõd áldott állapotba kerül! Fogadd szívesen! Gondoskodj róla! Etesd, tartsd
rendben! Add óvodába, majd küldjed iskolába!
Taníttasd ki – nagyrészt családi kasszából finanszírozva az érettségiig úgy, hogy a kötelezõ
tantárgyak mellett tehetségének, vagy érdeklõdésének megfelelõ –nem is beszélve az egészséges testi állapotot biztosító- foglakozásoknak a
díját fizessed…
Majd –ha értelmének nyíltával felfog valamit
az élet értelmébõl- taníttassa ki magát gyermeked egyetemen –diákhitelbõl- amit majd kinyöghet szerencsével megkapott állása fizetésébõl.
Ez a mai állapot!
Gombaként szaporodjunk, „termelve” az utódokat? Vannak, akik így élik családi életüket. Még
többen nullára redukálódnak. Vannak, akik a család, a NÉV továbbélésének õsi, ösztönszerû megõrzését látják gyermekeikben, remélik utódaiktól.
Vannak, akik egy nép, egy nemzet erõsödését hiszik tehetséges gyermekeik szárnyra bocsátásától…

Kinek is érdeke a gyermek taníttatásáról,
nevelésérõl gondoskodni?
Gyermekek, utódok nélkül kik felett uralkodik majd a hatalom? Utódok nélkül ki fogja megtermelni a befektetett tõke profitját? Minden szülõ öntudatosan gondolja át, jelentse ki: Gyermeket vállaltam, felneveltem és ajándékoztam népemnek, hazámnak, a társadalomnak. Elvárom,
hogy a mindenkori hatalom gondoskodjon kitaníttatásukról! Különben a saját pénzen szakképzettséget szerzett gyermeknek nem lesz sem a
család, sem a nemzet iránt érzett elkötelezettsége. Megy világnak.
Nagyon megbosszulja magát az, ha a jövõvel
nem törõdõ hatalom a gyermeknevelés és oktatás minden anyagi terhét, a gyermeket ajándékozó szülõkre hárítja. Nem lesz jövõnk, csak szolganépet nevelünk csupán önerõs erõlködéssel –
amelynek tagjait legjobb esetben megkérdezik:
Miért tanultál?!
Világosan kellene látnunk a gyermeknevelés
célját akkor, amikor a nevelés és oktatás feladataitól vonnak el támogatásokat. Lássuk be, milyen súlyos következményei lesznek ennek!
Bérces Lajos

COGITO ERGO SUM

Miért drága a fogpótlás?
Amikor a fogpótlásokra kiadjuk a csekket a
pácienseknek, akkor szembesülnek azzal, hogy
mennyit kell fizetni a fogpótlások fogtechnikai
munkájáért. Sokan meg is gondolják, hogy csináltassanak-e új fogsort.
1998-ig a fogpótlások termelõi árának 50 százalékát fizették a páciensek, 50-et a TB. (A termelõi ár tartalmazza a fogpótlások fogtechnikai anyagdíját és a fogtechnikus munkadíját.)
1998-99-ben már mindenki tudta, hogy elõbbutóbb EU-tagország leszünk. Az árszintben közelítünk Európához. A fogászati, fogtechnikai anyagok külföldrõl származnak (fõleg Szlovákiából és
Csehországból), tehát itt az árrobbanás várható
volt. A fogtechnikusok keresete sem maradhatott
el sokáig az EU-átlagától. Így 1998-tól a fogpótlások fogtechnikai ára is emelkedett, és ez a folyamat
addig tart, amíg el nem érjük az uniós árakat.
Áremelés a fogászatban 1998 elõtt is volt minden évben, de az áremelés 50 százalékát mindig a
TB. fizette. 1998-ban a Fidesz-Kisgazda-MDF kormány a töméseket ingyenessé tette, de sokan nem
tudják, hogy ugyanakkor a pótlások TB-támogatását az akkori 50 százalékon befagyasztották és fixösszegnek vették. Azóta minden áremelés a pácienst terheli.
Egy alsó-felsõ teljes kivehetõ pótláson levezetem, hogy mit jelent ez. A 2007-es adat még csak
tervezet. Ezt az Országos Fogtechnikus Ipartestület 2007-re ajánlott minimál árai alapján számítottam ki.

Hogy 2007-re mennyi lesz a páciensek befizetési kötelezettség, azt még nem tudom pontosan.
Most tárgyalok a fogtechnikusokkal. Szabadáras
termék!!
1998-ig a tömések fizetéskötelesek voltak. Egy
amalgámtömés esetén 50 százalékot (500 Ft.) fizetett a páciens a fogorvosi rendelõben. Ezt könyvelni kellett, le kellett jelenteni a TB-nek és akkor
a TB. (MEP.) a másik 50 százalékot is kifizette a
fogorvosnak (közalkalmazott fogorvos esetén az önkormányzatnak). Ez a fizetési kötelezettség csak a
18-60 év közötti aktív keresõ korosztályt terhelte.
A 18 éven aluliak és a 60 év felettiek, a 67 százalékos rokkantak, a terhesek, a közgyógyellátottak nem
fizettek. A tömés 50 százalékának fizetéskötelessé
tételét az SZDSZ harcolta ki, azért, hogy a TB.
(OEP.) kiadásait csökkentsék.
Az 1998-as választások elõtt a polgári oldal

(Fidesz-Kisgazda-MDF) harsogta: „ingyenessé kell
tenni a töméseket, nem akarunk fogatlanok országa lenni!” Ezzel a szlogennel nagyon sok választót
szereztek. A töméseket ingyenessé tették, de ennek nagy ára volt és ezt az árat a nyugdíjasok fizetik meg. (A kivehetõs fogsor 90 százaléka a nyugdíjasoknak készül.) Az úgynevezett polgári kormány levette a tömés fizetésének terheit az aktív
keresõ korosztályról és, hogy ne legyen TB-bevétel
kiesés, ezt a terhet rátette a nyugdíjasokra. Az elsõ
években a fixtámogatás és az 50 százalék között
kicsi volt a különbség. Hiába mondtam az embereknek, hogy ez nem lesz jó, süket fülekre találtam. Megkaptam az emberektõl, hogy nem akarom az ingyenes tömést, nem az emberek javát
akarom. Egy frászt! Akarom én az ingyenes tömést,
de nem ilyen áron!! 2006-ra a fixtámogatás és az
50 százalék közötti különbség már 14.376 forintra
nõtt. Tehát egy nyugdíjas, aki teljes fogsort csináltat, 28 tömés 500 forintos térítési díját vállalja
magára!! És ez csak nõni fog!! Most leszünk igazán fogatlanok országa! És mindezt a Fidesz-Kisgazda-MDF polgári kormány 1998-as rendeletének
köszönhetjük! A Fogtechnikusok Ipartestülete
2007-es árajánlata (a teljes fogsor 62.440 Ft.) nagyon aktuálissá tette az egész problémát!
Az SZDSZ (Rigó doktor szerint az „aljas, szemét” SZDSZ) hosszú távú tervei között szerepel a
kiskeresetû, kisnyugdíjas polgárok esetén a fogpótlások TB-térítésének az emelése, esetleg az 50
százalékos térítés visszaállítása. De ehhez pénz kell!
Elõször rendbe kell tenni az egészségügyet. Az
egészségügyi kasszát, az önök által befizetett TBjárulékot rengeteg olyan kiadás terheli, amely nem
tartozik a népegészségügyi feladatkörbe. Ezt a sok
felesleges terhet le kell fejteni az egészségügyrõl
és akkor jut a fogpótlások támogatására is.
A Fidesz és az SZDSZ nézete között szakadéknyi különbség van. Ezt már a 13. havi nyugdíjról
írt cikkemben is említettem. A Fidesz a fogászatban is ezt csinálta 1998-ban. Levette a tömés fizetésének terheit az aktív korosztályról és az így jelentkezõ TB-bevétel hiányt a nyugdíjasok vállára
tette.
Az SZDSZ pont fordítva gondolkodik. Az természetes, hogy TB-bevétel kell, de csak fizessenek
többet azok, akiknek több a keresetük. Akiknek
kevés a keresetük, azokat támogassuk
(rászorultsági elv). Ezért vagyok az SZDSZ tagja,
mert az én nézetem is ez. Ha most 9 év után megkérdeznek, ma még inkább azt mondanám: inkább
fizessen a tömésért az aktív keresõ korosztály, de
hagyják meg a pótlások 50 százalékos támogatását!
Dr. Hor váth Csaba

IZSÁKI Hírek
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Egészségügyi Szolgáltatói Tájékoztató
a 2007. február 15-tõl bevezetésre kerülõ vizitdíj és kórházi napidíjjal kapcsolatos tudnivalókról
Alkalmanként 300 Ft-os vizitdíj fizetése mellett igénybe vehetõ szolgáltatások:
- Háziorvosi ellátás
- Fogászati ellátás
- Járóbeteg-szakellátás
- Járóbeteg-szakellátás keretében
nyújtott orvosi rehabilitációs ellátás
Emelt összegû 600 Ft-os vizitdíjat
kell alkalmanként fizetni:
Amennyiben az ellátást a biztosított:
- saját kezdeményezésére a háziorvosi rendelõn kívül veszi igénybe
- saját kezdeményezésére nem annál
a háziorvosnál veszi igénybe, aki területi ellátásra kötelezett, illetve akihez bejelentkezett
- nem annál a járóbeteg-szakellátónál veszi igénybe, mint ahová a beutalója szól
- a csak beutalóval igénybevehetõ
járóbeteg-szakellátást beutaló nélkül
veszi igénybe
Ha a biztosított ügyeleti ellátást vesz
igénybe és azt nem indokolja sürgõs
szükség a vizitdíj összege 1000 Ft alkalmanként.
Naponként 300 Ft-os kórházi napidíj mellett igénybe vehetõ szolgáltatások:
- Orvosi beutalás alapján az aktív és
krónikus fekvõbeteg szakellátások ide
értve a rehabilitációs fekvõbeteg szakellátást is.
Nem kell tovább fizetni, ha a biztosított adott naptári évben már 20 napi
kórházi napidíjat megfizetett.
Amennyiben a biztosított igazolja,
hogy adott évben 20 napi napidíj megfizetését az azon felül befizetett napidíj
értékét a szolgáltató visszafizeti a biztosított részére.
Vizitdíj illetve napidíj megfizetése
nélkül igénybevehetõ ellátások:
Alanyi jogon mentesülnek a 18 év
alattiak.
Az életkor alapján fennálló mentesség megállapítása tekintetében a biztosított felvételének napja a meghatározó.
Amennyiben a biztosított a 18. életévét a fekvõbeteg-gyógyintézeti ellátás
igénybevétele alatt tölti be, nem kell a
benntartózkodása alatt a fennmaradó
napokra napidíjat fizetnie.
Nem kell vizitdíjat fizetni
-tartós orvosi kezelés,
Nem kell vizitdíjat vagy kórházi napidíjat fizetni
- a kötelezõ járványügyi intézkedés
- katasztrófa-egészségügyi ellátás,
- népegészségügyi célú, célzott szûrõvizsgálat,
- terhesgondozás, szülés, szülészeti
ellátás és gyermekágyas anya gondozása
- sürgõsségi vagy kötelezõ gyógykezelés,
- ha az ellátás kórházi elhelyezésre,
vagy a terhelt elmeállapotának pszichiátriai fekvõbeteg-gyógyintézetben történõ megfigyelésére irányuló, bírói döntés miatt szükséges
- az ellátás igénybevétele során a biztosított elhalálozott,
- a hajléktalanok ellátására szerzõdött háziorvosnál és az általa kiállított
beutaló alapján bármely más egészségügyi szolgáltatónál veszi igénybe.
- ha ugyanazon szolgáltatónál egy
nap több járóbeteg-szakellátást vesz
igénybe, a vizitdíjat csak egyszer kell
megfizetni.
Nem számít külön alkalomnak, ezért nem
kezelésenként kell fizetni
- injekciós, infúziós kúráért

- kötözésért
- gyógytorna kezelés
- fizikotherápiás kezelés
amennyiben azt nem az orvos végzi.
A finanszírozási szerzõdéssel rendelkezõ egészségügyi szolgáltató közremûködõje ugyanazon egészségügyi szolgáltatónak minõsül.
Tartós orvosi kezelés
- Rosszindulatú daganatos megbetegedésekben szenvedõ betegek oki és
tüneti kezelése
- Vesebetegek dialízis kezelése és az
azzal összefüggõ vizsgálatok
- A véralvadás rendszerének veleszületett betegségeiben szenvedõk ellátása
- Véradással összefüggõ vizsgálatok
- Cukorbetegség kezelése
- Szerv- és szövetátültetésre várók,
valamint szerv- és szövetátültetésen átesettek gondozása
- HIV fertõzés és AIDS betegség kezelés
- Szkizofrénia, szkizoaffektív pszichózis, súlyos depresszió, súlyos bipoláris szindróma kórképek kezelése
Nem kell vizitdíjat, napidíjat fizetni
azokért az ellátásokért, melyek költsége
nem az E. Alapot terheli. A vizitdíjat a
szolgáltatás igénybevétele elõtt kell befizetni.
Aktív fekvõbeteg-szakellátás igénybevétele esetén a kórházi napidíjat a fekvõbeteg-gyógyintézetbõl történõ elbocsátáskor kell beszedni. Ez a szabály vonatkozik a nappali kórházi, az egynapos
sebészeti és a kúraszerû ellátás igénybevételénél is.
Sürgõsségi ellátást nyújtó munkahelyeken (ügyelet, sürgõsségi fogadóhelyen sürgõsségi osztályon, illetve soron
kívüli ellátási igény esetében) a vizitdíjat és a kórházi napidíjat az ellátás igénybevételét követõen kell beszedni,
amennyiben a sürgõs szükség nem állt
fenn.
Amennyiben az orvosi vizsgálat olyan
kórképet állapít meg, amely a sürgõs
szükség kategóriájába tartozik, de a beteg már fizetett, a szolgáltatónak vizitdíj visszatérítési kötelezettsége keletkezik.
A szolgáltató saját szabályzataiban határozza meg:
1. A befizetés módját
2. Az egyéb készpénz helyettesítõ
módszerek alkalmazását
- a vizitbérlet kiadásáról az egészségügyi szoláltató egyénileg dönt, vagy
szerzõdést köt egy adott jogi személy
által kibocsátott vizitbérlet elfogadásáról,
- automatán keresztül
- egészségpénztári kártyával
- készpénz-helyettesítõ eszközzel.
Szolgáltató mentesül külön bizonylatadási kötelezettsége alól, amennyiben
a vizitdíj, illetve napidíj befizetésére automata igénybevételével történik, feltéve, ha az alkalmazott eszköz a jogszabályban meghatározott feltételeknek
megfelelõ tartalmú bizonylat két példányban történõ kiállítását elvégzi.
A vizitbérlet kiadása esetén a bérlethez csatolt tájékoztatón szerepelnie kell
azon egészségügyi szolgáltatóknak, ahol
a bérlet felhasználható, valamint arról,
hogy a bérletet csak az azon feltüntetett
biztosított veheti igénybe. A bérlet kitöltés elõtt másra átruházható.
A bérleten legkésõbb az elsõ felhasználásig fel kell tüntetni:
- az igénybevehetõ ellátások típusait (háziorvosi és fogászati alapellátás,

járóbeteg-szakellátás, fekvõbeteg-gyógyintézeti ellátás)
- a bérlet értékét
- az egyedi azonosító számot, amit a
róla kiállított számla/nyugta is tartalmaz
- a jogosult nevét és TAJ számát
Automata alkalmazása esetén lehetõség van az általa kiadott bizonylat kézzel történõ kitöltésére, illetve amennyiben a szolgáltató informatikai felkészültsége engedi egy kapcsolati kód segítségével a központi adatrendszerébõl a
szükséges adatok lekérdezésére.
Amennyiben a számla/nyugta adási kötelezettség tartalmi követelményeinek az
automata nem felel meg, úgy az automatikus bizonylat alapján a számla/
nyugta kiadásáról a szolgáltatónak kell
gondoskodnia.
3. Az egészségügyi szolgáltató szabályzatában mentesítheti az általa nyújtott ellátásokért fizetendõ vizitdíj, illetõleg kórházi napidíj fizetésének kötelezettsége alól az általa munkavégzésre
irányuló jogviszony keretében – ide nem
értve a megbízási jogviszony keretében
– foglalkoztatott dolgozót. A vizitdíj
mentesség körét és tartalmát a szolgáltató szabályzatában rögzíti.
A finanszírozott egészségügyi szolgáltató kötelezettségei:
- a biztosítottakat az ellátás igénybevételét megelõzõen a díjfizetési kötelezettségrõl, annak lehetséges, helyben
alkalmazott, módjairól tájékoztatni,
- a vizitdíjat, illetõleg a kórházi napidíjat beszedni,
- a vizitdíjjal és kórházi napidíjjal
kapcsolatos adatszolgáltatási és jelentési
kötelezettségét az egészségbiztosító felé
teljesíteni.
Az egészségügyi szolgáltató jól látható helyre köteles kifüggeszteni a díjfizetési kötelezettségrõl szóló tájékoztatót,
Amennyiben a biztosított az ellátás
igénybevételének megkezdésekor nem
fizeti be a vizitdíjat az egészségügyi szolgáltató szóban tájékoztatja, hogy az ellátás nem vehetõ az Egészségbiztosítási
Alap terhére igénybe.
A szolgáltatónak biztosítania kell a személyi- és tárgyi feltételeket ahhoz, hogy a
vizitdíj
- készpénzben,
- a szolgáltató telephelyén illetve telephelyein,
- az általa meghatározott pontokon,
módon befizethetõ, illetve beszedhetõ legyen.
A vizitdíjról, a kórházi napidíjról kiállított nyugta, illetve számla tartalmazza legalább
a) annak megjelölését, hogy az adott
bizonylat számlának vagy nyugtának
minõsül,
b) az egészségügyi szolgáltató megnevezését, címét,
c) az egészségügyi szolgáltatást
igénybevevõ nevét és TAJ számát,
d) a megfizetett összeget,
e) a befizetés alábbi jogcímének megjelölését:
a háziorvosi vizitdíj (ideértve a fogorvosi alapellátásért fizetett vizitdíjat),
vagy szakorvosi vizitdíj, vagy kórházi
napidíj,
f) a fizetés módját,
g) a teljesítés idõpontját,
h) a számla, illetve nyugta sorszámát.
A szolgáltató tájékoztatójában kifüggeszteni köteles:

- a fizetendõ vizitdíj illetve a kórházi napidíj mértékét
- a részleges térítési díj és a kizárólag térítési díj mellett igénybevehetõ ellátások díjait
- a fizetés helyét
- a fizetés általa elfogadott módjait
- az általa elfogadott vizitbérlet fajtáinak felsorolását
- tájékoztatást, hogy a vizitdíjat az
adott napon elõször igénybevett ellátás
kezdetéig meg kell fizetni kivéve, ha sürgõsségi ellátásról kiderül, hogy indokolatlanul kérték.
- a napidíjat az elbocsátáskor kell
megfizetni
- az igénybe nem vett ellátásért fizetet vizitdíj, illetve az igazoltan több napidíj illetve a törvényi mentesség ellenére beszedett vizitdíj, illetve napidíj
visszafizetésének módját
- amennyiben egy épületben több
egészségügyi szolgáltató is mûködik az
egyes szolgáltatók által nyújtott ellátások körét és helyét
- a vizitdíjat minden alkalommal be
kell fizetnie a biztosítottnak. Amennyiben biztosított külön a háziorvosi alapellátás (beleértve a fogászati alapellátás)
és külön a járóbeteg-szakellátás (beleértve a fogászati szakellátást) területén
20-20 alkalommal nem emelt összegû
vizitdíjat fizetett a 21. alkalomtól a jogszabályi feltételek szerint igényelheti azt
vissza az illetékes jegyzõtõl. ( Ez a jog
nem érinti a szolgáltató jogosulatlanul
beszedett vizitdíj visszatérítési kötelezettségét.)
A szolgáltatót kompenzáció illet
meg, ha az ellátás igénybevételekor a
biztosított a 18. életévét nem töltött be.
A beszedett vizitdíj és kórházi napidíj az egészségügyi szolgáltató saját bevételét képezi és Egészségbiztosítási
Alapból történõ támogatásának minõsül.
Az egészségbiztosító ellenõrzi, hogy
az egészségügyi szolgáltató a vizitdíj és
kórházi napidíj beszedésével kapcsolatos,
valamint az elszámolási nyilatkozattal
kapcsolatos kötelezettségeit teljesíti-e.
A Szolgáltató adatszolgáltatási kötelezettsége
A szolgáltató az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból
történõ finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm.
rendelet
- 6/A. mellékletében meghatározott
ambuláns adatlap
- 6/B melléklet fogorvosi ambuláns
napló
- a 15. mellékletben meghatározott
CT, MRI jelentés,
- a 20. melléklet a háziorvosi betegforgalmi tevékenység tételes jelentés
tartalma kiegészül a vizitdíj, illetve
a vizitdíj fizetés jelentési kötelezettséggel,
- a 14. melléklet „Adatlap kórházi
(osztályos) ápolási esetrõl” tartalma a
napidíj fizetés jelentési kötelezettséggel.

Felhívás
Kérjük, 2006. évi személyi jövedelemadójuk 1 %-ával ismét támogassák
a Tanítók Alapítványa az Izsáki Erdei Iskoláért alapítványt!
Adószáma:
18354311-1-03
Köszönettel az Alapítvány
Kuratóriuma
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Kecskeméti tiltakozás
Civil kiállás a honvédkórház
bezárása ellen
Sok izsáki köszönheti gyógyulását a kecskeméti honvédkórház magas szintû orvosi ellátásának, s figyeli most egyre nagyobb
aggodalommal a kórház bezárásáról szóló híreket. Közös ez az
aggodalom, sok kecskeméti és más megyebeli településeken élõ
beteggel, hiszen nemcsak katonák gyógyultak a nagyhírû intézetben, hanem széleskörû civil ellátást is biztosított a kórház.
Február 11-én e közös aggodalom szólította a kórházat megmenteni kívánókat (pártállástól függetlenül) az intézmény elé.
„Magatokat zárjátok be! Ne a kórházat” hirdette az egyik sokatmondó transzparens. A megmozdulást a Nõk a Nemzet Jövõjéért Egyesület szervezte, melyhez több más civil szervezet is kapcsolódott. A demonstrálók fáslikra gyûjtötték a kórház bezárása
ellen tiltakozó aláírásokat, melyeket Molnár Lajos egészségügyi
miniszternek adnak át. Nyitrai András fideszes országgyûlési képviselõ, a parlament honvédelmi bizottságának tagja a megmozduláson kijelentette; a Honvédelmi Minisztérium mind a mai napig
azon a véleményen van, hogy a (mai nevén) Repülõkórházat egészségügyi intézményként kell továbbra is megtartani. Ha ez nem
így történik, akkor az egyértelmûen a miniszterelnök és az egészségügyi miniszter bûne lesz. Horváth Zsolt, a másik kecskeméti
fideszes országgyûlési képviselõ pedig így fogalmazott; a Repülõkórház ügyében az MSZP-SZDSZ koalíció az eget is lehazudta.
Hozzátette, nincs más eszköz az intézet megmentésére, mint a
demonstráció, hiszen nekik, mint ellenzéki képviselõknek, már
minden lehetõségük elfogyott. Bányai Gábor a Megyei Közgyûlés
elnöke arról szólt, ha a megyei kórház ágyszám nélkül veszi át a
fekvõbeteg-ellátást a Repülõkórháztól, akkor az maga lesz a csõd.
Ismeretes, hogy a regionális egészségügyi tanácsok mindegyike, mint elfogadhatatlant, visszaadta a minisztériumnak a kórházreformmal kapcsolatos ajánlást, így az egészségügyi miniszter saját belátása szerint fog dönteni a kórházbezárásokról, ágyszám-csökkentésekrõl és az egyéb, egészségügyi reformnak nevezett lépésekrõl.
-te-

Lapzártánk után érkezett a sajtóközlemény a Kecskeméti Porta Egyesülettõl, a civil tiltakozás egyik szervezõjétõl, hogy Szekeres Imre honvédelmi miniszter a tüntetést követõ napon megbeszélésre hívta a megye és Kecskemét vezetõit, ahol a következõ
megállapodás született: A tárgyaló felek egy korszerû súlyponti
kórház mûködését teremtik meg a Repülõkórház bevonásával. A
kialakítandó új egészségügyi központ alapját képezi. Az így létrejövõ intézmény mûködéséhez a honvédelmi tárca átadja a megyének a Repülõkórház kezelõi jogát és az orvosi berendezéseket,
valamint a dolgozók egy részét. A kórház mellett mûködõ
Repülõorvosi szolgálat tovább folytatja a szûrõ és alkalmassági
vizsgálatokat, valamint a lakossági járóbeteg-ellátást.

T Á J É K O Z TAT Ó
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2007. február 15-tõl
csak az új (2007. évre szóló) matricával ellátott edényeket
áll módunkban kiüríteni.
Saubermacher Kft.

Köszönet
A Tanítók Alapítványa az Izsáki Erdei Iskoláért Kuratóriuma
köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik 2005. évi személyi jövedelemadójuk 1 %-ával 62.699,- Ft-tal támogatták célkitûzéseinket.
(A befolyt összeget az Erdei Iskolai táboroztatásra fordítjuk.)
Alapítványunk megtisztelõ bizalmukra,
segítõkészségükre a jövõben is számít.

ZÖLDKÁRTYA
gyors ügyintézéssel, diesel-, benzin-,
és gázüzemû gépkocsikra!

MOLNÁR-BOSCH CAR
SERVICE
Páhi, Vasút u. 9.
ZÖLDKÁRTYA
AKÁR FÉLÓRA ALATT IS!
T: 78/436-052, 0620-945-9966
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Negyvenhárom év az izsáki
kismamákért, csecsemõkért
Negyvenhárom évi szolgálat után, február 5-ével nyugdíjba vonult Balogh Istvánné
Marika körzeti védõnõ, akit
aligha kell bárkinek is bemutatni, hiszen igen sok kismama és kisgyermek gondozását
végezte az elmúlt több, mint
négy évtized alatt, s a város
közéletében is sok szerepet vállat, így szinte mindenki ismeri. Lendülete továbbra is a régi.
Mozgalmas terveket készít
nyugdíjas éveire, én azonban
mégis a múltról kérdeztem.
- Vajon meg tudnád-e mondani, hogy a negyvenhárom év
alatt hány családdal gyermekkel
kerültél kapcsolatba?
- Nehéz volna számszerûsíteni, de talán ezrekben mérhetõ, hiszen volt olyan idõ,
amikor nemcsak Izsákon gondoztam, hanem gyakorlatilag az
összes szomszédos településen
még helyettesítettem is, s vannak olyan családok, amelyeknél
három generációt gondoztam
végig; anyukát, gyermekét, s
most az unokát. De ha már a
gondozásról beszélünk, megjegyezném, hogy nemcsak csecsemõkkel foglalkoztam szívesen,
hanem az idõsekkel is. Különösen a rákbetegekkel, hiszen
magam is megéltem ennek a
kórnak minden kínját, s így
hitelesen tudtam elmondani

sorstársaimnak, hogy van kiút,
van gyógyulás.
- A külsõ szemlélõnek hálás,
de talán nem igazán könnyû
munkának tûnik a védõnõké.
- Hálásnak hálás, s hogy
nehéz-e? Ha kedvvel és a gyerekek iránti szeretettel végzi az
ember, akkor aligha. Nehéznek
inkább akkor tûnt, ha betegség
árnyékolta be a gyermekvárás
örömét, s különösen akkor, ha
a pici valamilyen betegséggel
született. Ilyenkor „ötödikbe
kapcsoltam”, s rögtön azt kerestem, miként segíthetnék a
leghatékonyabban, hol kaphatja a kismama és a gyermek a
legjobb, a legbiztosabb eredményt nyújtó ellátást. Az volt
az én legnagyobb munkasikerem, ha ezekben az esetekben
minden a lehetõ legjobban alakult. Sokat változott a világ a

négy évtized alatt, de a legfontosabb ma is az, hogy a gyermek, a család egészséges legyen. Ha e vágy teljesítésben
itt-ott nekem is volt egy kis
szerepem, akkor talán nem
volt hiábavaló mindaz, amit
negyvenhárom év alatt végeztem. Bízom benne, hogy lesznek, akik így emlékeznek majd
rám.
- Négy évtized után biztosan hiányzik majd a napi munka, a kismamákkal, gyerekekkel való találkozás.
- Valóban, de tudomásul
kell venni az idõ múlását. Már
nem járok be nap, mint nap
az egészségházba, nem megyek a családokhoz, de ha valaki a tanácsomat kéri, természetesen nem utasítom vissza.
Persze ezután sem fogok folyton otthon ülni, így a kapcsolatok sem szakadnak meg feltétlenül. Az elmúlt évtizedekben szinte minden közösségi
rendezvényen ott voltunk férjemmel, ez a jövõben is így
lesz. Szeretek emberek közé,
bálokba járni. Legutóbb a karácsony elõtt megrendezett
cigánybálban voltam, ahol igazi cigánytáncot is megtanulhattam és igen jól éreztem
magam. Szóval nem fogok
unatkozni egyáltalán.
-tetézi-

Tisztelt Izsákiak
Felhívjuk a nõi lakosság figyelmét, hogy a Népegészségügyi Program keretében
tovább folytatódik a méhnyakrák szûrés. A hölgyek legalább két évente keresse fel a
területileg illetékes nõgyógyászati szakrendelést. Tudni kell, hogy a szûrõvizsgálat nem
kötelezõ, elmulasztása nem a közösségre „csak” kinek-kinek önmagára jelent veszélyt.
Szervezett formában Izsákon nincs rákszûrés. Szûrést az alábbi helyeken és idõben,
díjmentesen végeznek, idõpont egyeztetés után.
Kecskemét Izsáki u. 5. Kórház, C pavilon,
hétfõtõl - péntekig: 8 - 12-ig,
tel.: 06-76-516-900/6965 mellék.
Rendelõintézet, Kecskemét, Nyíri u. 38.,
hétfõtõl- péntekig: 8-12-ig és 14-16-ig,
tel.: 06-76-516-900 (kartonozó)
Szabadszállás, Rendelõintézet,
hétfõtõl - péntekig: 9,30-12,30-ig
Tel.: 06-76-353-543
Körzeti védõnõk

Kecskeméti karitatív központ
II. János Pál emlékére
Az elmúlt év nyarán nyitotta meg kapuit
Kecskeméten, a Wojtyla Barátság Központ. A keresztényi szeretet és szolidaritás jegyében létrehívott intézmény az elesettek felkarolását tûzte
ki céljául. Kezdetben ötven, jelenleg százhúsz
rászoruló kap rendszeresen melegételt a központban. A fõtéri szeretetvendégség elnevezésû akciójuk keretében pedig 5000 nehéz sorsú kecskemétit láttak vendégül karácsonykor.
Az ételosztáson túl február 21-étõl indítják
a rászorulók egészségügyi ellátást, melyben öt
kecskeméti orvos -köztük dr. Zombor Gábor polgármester- vesz részt. Felvették a kapcsolatot II.

János Pál szülõvárosával, Wodovicével is abban a
reményben, hogy közvetítésükkel testvérvárosi
kapcsolat épülhet ki Kecskemét és a lengyel város között.
A Wojtyla Központ egy a kecskeméti önkormányzat által az egyesületnek átadott, Egressy
utcai régi polgárházban mûködik, melyre bõven
ráfér egy nagy felújítás. Mint az izsáki származású Farkas P. Józseftõl, a segítõ központ létrehívójától megtudtuk, az idei évben kívánják elindítani a mintegy 250 milliós felújítást, melyhez
várják a jó szándékú támogatók jelentkezését.
-te-
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V A L L Á S
Télutó?
Régi, avas kalendárium akadt a kezembe. Szép elnevezésekkel tisztelte meg népünk a hónapokat. Most éppen a Télutó havában vagyunk. Vagy inkább ott lennénk, ha valami nagy káosz el nem uralkodott volna az idõk járásában. Mert milyen utolja a télnek az, amikor
még az õsz is inkább tavaszias, és az tart télelõ-, tél- .és télutó havában? Olyan békességes nyugalom és rend árad ezekbõl a régi elnevezésekbõl, amikor a tél tél volt, a tavasz tavasz, volt szelíd ragyogású
nyárutó, s a Mindenszentek havában megadta magát a téli álomnak a
természet. Minden az volt, aminek nevezték. Lehetett rá számítani, s
nem tévedtek, akik számítottak rá.
Mit is kezdenének békés léptékben élõ õseink ma jégtörõ Mátyással, mire mennének évszázadokra visszanyúló bölcsességeikkel? Zsuzsanna napján nem szólal meg a pacsirta, vagy mert már kiénekelte
magát, vagy mert sikeresen kivadászták az olaszok. Szent György napkor kihajtanák a jószágot, ha lenne még kihajtani való barom, s lenne,
aki a pásztorok csöndes életét hivatásának tartaná. Valahogy minden
másként van, s nem ismerszik meg az idõ. Jézus Urunk is megbízhatónak tartotta az idõk járásának törvényét: “Ha látjátok, hogy nyugaton felhõ támad, tudjátok, hogy esõ jön. S ha keleti szél támad, tudjátok, hogy hõség lesz, s megjön az is. - Amikor látjátok, hogy rügyezik a fügefa, s ágai már zsengék, tudjátok, hogy közel van a nyár.” Hát,
sajnos, Uram, ma nem tudjuk! Láttunk már áprilisi telet, decemberi
tavaszt, májusi égetõ forróságot, s lehullani nem akaró leveleket, karácsonykor bimbózó gyümölcsfákat. A rend helyébe kiszámíthatatlan
rendetlenség költözött.
Láttunk mi vasárnaponként megtelt templomot, ahol az imádság
szinte a boltívek alá emelte föl az ember lelkét, láttunk békességesen
beszélgetõ, egymásra idõt fordító embereket. Láttunk módosan munkának nekikészülõ parasztokat, s örvendezõ aratókat, szüretelõket.
Láttunk téli estéken egybegyûlt, múltat emlegetõ barátságokat, és
olyan sok mindent láttunk, ami szép volt, megbízható és szilárd, mint
a szikla alap. Valahogy ez is elmúlt mára. Kapkodó, rendezetlen életünk nem ismeri az évszakok szelíd váltását, a pirkadó hajnal és a
csendes alkony varázsát. A férfi sokszor nem férj és apa, a nõk aligfeleségek, alig-édesanyák, a családok eseti kapcsolatokká esnek szét.
Látunk koravén fiatalokat, életüket nem találó emberek sokaságát.
Mintha sehol se lenne hazánk, otthonunk. Talán a megzavarodott
idõjárással együtt vesztettük el életünk rendjét és megszokott értékeit. Nem tudjuk, milyen “hó” van, s nem tudjuk, kik vagyunk mi
magunk.
Mire ez az újság a kezünkbe kerül, csak pár nap marad még az
idei farsangból. Volt-e igazi, derûs örömünk, baráti találkozásokra fordítható idõnk? Lelkesítettünk-e másokat a szív tiszta örömével? S jön
a Nagybõjt: Míg bizonytalankodva kapkod a világ, van egy biztos pont:
Áll a kereszt. Áll, és nem változik. Ugyanolyan szép, eget-földet együtt
ábrázoló, krisztusi jel. Megnyugtat, bûnbánatra hív. És ha ragaszkodunk hozzá, orvosolja zilált életünk sebeit, s visszaszerzi életünk elúszott rendjét. Üdvözlégy, szent Kereszt, egyetlen reményünk!
Podmaniczki Imre plébános

Egyházi hírek
- Február 20-án, húshagyó kedden éjjel fél 12-tõl elmélkedés,
majd éjfélkor hamuszentelés és hamvazkodás lesz templomunkban.
Megkezdõdik a Nagybõjti idõ. Hamvazószerda szigorú bõjti nap: háromszori, hús nélküli étkezés van elõírva.
- Nagybõjt péntekein du. fél 6-tól keresztúti ájtatosságot végzünk, s a szentmisében nagybõjti szentbeszédek lesznek.
- Nagybõjti lelkigyakorlatunkat március 18 és 25 közé esõ héten tartjuk.
- A húsvéti szentgyónásunk ideje hamvazószerdától Szentháromság ünnepéig tart.
- Minden hónap utolsó vasárnapján este a szentmise után felnõtt biblia-foglalkozás van a plébánián. Mindenkit szeretettel várunk!
- Az év elsõ felében házasodni kívánó fiatalok minél elõbb jelentkezzenek a plébánián.
- A bérmálásra készülõk foglalkozásai szombatonként este fél 6kor kezdõdnek a közösségi házban.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazon rokonoknak,
szomszédoknak, ismerõsöknek, a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, akik
BÚS ISTVÁNNÉ (Ungor Ilona Sára)
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, mély
gyászunkban velünk együtt éreztek.
A gyászoló család

Fájdalmaink és szenvedéseink
olvasandó: Lukács evangéliuma 13:1-5 és 15:11-26

Honnan van annyi gyûlölködés, nélkülözés, háború
ezen a világon? Miért engedi
meg Isten az ilyen népirtásokat, szerencsétlenségeket?
Ezek a kérdéseink mindig
arról tanúskodnak, hogy nem
ismerjük helyesen Istent. Aki
mindenek teremtõje és fenntartója, nem ültethetõ az emberi vád padjára. Sokakat oda
kellett volna már ültetnünk,
de nem jut eszünkbe, ki sem
merjük mondani, pedig rászolgáltak… A Mindenhatót azonban, Aki minden körülmények
között a jót munkálja – így ismertük meg Õt Jézus Krisztusban is - , nem vonhatjuk felelõségre. Sem értelme, sem lehetõsége ennek. Valamit elhibáztunk!
Akkor mégis mi a forrása
ennek a sok szörnyûségnek?
A Bibliát forgató ember
tudja, hogy a világ teremtése
után még békesség, biztonság
és bõség jellemezte az Isten
által teremtett világot. A rossz
azáltal kapott teret a világban,
hogy az ember visszaélt a szabadságával. Magunkra zúdítottuk az önzést, gyûlölködést, kegyetlenséget; s mindazt, ami ebbõl következik:
könny, gyász, halál, sokféle tragédia…
Ilyenek lettünk Istentõl
eltávolodva! Mai tetteink is így

ugyanezt termik. Nem kell
minket „megbüntessen” senki. Neki megyünk mi magunktól is fejjel mindenféle falnak,
és utána csodálkozunk, hogy
fáj, hogy vérzik… Ám Isten
szeretete még ilyen körülmények között is nyomon érhetõ
abban, hogy vonz önmagához,
visszahív. Úgy, ahogyan a tékozló fiút is onnan, a disznók
vályúja mellõl, ahova nélküle
ment. De eszébe juttatta, hogy
hazamehet, mielõtt elpusztulna.
Ezzel vigasztal Jézus minket is: noha temérdek szenvedéseink oka magunk vagyunk,
Isten mégsem hagyott magunkra minket! Javunkra
igyekszik fordítani a rosszat.
Eszméltet minket, mint a terelõ puli, amelyik a tájékozódni nem tudó juhot arra tereli,
amerre a pásztor mondja, ha
kell a fogait is bele engedi kissé
az elkóborolt lábszárába, hogy
eszméljen. Jobb, hogy egy kicsit fájjon, mint hogy elvesszünk. Aki enged Isten tanításának, hallgat Jézus Krisztus szavára, azt az Úr megmenti a végsõ pusztulástól.
Mert a legnagyobb szerencsétlenség: Isten nélkül menni a
halálba.
Bár nem kapunk több magyarázatot a sok bajunk okára, mint azt, hogy: az Isten nél-

kül élõ ember, az Élet Urára
nem figyelõ világ önmaga az
ok; DE: nem is azt kéri Jézus,
hogy a velünk történt, szemünk elõtt lezajlott bajokért
legyünk hálásak. Azért legyünk hálásak kétséges félelmeink, fájdalmaink között,
amire figyelmeztet: Isten nélkül elveszettek vagyunk, így
vagy úgy de elpusztulunk, csak
idõ kérdése, még a mód is
mindegy! DE: van lehetõség a
megmenekülésre; szenvedések
között is visszatérni az atyai
házba. Abba az örök életbe,
amelyikrõl a Jelenések könyve
úgy vall, hogy ott nem lesz
szenvedés, betegség, könnyek,
sõt halál sem. El sem tudjuk
képzelni. De az az Isten ígéri,
Aki eddig is, annyi rossz ellenére is, megtartott minket is,
meg ezt a világot is!
Nekünk pedig, akik itt
küzdjük ezt a földi életet, azt
a feladatot adja, hogy: ha lehet, mi ne okozzunk szenvedést! Amennyire tõlünk telik:
enyhítsük a károkat, töröljük
a könnyeket. Mint akik már
tudjuk, hogy az általunk „kavart” történések mögött ott
van Jézus Krisztus, Aki szeret,
Akit megismerhetünk és Aki
megtanít hittel és az örök életre tekintõ reménységgel hordozni a terheket.
Nagy Árpád

Gyülekezeti hírek
- február 25-én, 13.30-tól tartunk istentiszteletet Kisizsákon; böjtfõ alkalmából
megterítjük az Úr szent asztalát is
- február 19-24.között evangelizációs hetet tartunk a gyülekezeti házban. Szolgálnak: Mészáros Zoltán fülöpszállási lp. és
Bödecs Pál kiskunhalasi lp.. Szombaton az
istentisztelet 17.00-tól kezdõdik, utána közös vacsorára terítjük meg az asztalokat.
Mindenkit szeretettel várunk (családtagokat
is!), aki tudja, kérjük, hogy jelezze részvételét a lelkészi hivatalban.
- február 25-én, 10.00-tól böjtfõ alkalmával és az evangelizációs hét zárásaként úrvacsora osztásra is sor kerül. Kérjük a Testvéreket, hogy a megelõzõ hetet tekintsék elõkészítõ alkalmaknak is.- várjuk a nyári hittan táborba való mi-

elõbbi jelentkezéseket. A tábor idõpontja:
augusztus 13-18., helyszín: Balatonfûzfõ.
Sajnos az idén nem sikerült támogatásokat
nyerni, ezért kérjük azon testvéreink anyagi
segítségét, akiknek módjukban áll támogatni ezt a fontos ifjúsági munkát. Szükséges
lenne mielõbb tudnunk a résztvevõk pontos
létszámát is, hogy a szûkös forrásokat megfelelõen tudjuk elosztani. Segítségüket köszönjük! Részvétel díja: 9000 ft/fõ (támogatott ár)
- adója 1%-val támogassa a Magyarországi Református Egyházat, technikai számunk:
0066.
- másik 1%-val támogathatja egyházközségünk alapítványát: Feltámadunk Alapítvány, adószámunk: 18351545-1-03.
- Támogatásaikat elõre is köszönjük!

IKEM hírek
- február 17-én (szombaton), 17.00 órától a Pártok Házában (OTP feletti terem), Dr. Csath
Magdolna közgazdász professzor asszony tart elõadást: „ Erdély és Magyarország esélyei az Európai Unióban” címmel. Mindenkit szeretettel várunk!
- március 4-én (vasárnap), 17.00-tól, a református templomban, Halász Péter tart elõadást a
„híres csángó személyiségek (3.)” sorozatban. Az elõadás címe:” A csángó értelmiség forrásvidékén”, közremûködik: Janku Laura csángó költõnõ.
- február folyamán még aláírható a DEPORT ’56 által kezdeményezett és a Magyarok Világszövetsége által koordinált népszavazást kezdeményezõ aláírásgyûjõ ív, amely a budapesti Szabadság téren lévõ szovjet emlékmû lebontását célozza. Aki szeretné, hogy a magyar szabadság
terén ne kordonnal körbevett szovjet emlékmû álljon, az aláírásával támogathatja a kezdeményezést. Kálvin tér 1. szám alatt aláírható. Köszönjük!
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Az Arany sárfehér Szõlõ
és Bortermelõk Szövetkezetének tájékoztatója
„a gyengék erõssége az egység”

Megjelent a 11/2007. (II. 12.) MVH
Közlemény a szõlõültetvények szerkezetátalakítási és -átállítási támogatásának
2006/2007. borpiaci évi feltételeirõl. A
közlemény legfontosabb pontjait az
alábbiakban ismertetjük. A közlemény
teljes verziója megtekinthetõ a szövetkezeti irodán és a www.aranysarfeher.hu
weblapon.
Benyújtási határidõ: Az egyéni tervet, támogatási kérelmet és az elõzetes
kifizetés iránti kérelmet, mellékleteivel
együtt 2007. február 26. és 2007. március 30. közötti idõszakban az MVH
Központi Hivatalához (Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal 1385 Budapest,
62. Pf.: 867) kell benyújtani postai úton.
A 2007. február 26-a elõtt és a 2007.
március 30-át követõen benyújtott kérelmeket az MVH érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. A formanyomtatványok
beszerezhetõk a hegyközségi-szövetkezeti irodán, vagy letölthetõk a
www.mvh.gov.hu honlapról.
A támogatás mértéke: Fajtaváltás és
ültetvény áttelepítése oltvánnyal:
4.165.245 Ft/ha.
Fajtaváltás és ültetvény áttelepítése
gyökérnemes szaporító anyaggal:
3.825.225 Ft/ha.
Ültetvény áttelepítése oltvánnyal
régi és új ültetvény egymás mellett
mûvelésének
engedélyezésével:
3.598.545 Ft/ha.
Ültetvény áttelepítése gyökérnemes
szaporító anyaggal régi és új ültetvény
egymás mellett mûvelésének engedélyezésével: 3.258.525 Ft/ha.
Ültetvény támrendszerének létesítése és korszerûsítése: 1.360.080 Ft/ha.
Megjelent az Agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének
szabályairól szóló 9/2007 MVH közlemény is. Ez alapján a 2006/2007. gazAz Óperenciás tengeren túl, de az
is lehet, hogy innen, sõt az is lehet
hogy a Duna-Tisza között lévõ kisvárosban (mely a Bibliából kapta a nevét
és az 52-es fõ úttól 7 km-re fekszik délre) élt egy fiatal házaspár. Boldogan.
Ennél a fiatal házaspárnál a szokástól eltérõen az volt a gyakorlat, hogy a
napi bevásárlásokat mindig az ifjú férj
végezte, ennélfogva a fiatal asszonyka
egyáltalán nem volt beavatva a vásárlás
tudományába, mondhatni a bevásárlás
területén teljesen analfabéta volt.
Ám történt egyszer, hogy az ifjú
férjnek halaszthatatlan munkája támadt, nem volt ideje bevásárolni. Így a
bevásárlás szokatlan nagy feladata az
ifjú asszonykára hárult. Éppen akkor a
szódavizes üvegek is kiürültek. Ezért az
asszonyka beletette bevásárló kosarába
a két üres szódavizes üveget és elindult
bevásárolni. A boltba beérve ahol már a
pult elõtt meglehetõsen nagy létszámú
vásárló volt, így szólt az eladóhoz:
-Szódavizet lehet kapni?
Az eladó a legudvariasabb hangon
válaszolta:
-Természetesen asszonyom árulunk
szikvizet is.
A szikvíz szó hallatán (tekintve,
hogy e szóhasználatot nem ismerte)
nagyra nyitotta csodálkozó szemeit,
szemhéját felhúzta, arcára kiült a tanácstalanság, szája lefittyent majd kis
töprengés után így szólt az eladóhoz:
-Azt nem kérek.
Aztán sarkon fordult és elhagyta az

dálkodási évtõl kezdõdõen a kifizetési
kérelmek benyújtási idõszaka évente április 1-tõl május 15-ig tart. A kérelmeket egy példányban, az egységes területalapú támogatással együtt az MVH által
rendszeresített formanyomtatványon, a
kérelmezõ székhelye, illetve lakhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltséghez postai úton, vagy falugazdászokon
keresztül kell benyújtani. A benyújtás
pontos feltételeirõl, a kitöltendõ nyomtatványokról, a benyújtás menetérõl az
MVH közleményt fog kiadni a benyújtási idõszak elõtt.
Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a
Helibor Szövetkezeti Pincészet mintaboltjában /Izsák Agárdy telep/ kedvezményesen, 8%-kal olcsóbban vásárolhatnak bor, pezsgõ és üdítõital termékeket.
Hasonlóan kedvezményesen vásárolhatnak mûanyag törzskötözõt a Szövetkezeti irodán 400 m-es tekercsekben 400
Ft/db áron.
Tagjaink végre megkapták a több,
mint egy éve beadott talajminták vizsgálati eredményeit. Az ehhez kapcsolódó tápanyag-gazdálkodási tervek elkészítését, többek között, a Kecskeméti Fõiskola vállalta, parcellánként 700 Ft-os
áron. Aki igénybe akarja venni szolgáltatásaikat, a hegyközségi-szövetkezeti
irodán adja le a megküldött vizsgálati
eredményeket és a következõ adatokat:
az ültetvény elmúlt 3 éves terméseredménye, fajta (oltvány esetében alany, telepítés éve, sor- és tõtávolság, mûvelésmód, elvárt terméshozam az elkövetkezõ 3-5 évben. A tápanyag-gazdálkodási
terv 5 évre szól, évente felülvizsgálatra
kerül.
Új termékként ajánljuk (bár 2006
óta a helyi gazdabolt kínálatában már
szerepel) a Hungavit termékcsalád nö-

vénykondicionáló szert. A készítmény
csak természetes anyagokat tartalmaz
(gilisztahumusz és ásványi õrlemények
kivonata), melyben magas biológiai aktivitású
vegyületek
(enzimek,
enzimaktivátorok) találhatók. A termékcsalád a különbözõ növénykultúrák igénye szerinti összeállítású. Van általános
hatású a mezõgazdasági kultúrákra, speciális összetételû a szõlõ–gyümölcs ültetvényekre, a szántóföldi zöldségnövényekre, a burgonyára, a dísznövényekre,
a gyepterületekre. Hatására a növény tápelem-felvétele és harmóniája javul. Ezen
keresztül
nõ
a
természetes
ellenállóképessége a betegségekkel, kártevõkkel, s az egyéb külsõ hatásokkal
szemben. Javul a termés minõsége, pl.
szõlõ esetén a 8 – 10 %-os terméstöbblet mellett 0,5 – 1,5 mustfokkal nõ a
cukortartalom, több lesz a vörös szõlõk
színanyagtartalma, egyöntetûbb az érés.
Gyümölcs és zöldség növényeknél
egyöntetûbb a virágzás. A terméskötõdés, a színezõdés, az érés is kedvezõbb.
Dísznövényeknél a bokrosodás, az egyöntetû virágzás, a szebb levél és virágszín mellett nõ a növények szárazságtûrése.
A készítmény korlátlanul felhasználható, növényvédõ szerekkel keverhetõ,
nincs sem élelmezésügyi, sem munkaegészségügyi várakozási ideje.
Kijuttatása szõlõben, gyümölcsösben 3 alkalommal egy vegetációban (virágzás elõtt, vagy termés kötõdéskor,
erõs növekedés idején és a zsendülés érés
kezdetén 5 l/ha mennyiségben. Almás
termésûeknél a tárolási betegség megelõzésére is jó hatású.
Van olyan változata, melyben az aktívvas (Fe) tartalom magasabb, így a
klorózisra (sárgulásra) hajlamos területeken, vagy idõjárás esetén csökkenthe-

Mese
avagy a vásárlás tudománya
üzletet. Amikor becsukta maga mögött
az ajtót, mind az eladóból, mind az ott
várakozó vásárló közönségbõl kitört az
addig oly nehezen visszatartott röhö..,
bocsánat akarom mondani nevetés.
Így aztán a szódás illetve a szikvizes üvegek aznap üresek maradtak. Hogy
aztán este az ifjú férj a vacsorájához szokásos fröccs helyett mit ivott, az örökre titok marad. Én azért sejtem hogy
azt, amit a kiskocsmákban így kértek
ki:
-Kérek 2 decit tisztán.
E kis történet is igazolja, hogy a bevásárlás szakma, de ha felértékelem, akkor tudomány amit egyes profi bevásárlók mondhatnám mûvészi szinten folytatnak. De a tandíjat, a tanulópénzt
elõbb vagy utóbb mindenki megfizeti.
Ki ne járt volna még úgy, hogy a vásárolt áru mennyiségében vagy minõségében ne csalódott volna. Néha még a
tapasztalt vásárló is.
Ami azt illeti, a tandíjat én is megfizettem. Történt pedig ez házaséletünk
azon szakaszában, amikor engem leszázalékoltak feleségem pedig még aktív
dolgozó volt. Megállapodtunk, hogy
mivel én ráérek, a bevásárlást ezentúl
én fogom intézni. Elöljáróban még
annyit, hogy elõtte a bevásárlásokat feleségem intézte, én teljesen tájékozat-

lan voltam e tekintetben. Az u.n. Önkiszolgáló boltról annyit tudtam, hogy
hol van a bejárati ajtó.
Elindultam tehát megvásárolni a
reggelimhez a (csak) 2 kiflit tejet és
vajat. Nagy nehezen odataláltam a tejtermékek polcához. De részben a botom, részben a tanácstalanságom miatt nagyon szerencsétlenül nézhettem
ki. Látván ezt a bolt akkori vezetõje
Borka Imre odapattant “segíthetek?” szó
kíséretében kiragadta kezembõl a kosarat és szóáradattal fûszerezve telerakta
kosaramat pillanatok alatt a legkülönfélébb tejtermékekkel. Már így félig lett
a kosaram. Aztán vonszolt tovább és
telerakta kosaramat a legkülönbözõbb
cikkekkel úgyhogy mikor a pékáruhoz
értünk éppen hogy csak ráfért a kosaramra a 2 kifli.
De meg kell hagyni fölöttébb udvarias volt. Kosaramat elvitte a pénztárig. Még szerencse, hogy volt nálam
éppen annyi pénz hogy ki tudtam fizetni. Aztán kosaramat még a Trabantomig is kihozta, s amikor betette a csomagtartóba “máskor is legyen szerencsénk” szavakkal elviharzott. Hazaérve
kiraktam az árut a konyhaasztalra, amit
jó félig beborított. Még legyezgette is
önérzetemet és hiúságomat a büszkeség, hogy feleségem hogy fog örülni

tõ a tünet. Ilyen esetben a 4 –5 permetezés is indokolt lehet. A Hungavit növénykondicionálót kiemelten ajánljuk az
eredetvédett Arany Sárfehér termesztésére bejelentkezõ termelõinknek.
Az Izsáki Gazdaesték program
soronkövetkezõ záró programjaira szeretettel várjuk tagjainkat.
2006. február 26. /hétfõ/ 18h
FVM, Agrárkamara, MVH tájékoztatója
Termelõket érintõ változások, támogatási lehetõségek és fontos tudnivalók
a 2007-es évben
Elõadók: Intézeti vezetõk, munkatársak
HELIBOR Szövetkezeti Pincészet
termékeinek bemutatása, temékfejlesztés
Elõadó: Szabó Ferenc Termelési igazgató, Nádai Anikó marketing menedzser
2006. március 5. /hétfõ/ 18 h
Izsák, Vino étterem, év és évjárat értékelés, termelõi borverseny, évzáró vacsora a korábbi elõadók meghívásával.
Évjárat értékelõ, borverseny
Levezetõ: Keresztes József, Kunsági
Borvidék Hegyközség Tanács titkára
Azon tagjaink, akik kedvezményes
szolgáltatásban /kombájnos szüret, beszállítás/ nem részesültek, a leadott szõlõ mennyiség után számított 0-10-24,5
komplex mûtrágyát és Dudarit nevû
humuszkoncentrátumot
Izsákon,
Damásdi Gábor telephelyén (Sárfehér
Major), csütörtök és pénteki napokon
8-16 óra között átvehetik.
Elérhetõségünk változatlan: 6070
Izsák, Dózsa tér 3, Tel/fx: 76/374-036,
Mobil: 20/5693-783, 20/2362-558, Email:
aranysarfeher@sv-net.hu,
Internet: www. aranysarfeher. hu
Vezetõség

neki. Hazaérve ránézett az asztalra és
kérdezte: hát ez mi? És akkor elmagyaráztam, hogy hogyan történt az egész.
Jót mosolygott és elmagyarázta, hogy a
kereskedõ célja az hogy minél több árut
eladjon és a cél érdekében eszközeiben
nem válogatós. (Nem lett mosolyszünet!!!)
De aztán kijárva a bevásárlás különbözõ iskoláit túlzás nélkül mondhatom,
hogy idõvel rutinos profi vásárló lett
belõlem is.
Drága Imrém! Hol van már a Te ártatlan és naiv üzleti fogásod a mai profitorientált gátlástalan üzleti világhoz
képest. Amikor száztonnás nagyságrendben címkézik át a szavatossága lejárt hús- és egyéb élelmiszerárukat,
amikor káros és környezetszennyezõ
következményeivel nem számolva egyedül az aránylag könnyen zsebre vágható milliókért, száz tonnás tételekben
szállítják a “mûvelt” és “kulturált” nyugat szemetét hazánkba. Jaj neked ultramodern 21. század. Pedig még csak a
leges legelején tartunk. Mi jöhet még?
De ez a téma legyen már egy másik történet.
Utóirat: Írásom eleje kitalált történet, semmi valóságalapja nincs. Úgy is
fogalmazhatnék, hogy csak a fantázia
szülötte. Ha e sorok olvasása közben
valaki mégis magára ismerne, az kimondottan és kivételesen a véletlen egybeesése.
Leitem Henrik
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Azonnali cselekvést igénylõ
felhívás földtulajdonosok
és használók részére!
Tisztelettel felhívom az izsáki földtulajdonosok és földhasználók figyelmét,
hogy az izsáki székhelyû Vízgazdálkodási
Társulat megalakulásához a földtulajdonnal vagy földhasználati
joggal rendelkezõk
nyilatkozata szükséges.
Amennyiben a tulajdonosok vagy használók nem nyilatkoznak a helyi Vízgazdálkodási Társulat meg-

alakításának szándékáról, úgy a törvényileg
elõírt éves 1700-2590
Ft-os hektáronkénti
hozzájárulást köteles a
város jegyzõje beszedni,
illetve végrehajtani. Abban az esetben, ha ez
nem vezet eredményre, a
jegyzõ köteles megküldeni az MVH részére a
tartozó személyek adatait és a tartozás összegét. A Hivatal az esedékes top-up támogatási
összegbõl levonja a köztartozást és így azt csök-

Felhívás tûzoltó
egyesület
megalakítására
A legutóbbi képviselõ-testületi ülésen felvetõdött a kérdés, hogy miért nem mûködik
városunkban tûzoltó egyesület.
Az eddig megalakult, vagy alakulófélben levõ egyesületi kezdeményezések sorra elhaltak,
kudarcot vallottak a tûzoltó
munka iránt elkötelezett megfelelõ számú elhivatott résztvevõ hiányában. A felvetés kapcsán megfogalmazódott egy
olyan gondolat, hogy nem igaz,
hogy nincs városunkban legalább 10-15 olyan lelkes, az ügy
iránt fogékony helyi lakos, akik
önkéntes összefogásával az
egyesület újra megalakulhatna,
és elkezdhetne mûködni. A
strullendorfi testvértelepüléstõl
kapott tûzoltóautót és felsze-

relést az egyesület méltó módon használatba vehetné, és
adott esetben egy tûzesetnél a
város lakosságának értékei védelmében hasznosíthatná. Kérem ezért mindazokat, akik az
önkéntes tûzoltó munka iránt
kedvet éreznek, adják le elérhetõségüket Izsák Város Önkormányzatának titkárságán 2007.
március 15.-ig. Az egyesület
megalakulását követõen az önkormányzat segítséget nyújt a
szakmai képzés elindításában,
és az egyesület indulásával kapcsolatos teendõk ellátásában.
További információ kérhetõ: 0670-33-21-499.
Tisztelettel: Nagy Máté
alpolgármester

Hölgyek álma a LA SCARPA nõi cipõ
ahol olasz, spanyol, német cipõk, táskák kaphatók. Tart a téli vásár! A mérethiányos cipõk engedménnyel vásárolhatók amíg a készlet tart. A méretek 35-tõl 42-ig feles számozásban is
kaphatók.
Kecskemét
Kisfaludy u. 5.
(Domus áruház mellett)
Nyitva tartás: hétfõtõlpéntekig: 9 - 18 óráig
szombat: 9 - 13 óráig
Tel.: 76-5 06-307
www.lascarpa.hu

kentett összegben fogja
kifizetni. Kérem ezért
valamennyi földtulajdonnal vagy földhasználati joggal rendelkezõ
személyt, hogy haladéktalanul keresse fel a
Gazdakör irodáját, és
töltse ki a szükséges nyilatkozatot az érdekeltségi körbe tartozó helyrajzi számok felsorolásával. Ha a Társulat rövid
idõn belül meg tud alakulni, úgy a törvényileg
elõírt érdekeltségi hozzájárulás összegének tö-

redékében is meghatározhatja a Társulat a fizetési kötelezettséget
tagjai részére. Nem beszélve arról, hogy a Társulat által beszedett érdekeltségi hozzájárulás
a városban marad, annak
felhasználásáról a helyi
Társulat maga dönt, míg
a Társulat megalakulásának sikertelensége
esetén a jegyzõ által behajtandó összeget át kell
utalni az államkasszába.
Mivel a Társulat megalakítása halaszthatat-

lan, és valamennyi
földtulajdonost és
használót anyagilag
igen jelentõsen érintõ
ügy, kérem minden érdekelttõl a haladéktalan, azonnali intézkedést. Bõvebb információ és a nyilatkozat kitöltéséhez segítség a
Gazdakör irodájában
kérhetõ, Izsák, Dózsa
György tér 3. szám
alatt.
Tisztelettel:
Nagy Máté
alpolgármester

Önkormányzati hírek
A Képviselõ-testület legutóbbi ülését 2007. január 30án tartotta, melyen jóváhagyta
az Önkormányzat középtávú
gazdasági programját.
A testület elõzetesen megtárgyalta a 2007. évi költségvetés tervezetét.
A Képviselõ-testület a köztisztviselõk teljesítménykövetelményeinek alapját képezõ kiemelt célok meghatározását az

elõterjesztésnek megfelelõen
határozta meg.
Jóváhagyta a Képviselõ-testület a 2007. évi üléstervet.
A Képviselõ-testület hozzájárul ahhoz, hogy a pénzügyminiszter a lóversenyfogadás és
bukmékeri rendszerû fogadás
szervezésére olyan pályázatot
írjon ki, amelyen az önkormányzat illetékességi területén
fogadóiroda kialakítására is le-

hetõség nyíljon.
A Képviselõ-testület elhatározta, hogy versenytárgyalás
tartásával értékesíti – az önkormányzat tulajdonában lévõ –
Dózsa tér 15. szám alatti társasház még értékesítésre nem
került két lakását 5, M Ft. induló áron.
Dr. Hauzmann János
címzetes fõjegyzõ

Árverési hirdetmény
Izsák város Önkormányzata árverést hirdet a Dózsa tér 15. szám alatt lévõ 1 db. földszinti és 1 db. emeleti lakás és a Rákóczi u. 19.
szám alatti lakóház értékesítésére.
Az árverés ideje: 2007. február 22. 8 óra
(csütörtök) a Dózsa tér földszinti lakásra.
2007. február 22. 8,30 óra (csütörtök)
a Dózsa tér emeleti lakásra.
2007. február 22. 9 óra (csütörtök) a
Rákóczi u. 19. szám alatti lakóházra.
Az önkormányzat az induló árat a Dózsa

téri lakások esetében 5 millió forintban, a Rákóczi u. 19. szám alatti ingatlanra 9 millió forintban állapította meg.
Az árverés helye: Polgármesteri Hivatal jegyzõi irodája.
Az árveréssel kapcsolatosan felvilágosítás
Dr. Hauzmann János címzetes fõjegyzõtõl kérhetõ.
Dr. Hauzmann János
címzetes fõjegyzõ

Szeretettel várunk minden kedves vásárlót
a
nõi divatáru üzletünkben, ahol csak német
minõségû termékeket kínálunk minden korosztály számára
34–46–os méretig. Nagy választékban kaphatók kosztümök,
farmerek, kabátok, blúzok, fiatalos és sportosan elegáns kivitelben.

Jelenleg tart a téli vásár, egyes termékek
20-30-40 % -os kedvezménnyel kaphatók.
Már az új tavaszi kollekcióink is megérkezetek.
Üzletünk Kecskeméten a Kisfaludy u. 5. alatt,
a Domus áruház mellett található.
Nyitva tartás: hétfõtõl – péntekig: 9 – 18 óráig
szombat: 9 – 13 óráig
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Kérés az izsáki
katolikusokhoz

Izsáki túra a Vizes
Élõhelyek Világnapján
Február 2-án, a Vizes Élõhelyek Világnapja alkalmából a
kecskeméti Porta Egyesület kirándulást szervezett megyénk
legjelentõsebb vizes élõhelyéhez, az izsáki Kolon-tóhoz. Az
egyesület munkatársait és a
kecskeméti pedagógusok nyugdíjas klubjának tagjait Németh
Ákos madarász, a Kiskunsági
Nemzeti Park munkatársa kalauzolta a több mint kétórás
túrán, majd egy vetítéssel kísért elõadáson megismerkedhettek a részvevõk a tó történetével és élõvilágának azon
fajaival is, amelyekkel a túra
során nem találkoztak.
Február 2-dika 1971 óta világnapja a vizes élõhelyeknek.
Ekkor fogadták el, az indiai
Ramsar városában a Ramsari
Egyezményt, melyben az álíró
államok kormányai felelõsséget
vállaltak a vizes élõhelyek védelméért. Hazánk 1979-ben írta

A túra résztvevõi maguk készítette madáretetõket
helyeztek ki a védett területen.

alá az egyezményt. Jelenleg száztizenhat ország tagja az egyezménynek, 80 millió négyzetkilométernyi védett területtel.
Igen fontos minden olyan
kezdeményezés, amely a mind
több veszélynek kitett termé-

szeti környezet megóvását célozza, és ugyanilyen fontosak
azok az akciók is, amelyek
minderre felhívják a közvélemény figyelmét. Ez a túra ezt a
célt szolgálta.
-te-

Tüdõszûrés
Többen megkeresték lapunkat kérdésükkel; mikor lesz tüdõszûrés Izsákon, mivel a megszokott
decemberi szûrés tavaly évvégén elmaradt. Sajnos, a belátható jövõben nem lesz, az évtizedek alatt
megszokotthoz hasonló helyi szûrés a városban, mivel az egészségügyi minisztérium úgy döntött,
csak a nagyon veszélyeztetett településeket keresik fel ezután a mozgó szûrõállomások. Az intézkedés kapcsán joggal vethetõ fel a kérdés, hogy vajon meggondolt lépés-e ez éppen akkor, amikor
világszerte újra támad a tbc.? E kérdésre nyilván nem nekünk kell megadni a választ, mi csupán
arról tájékoztathatjuk az érdeklõdõket, hogy Kecskeméten, a régi SZTK épületében, beutaló nélkül
és díjtalanul kérhetnek szûrést. E lehetõségrõl néhány hónapon keresztül, keretes hirdetésben is
tájékoztatjuk olvasóinkat.
-te-

Az Arzenál Borház
programajánlata
1. Izsákon, 2007. február végén próbajáték, március egyik hétvégéjén borvacsora.
2. Kecskeméten, március végén próbajáték, majd borvacsora.
3. Szolnokon, április végén próbajáték,
majd borvacsora.
4. Szegeden, május végén próbajáték, majd
borfesztivál és Internetes Borkonferencia Tokajtól Szegedig címmel.
Akik (fõleg borászok, vendéglátósok) be
kívánnak kapcsolódni a programba, bõvebb információt kaphatnak Demeter Zoltán szervezõtõl
a
mellékelt
e-mail
címen.
(demeterzoltan@invitel.hu)

Szõlõtermelõk figyelem!
Megjelent a 11/2007 (II.12.) MVH közlemény, amely
a szõlõültetvények szerkezetátalakítási és -átállítási támogatásának 2006/2007. borpiaci évi feltételeivel foglakozik.
A támogatási igényt fajtaváltásra és ültetvény áttelepítésere,
illetve támrendszer létesítésére és korszerûsítésére lehet benyújtani, 2007. február 26. és március 30. között. A feltételekrõl érdeklõdhet: Losonczi Gábor szaktanácsadónál személyesen, vagy a 06-30-248-5590-e telefonszámon.

Személyi hír
A Polgármesteri Hivatal állományából 2007. február 15. napjával közös megegyezéssel távozott
Virágh József gyámhivatal vezetõ. A megüresedett
gyámhivatal vezetõi beosztásra Bóbisné Magó Lídia került 2007. február 16. napjával kinevezésre.
Dr. Hauzmann János címzetes fõjegyzõ

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Fájó szívvel tudatjuk, hogy
FARAGÓ IMRE
Izsák, Kossuth L. u. 107.sz alatti lakos 39 éves korában
elhunyt.
A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
HAJMA MIHÁLY- t
utolsó útján elkísérték, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkban velünk együtt
éreztek.
A gyászoló család

9. oldal

Az én
hazám
Az én hazám magyar haza,
ködbõl épült fel a fala.
Sírnak is sokan mögötte,
könnyük pereg a rögökre.
Magyar haza, jó kis darab,
aki éhes beléharap.
Ezer éve nyúzzák, tépik,
itt is vérzik, ott is vérzik.
Magyarország, szelek fészke,
kifosztva a reménysége.
Kapkodva ég pisla lángja,
sikoltozó balladája....
Budai Kulcsár János

2008-ban lesz 200 éves az izsáki Szent Mihály Katolikus Templom. E kerek évfordulóra a templom és környezete megújításával
készül az egyházközség. A nagyszabású és igen komoly anyagiakat
igénylõ munkák egy része már elkészült; megújult a templom teteje, külseje, fûtése, villamos hálózata, belsõ padlóburkolata, ahogy
a salétromos belsõ vakolat is kicserélésre került. E munkák költségeit az Európai Uniós SAPARD-program és a kalocsai érsekség
nyújtotta támogatás fedezte. Mindezekkel párhuzamosan megkezdõdött a templomkert felújítása is, melyhez a kecskeméti erdészet
nyújtott hathatós támogatást.
E jelentõs munkálatok elkészülte ellenére további nagy feladatok várnak még megvalósításra, köztük a templombelsõ díszítõfestése és a mennyezeti szekkók restaurálása. Egy nagylelkû adományozó korábbi adományának köszönhetõen e munkálatok költségei is rendelkezésre állnak már, a festési munka húsvét után kezdõdik. Hiányzik viszont az az összeg, melybõl az igen leromlott
állagú plébániaépület és a templomkert 200 méternyi kerítésének
felújítása elkészülhetne. További komoly költségeket jelent a részben már felújított Közösségi Ház renoválásának folytatása, az orgona felújítása, valamint a harangok tartó- és vezérlõrendszerének
cseréje is.
Az egyházközségi képviselõ-testület legutóbbi ülésén áttekintette, mibõl fedezhetné a hátralévõ munkálatok költségeit, s megállapította, az eddigiekhez hasonló világi és egyházi támogatásra
nemigen számíthatnak. Sok nyeretlen pályázó vár még támogatásra, így korábbi nyertesként nincs sok esély újabb pályázati pénzre.
Megállapították azt is, hogy a magukat katolikusnak valló izsákiak
alig egynegyede fizet úgynevezett egyházi adót. Ez az összeg (idéntõl) aktív keresõknél fejenként évi 4 ezer, nyugdíjasoknál 2 ezer
forint, mely összegtõl ki-ki (anyagi lehetõsége szerint) úgy lefelé,
mint felfelé eltérhet, s mely összeg (ha mindenki befizetné) sokat
segíthetne a megújult templom és környezete fenntartásában, valamint a további munkálatok költségeinek elõteremtésében.
A testület kéri az izsáki katolikusokat, hogy viseljék szívükön
jubiláló templomuk fenntartásának, megújításának nehéz, ám áldásos és fontos terhét, s lehetõségeikhez mérten tegyék oda a maguk vállalását is, az eddig kapott igen jelentõs külsõ támogatások
mellé. E vállalás egyik formája lehet (esetleg nem katolikus, ám a
városkép iránt érzékeny személyek számára is), hogy megvásárolnának (akár többen összefogva) egy-egy kerítéselemet 30 ezer forintos, úgynevezett támogatói áron (a valóságban oszloppal, betonaljzattal ennél többe kerül), s ezzel támogatnák a templomfelújítás több, mint 100 millió forintos költségeit.
A képviselõ-testület arról is határozott, hogy mindazok, akik 5
évig nem fizettek egyházi adót, a jövõben dupla díjazást fizessenek
az általuk igénybe vett egyházi szolgáltatásokért - hasonlóan más
egyházközségek gyakorlatához.
Egyháztanács

Húsz fillér
1940-et mutatott a naptár. A
második világháború második
évében jártunk. A hitleri német
haderõ diadalokat aratva foglalta
el Európa néhány országát. Hazánk is visszakapott területeket
Csehszlovákiából. A trianoni békeparancs felülvizsgálatát ígérték
Erdélyre vonatkozóan is. A magyar hadsereg egy részét átcsoportosították a Tiszántúlra. Így
került Szamosangyalosra a 36.
(kaposvári) gyalogezred elsõ zászlóalja. A zászlóalj (mintegy 800
ember) távbeszélõ szakaszának
voltam a parancsnoka.
A távbeszélõ szakasz mindössze huszonegy katonából állt.
Tizennyolcan vezetékes és rádiós szolgálatot láttak el. Egy katona kocsis volt. Ugyanis a vezetékek és a rádiók szállítására
kaptunk egy kétlovas kocsit. Egy
lovász gondoskodott a hátaslovamról. Egy katona pedig tiszti
legényként gondoskodott rólam.
A rangom akkor címzetes hadapród õrmester volt.
Szamosangyaloson harckészültségben voltunk. Két hét
után kiderült, hogy hosszabb otttartózkodásra kell számítani. Parancsnokunk, egy õrnagy elren-

delte, hogy meg kell szervezni a
tiszti étkezdét. Minden tiszt köteles napi egy pengõt fizetni, s
ezzel a pénzzel javított mennyiségû és minõségû ebédet kapunk.
A hivatásos és a tartalékos
tisztek könnyen kifizették a napi
egy pengõt a havi 2-300 pengõs
fizetésükbõl, zsoldjukból. Nekem viszont csupán napi húsz
fillér zsold járt. Miért? Mert az
ostoba rendeletek szerint csak
címzetes hadapród õrmester voltam.
Szinte nevetsége volt a tíznaponkénti zsoldfizetés a mi szakaszunkban. A rendfokozat nélkülieknek kifizettem tíz napra 2
pengõt, az õrvezetõknek 3 pengõt, a két tizedesnek 4-4 pengõt,
s végül felvettem a tíz napra nekem járó 2 pengõt.
Hiába voltam szakaszparancsnok, felelõs huszonegy emberért, három lóért, ezreket érõ
mûszaki felszerelésért, nekem
csupán napi húsz fillér járt a
magyar kincstártól.
Otthonról kellett pénzt kérnem, hogy járhassak a tiszti étkezdébe.
Ázsóth Gyula
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ÜGYELETEK

Orvosi ügyelet
Hétfõtõl péntekig 16 órától másnap reggel 8 óráig,
hétvégén és munkaszüneti napokon 8 órától 8 óráig a
szabadszállási központi ügyelet (Mindszenty tér 5.) hívható a
76/353-324-es számon.
Rendelési idõben, illetve hétköznap 16 óráig a helyi orvosok
hívhatók a 06-20-962-4594 számon.
Gyógyszertári ügyelet
Február 19-25: Szabadszállás, T: 358-028
Február 26-március 4: Izsák, T: 569-208
Március 5-11: Szabadszállás
Március 12-18: Izsák
Március 19-25: Szabadszállás
Rendõrség
06-30-546-7196
Polgárõrség
06-30-555-6645
Kábeltévé ügyelet
Február 12 – 18: Farkas Zsolt
Február 19 – 25: Izsák László

ÚJ SZOLGÁLTATÁS
a PÁL és PÁL BT-nél
Izsák, Kossuth L. u. 42. szám alatt.
2006. január 1-tõl megkezdtük, kedvezõ áron,
rövidáruk értékesítését.
Kaphatók:
cérnák (minden színben),
zippzárak (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.
Minden kedves érdeklõdõt
barátságos kiszolgálásban
részesítünk!
Tel.: 360-064 vagy
20-5530-197

Február 20. kedd
14:00: Élõ közvetítés
a képviselõ-testület ülésérõl
Február 21. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19.03: A február 20-ai képviselõ-testületi ülés közvetítése felvételrõl
Február 22. csütörtök
18:00: Kölyök TV
19.03: “Az nem lehet, hogy annyi
szív hiába onta vért...” Fekete
Pál történész emlékezése
1956-ra. ITV-dokumentumfilm
20:10: A NASA története 1. rész.
A Mercury-terv - Látványos
dokumentumfilm-sorozat
az amerikai Ûrkutatási
Hivatal történetérõl
Február 28. szerda
18:00: Kölyök TV (ismétlés)
19.03: “Az nem lehet, hogy annyi
szív hiába onta vért...” (ism.)
20:10: A NASA története 1. rész.
A Mercury-terv (ismétlés)
Március 1. csütörtök
18:00: Kölyök TV
19:03: A NASA története 2. rész
A Friendship 7. utazása
19:36:Az Igazak (szinkronizált
amerikai film az elsõ
amerikai ûrhajósok története
Tom Wolfe regényének
4 Oscar-díjas filmváltozata.
Március 7. szerda
18:00: Kölyök TV (ismétlés)
18:00: Kölyök TV
19:03: A NASA története 2. rész
A Friendship 7. utazása
19:36:Az Igazak (amerikai film, ism.)
Március 8. csütörtök
18:00: Kölyök TV
19:03: ITV-krónika
19:40: A NASA története 3. rész.
A világ velünk volt
20:00: Portré Budai Kulcsár Kálmán
író-költõrõl, aki lapunkban is
gyakran publikál
Március 14. szerda
8:00: Kölyök TV (ismétlés)
19:03: ITV-krónika (ismétlés)
19:40: A NASA története 3. rész. (ism.)
20:00: Portré Budai Kulcsár Kálmánról
(ism.)
Március 15. csütörtök
18:00: Kölyök TV
19:03: A március 15-i városi
ünnepség felvételrõl
19: 40: A NASA története 4. rész.
A Gemini 4 ûrhajó 4 napja
Március 21. szerda
8:00: Kölyök TV (ismétlés)
19:03: A március 15-i városi
ünnepség felvételrõl (ism.)
19: 40: A NASA története 4. rész. (ism.)
Március 22. csütörtök
18:00: Kölyök TV
19:03: Dr. Csath Magdolna
közgazdász professzor
izsáki elõadása
20:15: A NASA története 5. rész.
A Gemini 8. története

Kertigép Szaküzlet
Izsák, Szabadság tér 28.
Tel.: 76/375-570, 20/31-13-182

Anyakönyvi Hírek
Születtek: Mihály Máté an: Kastély Margit, Mezei Zsanett
an: Csizmadia Katalin.
Házasságkötés nem volt.
Meghaltak: B. Kiss Rozália 93 éves, Katona J. u. 38, Nagy
István 57 éves, Szajor dûlõ 269, Medvegy Rozália 94 éves,
Séta u. 2, Tekes Józsefné Tuba Eszter 83 éves, Kecskeméti
út 8/a, Nagy Péterné Kulcsár Mária 70 éves, Fenyõ u. 17,
Borka Imre 73 éves, Nyár u. 1, Kovács Imréné Bodor Mária
82 éves, Petõfi u. 14, Sallai Jánosné Tancsa Mária 84 éves,
Nyár u. 6.
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APRÓHIRDETÉSEK

Kecskemét belvárosában 63 négyzetméteres
szépen felújított erkélyes lakás eladó. T: 06-70295-3477
***

Somogyi Béla u. 4.szám alatt építési telek
eladó. Érd.: a helyszínen vagy a 375-947 telefonon

1900 négyszögöl 6 éves magasmûvelésû szõlõ eladó. Tel.: 06-70-295-3477
***

Eladó 2 éves új állapotú 3+2+1 ülõgarnitúra, kihúzhatós ágynemûtartós heverõk, Pentium
II. számítógép, monitorral, billentyûzettel. Tel.:
06-20-3216-367

***

***

Izsákon az Idõsek Otthonában rendezvények
lebonyolítására (tanfolyamok, alkalmi rendezvények, családi összejövetelek) valamint iroda kialakítására alkalmas helyiségek igénybe vehetõk,
bérelhetõk. Érdeklõdni: 20-204-8059

Kecskemét belvárosában 63 m?-es szépen felújított erkélyes lakás eladó. Tel.:06-70-295-3477

***

Alsó tagozatosok korrepetálását vállalom,
német, magyar, matematika, környezetismeret
tárgyakból. Tel.: Sponga Szandra, 06-70-4567-532
***

Eladó bontásból fa bejárati ajtó, üvegezett,
költözõ szárnyas, és Minimatt automata mosógép. Tel.: 06-30-526-6655

Önkormányzati lap
Kiadja: Izsák Város Önkormányzata
Felelõs kiadó: Dr. Hauzmann János, címzetes
fõjegyzõ

***

Szerkesztõség: Tetézi Lajos fõszerkesztõ,
Bálint Vilmos, Dr. Hauzmann János, Tetézi Attila
Cím: 6070 Izsák, Szabadság tér 1.

Kisizsákon a hármas útelágazásnál 3200 m?
kitermelt üres szõlõterület újratelepítési joggal
eladó. Irányár 160.000,- Ft Érd.: Bognár Gábor
06-30-413-1816

Telefon/fax: 76/375-900
Hirdetésfelvétel: Izsák Kht. Tel.: 76/568-076
Készítette: Kópia Kft. Kiskunhalas. Felelõs

***

1600 négyszögöl 8 éves magasmûvelésû kék
szõlõ eladó. Tel.:06-20-914-1844

***

Idegenforgalmi vállalkozás, németül beszélõ
beutaztató referensi munkakörbe munkatársat
keres. T: 30/995-3482

vezetõ: Lichtenberger Tibor
ISSN 1587-7418

