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Erdőtűz a Vadasban

Május 10-én, vasárnap reggel
7 óra után érkezett a bejelentés
a kecskeméti katasztrófavédelmi
igazgatóságra, hogy ég az Izsák
melletti Vadas dűlőben lévő 1000
hektáros erdő egy része. A helyszínre érkező tűzoltók akkor eloltották
a tüzet. Hétfőn délután 4 óra előtt
pár perccel aztán újabb riasztást
kaptak, amely már az előzőnél jóval
nagyobb erdőtűzről szólt. Ugyanazon a helyen kapott lángra ismét
a zömében fenyves erdő.
Szatmári Imre megyei katasztrófavédelmi igazgatótól kértünk információt arról, hogy mi
okozhatta a tüzet? Szándékosság,
vagy véletlen állhat a hátterében?
Mint elmondta, a tűz keletkezésének okát a tűzvizsgálók vizsgálták, jelentésük lapzártánkkor
még nem állt rendelkezésre, így
a konkrét okról nem tudott nyilatkozni. Az előzetes vélemény
inkább a gondatlanságot tűnik
valószínűsíteni. Az alezredes
elmondta, hétfő délután ötös

fokozatú készültségben, tizennégy –Kecskemétről, Kiskunhalasról, Kiskunfélegyházáról,
Szabadszállásról, Dunaújvárosból
érkezett- szerkocsi és 52 tűzoltó
küzdött a szárazság és az élénk
szél támogatta lángokkal. Az
oltásba komoly segítséget kaptak
több helyi lakostól is, akik traktorokkal, tárcsákkal és lapátokkal
segédkeztek a tűz tovaterjedésének megakadályozásában.
A közös erőfeszítés eredménnyel járt, így kedd reggelre már
sehol sem égett az erdő, ezért a
tűzoltók alacsonyabb készültségi
fokozatban felügyelték tovább a
területet. Szerdán még néhány
kisebb avar-fellángolás történt,
ám csütörtök reggelre ezeket
is sikerült megszüntetetni, s a
tűzoltók visszaadták az erdészet
felügyeletébe a területet.
Mint Góhér Zoltán erdésztől,
a terület erdőgazdálkodójától
megtudtuk, összesen 40 hektár
erdő égett le. Ebből 30 hektárnyi

Izsákhoz, míg 10 hektárnyi Fülöpszálláshoz tartozik. A vizsgálatok szerint a vadállományban
nem esett kár, mivel a tűz egy
meghatározott sávban terjedt, s
ebből a vadak el tudtak menekülni. Góhér Zoltán a tűz esetleges
okával kapcsolatban elmondta,
hogy rengeteg felelőtlen ember
járja az erdőket, akik minden
figyelmeztetése ellenére a legelemibb szabályokat sem tartják be.
Dohányoznak, tüzet gyújtanak,
crossmotorokkal, qadokkal tiporják a növényzetet, riogatják
az állatokat. Nem csodálkozna,
ha ezek közül okozta volna valaki
felelőtlenségével a tüzet.
Néhány nappal később, május 16-án ismét égett a Vadasi
erdő. Ekkor azonban már kisebb
területen keletkezett tűz, melyet
sikerült gyorsan megfékezni. Az
újabb tűz mindenképen felveti a
kérdést, valóban véletlen esetek
ezek így egymás után?
-tetézi-

Az izsáki Varga Birtok Kft.
rizlingje lett Kecskemét bora
A Kecskemét és környéke
borászatainak versenyén legjobban szerepelt borok közül
választották ki nemrégiben azt
a bort, amely egy évig viselheti
a Kecskemét Város Bora címet, s
öregbítheti termelője és a térség
jó hírét. A társadalmi és szakmai
zsűri döntése alapján idén ez, az
izsáki Varga Birtok Kft. 2008-as
Rajnai rizlingje lett. A cím egy
évig viselhető, nyolcszáz palackon lesz ott a kitüntető jelzés.
(Amint arról annakidején beszámoltuk, Vargáék tavaly is szép
sikert értek el, akkor Cserszegijük lett a Megye Bora. Ugyanez a
bor az ország legjobb cserszegije
címet is elnyerte tavaly. Arany
sárfehérjük pedig a Szeged Legfiatalosabb Bora címet kapta meg
szintén 2008-ban.)
Mint Varga Árpádtól megtudtuk a mostani győztes bornak nem ez az első elismerése,
hiszen már két versenyen is
nagyarany minősítést kaptak

Az elismerõ címet Nagy Andor, a kecskeméti önkormányzat igazgatási osztályának vezetõje adta át.
érte. Ám nemcsak idehaza ismerik fel az izsáki rizling értékeit, hiszen Düsseldorfban,
a világ legnagyobb borvásárán,
ahol hétezer kiállító mutatja
be alkalmanként termékeit,
szintén nagy sikert arattak ez-

zel a borral olyannyira, hogy
német megrendelést kaptak
rá. Egyébként Svédországban,
Csehországban, Szlovákiában,
Romániában, Olaszországban
is ismerik boraikat.

Ára: 110 Ft

Fogathajtó VB
Kecskeméten
Április 23-án, a kecskeméti városháza dísztermében
tartott országos sajtótájékoztatóval megkezdődött a végső
visszaszámlálás az augusztusi
kettesfogathajtó világbajnokságra, melynek a megyeszékhely ad otthont.
25 nemzet jelezte részvételét a rangos világversenyre.
70 fogat és 250 ló érkezik a
hírös városba, az augusztus
19 és 23 közt zajló eseményekre. A szervezők 80 ezer
látogatóra számítanak. Kecskemét immár a negyedik
fogathajtó világbajnokságnak
ad otthont. E tény elismerés
és egyben lehetőség úgy a
városnak, mint a megyének.
Egyebek mellett erről szólt
a tájékoztatón Bányai Gábor
megyei közgyűlési elnök és
dr. Zombor Gábor Kecskemét
polgármestere.
Lázár Vilmos, a Magyar
Lovas Szövetség újonnan megválasztott elnöke a sajtótájékoztatón bejelentette, hogy
megalakult a VB szervezőbizottsága, melynek Mondok
József, a szövetség fogathajtó
szakágának elnöke, Izsák város
polgármestere lett a vezetője.
Kérdésünkre válaszolva az
esélyekről Lázár Vilmos (aki
egyébként a jelenlegi egyéni
címvédő) elmondta, hogy
csapatban komoly esélyünk
van a világbajnoki címre, de
egyéniben sem zárta ki a legfényesebb érem lehetőségét.
Mondok József arról nyilatkozott, hogy nagy megtiszteltetésnek, egyben ugyanekkora kihívásnak tartja a
versenyigazgatói megbízást.
Arra a kérdésünkre, hogy
minek köszönheti a felkérést elmondta, hogy négy

évvel ezelőtt is hasonló poszton tevékenykedett az akkori
kecskeméti VB-n. Vélhetőleg
az akkori munkája, s az ott
szerzett tapasztalat is mellette
szólt a kiválasztásnál csakúgy,
mint a fogathajtó szakág élén
végzett többéves munkájának
eredményei. A magyar esélyeket ő is a dobogós helyekben
látja úgy egyéniben, mint
csapatban.
A VB-beharangozó sajtótájékoztatón meglepően nagy
számban jelentek meg az
újságírók. A világbajnokság
kommunikációs igazgatója,
dr. Fehér Károly címzetes
egyetemi tanár –aki az eddigi
hat Magyarországon megrendezett fogathajtó VB-ből
négynek volt a sajtófőnöke-, az
ezt megállapító kérdésünkre a
következőket mondta: Nekem
nemcsak egy listám van az
újságíró kollégákról, hanem
folyamatos kapcsolatban állok velük, és személyesen is
meghívom őket egy-egy tájékoztatóra, ahogy veletek is
tettem. Ha bármilyen hírem
van a sportággal kapcsolatban, azzal rögtön megkeresem
őket. A személyes kapcsolatnál, barátságnál hatékonyabb
kommunikációs eszköz ugyanis nincs. 25 éve közvetítek a
sportág és a sajtó között, így
kialakultak a jó kapcsolatok
úgy az idősebb, mint a fiatalabb kollégákkal.
Az esélyekről a sajtófőnököt is megkérdeztük. Ő egy kis
statisztikával válaszolt, amely
egyben a reményeit is jelzi. Az
eddigi három kecskeméti vb-n
hat aranyat szereztünk, vagyis
háromszor kettőt, s most itt a
negyedik VB…
-tetézi-
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Az izsáki Varga Birtok...
folytatás az elõzõ oldalról
Gondolom, sokan olvasnak
örömmel az izsáki borok, borászok sikereiről (előző számunkban a Birkás-borászatéról), hiszen ezek egyfajta megerősítést
adnak ahhoz, hogy mégiscsak
érdemes szőlővel, borral foglalkozni.
Akik a Varga Birtokkal és

boraival közelebbről is meg
szeretnének ismerkedni, azokat
pünkösdi hétvégén, szombattól
hétfőig nyitott kapukkal várják.
Az országos Nyitott Pincenapok
keretében borkóstolásra, pincelátogatásra, bográcsozásra,
birtok bemutatásra invitálják az
érdeklődőket.
-tetézi-

Tésztafőző majális
Egyre több településen
érzik úgy, hogy a nemzeti hagyományok ápolásával, felelevenítésével hasznos és jó célt
szolgálnak azok, akik ilyesmire
vállalkoznak. Hogy ezt mennyire helyesen gondolják, jól
mutatja az az érdeklődés, amely
egy-egy ilyen célt szolgáló rendezvényt kísér. Így történt ez
május második szombatján,
az első hagyományos magyar
tésztaételek izsáki fesztiválja
alkalmából is.
Nyolc csapat vállalta, hogy
megmutassa pásztortarhonyaés lebbencsfőző tudományát.
Az ételek egytől-egyig kiválóan
sikerültek (ezt e sorok írója
tapasztalati úton igazolhatja),
így nem volt könnyű helyzetben a Juhász Sándorné, Árvai
Istvánné és Szűcs Sándor népi
főzőmester alkotta zsűri, amely
végül az Arany Fakanál vándordíjat a soltszentimrei Sörös
Team-nek ítélte oda. Egyben
ők kapták a legjobb tarhonyáért
járó különdíjat is. A második
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Nótaműsor az ITV-ben
Háromrészes nótaműsort
láthatnak a műfaj kedvelői
az ITV műsorában. A program a kecskeméti Id. Farakas
Béla Nótakör, az izsáki Vino
étterem és az Izsáki Televízió közös produkciójaként
készült. A nézők három 25
perces adásban láthatják a
műsort, melynek helyszíni
felvétele igen jó hangulatban,
zsúfolt ház előtt zajlott. A
helyszínen nagy sikere volt
a műsornak. Amennyiben a
televíziós adások is hasonló
visszhangot kapnak, nincs
kizárva a folytatás.

Tisztelt izsáki Földtulajdonosok!
A szervezők, Prikkel
László és Rácz Sándor
hagyományt kívánnak
teremteni a fesztiválból
helyen az izsáki Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat csapata,
míg a harmadik helyen az izsáki
Borbarát Klub csapata végzett.
A legjobb házi készítésű lebbencstésztáért Hajnák István, a
legjobb lebbencsételért Kovács
Tamás, a legjobb édes vargabélesért Balogh Zsuzsa, a legjobb sós
vargabélesért ifj. Prikkel Lászlóné vehetett át különdíjat.
A programban a gyerekek
kézműves foglalkozásokon ismerkedhettek a népi mesterségekkel, a néptánc és a népzene
iránt érdeklődőket pedig táncház és éneklés várta.

Meghívjuk Önöket a Kolon Vízgazdálkodási Társulat alakuló ülésére,
amelynek megrendezésére a Művelődési házban kerül sor
2009. május 29-én.
Napirend:
- 16 órától a jelenlevők regisztrálása érdekeltségi területük szerint (kérjük, hozzák magukkal
a személyigazolványukat, lakcímkártyájukat),
- 17 órakor az alapszabály ismertetése, majd a tisztségviselők megválasztására kerül sor
- Egyebek
- Vacsora
Felhívjuk figyelmüket, az alakuló ülésen való megjelenésük –különösen, ha levélben is megkerestük (!)- feltétlenül szükséges, távolmaradásuk esetén a Vízgazdálkodási Társulat létrejöttét
veszélyeztetik.
Amennyiben tehát előre tudomása van akadályoztatásáról kérjük, töltsön ki egy meghatalmazást a Falugazdásznál vagy a Társulat Szervező Bizottságának elnökénél (dr. Nagy Izabella tel:
70/316-18-63)!
Tájékoztatom, hogy amennyiben nem tudjuk mi magunk, izsáki földtulajdonosok létrehozni
a helyi vízitársulást, úgy a város jegyzője köteles kivetni a törvényileg meghatározott érdekeltségi
hozzájárulást, amely jelenleg 2800 Ft/ hektár/év!
A vízgazdálkodásról szóló 1995 évi 57.tv., valamint a vízgazdálkodási társulatokról szóló
160/1995.-ös korm rend. értelmében mindenképp érdekeltségi hozzájárulási díjat kell fizetnünk.
Azonban nekem izsáki földtulajdonosnak nem mindegy, hogy mekkora összeget kell fizetnem és
hová lesz a befizetett pénzem! Ugyanis ha önkéntesen hozzuk létre a társulást, úgy mi izsáki földtulajdonosok döntjük el a hozzájárulás mértékét és annak felhasználását. Ellenben, ha elrendelt
végrehajtás lesz (azaz jegyző veti ki), úgy a Kormány által megállapított díjtételeket (jelenleg az
említett 2800 Ft/ha/év!) kell megfizetnünk, és a befizetéseinket át kell utalni az állami költségvetésbe, tehát nem rendelkezhetünk az általunk befizetett magas összeg felhasználásáról.
Évek óta sajnos eredménytelen próbálkozások folynak az említett vízgazdálkodási társulat
létrehozására. Az eredménytelenség oka többek között magunkban, izsáki földtulajdonosokban
keresendő. Hiszen valljuk be, újabb teher, fizetési kötelezettség hallatán, egyikünk sem lelkesedik.
Azonban a fentiek figyelembe vételével látható, az érdekeltségi hozzájárulást ígyis-úgyis meg kell
fizetnünk.
Fentiek mérlegelését követően tisztelettel kérjük, jelenlétével támogassa a Kolon Vízgazdálkodási Társulat megalakulását!Kolon Vízgazdálkodási Társulat
Szervező Bizottsága - Társulatszervezés, 6070-Izsák, Szabadság tér 1., Tel: 70/33-21-499, Fax:
70/90-12-429.
									
dr. Nagy Izabella
								
Kolon Vízgazdálkodási
Társulat Szervező Bizottságának elnöke

KIPRÓBÁLT TAVASZI RECEPT

Nyolc csapat fõzött az elsõ fesztiválon

Köszönet

Ezúton szeretnék köszönetet
mondani mindazoknak, akik önzetlenül, idejüket nem kímélve
segítettek a május 9.-én tartott,
sokak tetszését elnyerő családi
majális létrejöttében. Nélkülük
nem sikerült volna ilyen jól ez
a rendezvény. Köszönöm Gucsi
Andinak, Sörösné Boldoczki
Tímeának és Gyermekjóléti- és
Családsegítő Szolgálat munkatársainak, Paksi Imre bácsinak,
Budai Ági néninek, Lukácsné
Haránt Eszternek, Zayzon Áginak
és feleségemnek, Ráczné Virág
Áginak.
Rácz Sándor

Köszönet a
nagyszerû fõzõ
majálisért
Sokak nevében ezúton szeretnék köszönetet mondani a
szervezőknek, főzőknek, támogatóknak, kézműveseknek
és minden közreműködőnek a
május 9-én megtartott Tésztafőző Majálisért! Egyben közös
reményünket fejezem ki, hogy
lesz folytatás!
Pálfi Istvánné
Mező u. 13.

Tejszínes eperkrémleves
Hozzávalók: 1 kg eper, 2-5 dl tejszín, 2-5 evõkanál
kristálycukor, 0,5 dl olívaolaj, 1 db citrom, 5-10 db
szegfûszeg, 0,5-1 cm vaníliarúd, késhegynyi fahéj
Az epret megtisztítjuk és olajon 2 evõkanál cukrot
megpirítunk, amíg aranybarna lesz, közben beleszórjuk a szegfûszeget, a fahéjat és a vaníliarúdból
egy keveset. Ha már szép aranybarna, beletesszük az

ECHO TV

epret, kevés citromlevet és fél citrom reszelt héját.
Folyamatos keverés mellett fõzzük kb. 15 percig,
amíg a kiengedett leve felforr. Vizet nem szükséges hozzátenni, elegendõ az eper saját leve, így a
leves igazán finom, krémes lesz. Keverés közben
kóstoljuk, és ha szükséges, adunk hozzá cukrot és
fûszereket. Amikor felforrt, öntsük fel a tejszínnel,
majd folyamatos kevergetés mellett hagyjuk felforrni. Kb. 5 percnyi rotyogás után vegyük le a tûzrõl,
hagyjuk kihûlni,

Sokan és sokszor keresték meg szerkesztőségünket is azzal,
hogy adjunk hangot annak az igényüknek, hogy a helyi kábelhálózaton is látható legyen az ECHO TV műsora. Mi ezeket a kéréseket továbbítottuk, s most a következő hírrel szolgálhatunk:
Május hónapban kísérleti jelleggel elindul az ECHO műsora a
C12-es (224, 25 MHz) csatornán. Június 2-ától kerül a végleges
helyére, a C27-es (519,25 MHz) csatornára. Ekkortól már csak
a bővített csomagban lesz látható.

Köszönet
A kisizsákiak nevében ezúton szeretnék köszönetet mondani az önkormányzatnak, a
Non-Stop előtti buszmegállónál
elhelyezett padért!
Balogh Jánosné
Kisizsák
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„Égi áldás”

A hosszú szárazság után május 19-én délután végre eleredt az
eső. Nem sok köszönet lett azonban a régen várt és bőven hulló
égi áldásban, mivel galambtojás nagyságú jég kísértében érkezett.
Több mint félórán át esett a jég...

TETÉZI LAJOS

Gondolom...

…sokan fogadták felháborodással az ingatlanadó bevezetésének ötletét. Sokszorosan jogos
az efölötti háborgás, hiszen az elmúlt ötven évben élt generációk sok-sok munkája, lemondása
árán mondhatnak most magukénak családok
egy-egy házat, vagy lakást, melyek zömükben
éhbéren szerzett, többszörösen leadózott pénzekből épültek,
épülnek fel. Vagyis e „vagyonok” tulajdonosairól már több bőrt
is lehúztak ugyanazok (vagy elődeik), akik most újabb trükkökön
törik a fejüket. Teszik ezt azért, mert hétévi kormányzásukkal
olyan mélységekbe taszították az ország gazdaságát (a még ennél
is mélyebb morális csődről most ne szóljunk), amelyből valóban
nehéz lesz a kiút. Pláne nehéz úgy, hogy ehhez a hazai csődhöz
még hozzájött a pénzügyi világválság is. Hogy mekkora is a hazai
csőd, csak nézzünk szét magunk körül, a magyar vidéken. Szőlőinket kivágatják, terményeink, termékeink, a nemtelenül ránk
szabadított külföldi konkurencia miatt, eladhatatlanok, az árak
elszabadultak, a fizetések csökkennek. Most éppen a világhírű
Gyulai Húskombinátot fenyegeti ezek miatt a bezárás veszélye. A
kormánypárt(ok) eközben mivel van(nak) elfoglalva? Új adókat
találnak ki és antirasszista tüntetéseket szerveznek. Makacsul
bizonygatva, hogy az ország egyik fele fasiszta, rasszista, ezektől pedig csakis ők menthetnek meg bennünket. Szerintük ez
a legnagyobb baj és veszély ma Magyarországon. Vadai Ágnes
szocialista „honanya” már egyenesen a sötétség seregeiről beszél, s ez alatt a teljes politikai túloldalt, s annak mind nagyobb
táborát érti. Itt tartunk tehát úgy általában, de térjünk vissza az
ingatlanadóhoz.
Gondolom, sokakat elképesztett Bajnai (ő a kialakult helyzet
egyik fő felelőse) ATV-s nyilatkozata, melyben arról értekezett,
hogy aki nem tudja fizetni otthona adóját (a szinte naponta
emelkedő rezsi mellett), annak kisebb lakásba lehet költözni.
Azt azonban elfelejtette közölni, mekkorára gondol. Ismeri ez az
ember az országot? A többség másfél-kétszobás lakásokban él.
Egy, vagy több élet munkájának egyetlen felmutatható eredményei ezek az otthonok. A milliárdos, több házzal, nyaralóval, s ne
soroljuk tovább, még mi mindennel rendelkező „urak” szerint ez
már többszörösen megadóztatandó luxus. Istenem! Hol élünk?!
Miért hiszi ez a jobb híján pozícióba került ügyeskedő, hogy
generációk sorának erőfeszítéseit alázó, cinikus megjegyzéseket
és intézkedéseket vághat az emberek arcába! Nem erről kellene
képzelegnie, hanem a családok százainak megnyomorítása és
zsíros állami megrendelések „ügyes” megszerzése révén összehozott, s a magyar adózást kikerülendő, külföldi adóparadicsomokba menekített milliárdjai felöl. Mert az, valóban vagyon.
Arról kellene tűnődnie (hasonszőrű társaival együtt), hogy ezek a
„szerzemények” miként szolgálhatnák a válságból való kilábalást.
Ezek visszaadásával kellene a nagy válságkezelést kezdeni! Nem
a generációk kuporgatásával megszerzett otthonok megadóztatásával, áfa-emeléssel, meg a gyed, a gyes, a nyugdíjak, a szociális
kedvezmények és a bérek megkurtításával. Ez eszükbe sem jut.
Ha valaki mégis felveti, az populista. S persze van erre egy kedvelt
válaszuk is; nem sok hatással lenne a válságra, ha vagyonukat
visszatennék a közösbe. Ebben azért ne legyünk biztosak. De ha
tényleg így volna, akkor is példaértékű lenne, ha megpróbálnák.
Hihetőbbé tenné, hogy utolsó filléreinket most valóban a válság
kezelésére, s nem csupán hatalmuk jól kamatozó megőrzéséhez
kérik… (E jegyzet megírásának másnapján, az általános felháborodás nyomán, Bajnai bocsánatot kért sértő kijelentéséért, majd
bejelentette, hogy az eredeti elképzeléssel ellentétben, csak a
30 milliós érték feletti ingatlanokra vetnek ki adót. A szakértői
kormány és feje így szakért. Ennyire ismerik a magyar valóságot,
hogy ekkora pofonokba is képesek belesétálni…)
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A szelektív hulladékgyűjtés
népszerűsítése
Az Öko-Pannon Kft. roadshow keretében népszerűsíti a
gyerekek körében a szelektív
hulladékgyűjtést. Körútjukon
Izsákra is eljutottak nemrégiben. A sportcsarnok mellett
kialakított helyszínen óvodásoknak és iskolásoknak,
játékos formában mutatták be
a szelektív hulladékgyűjtést.
A játékok keretében a gyerekeknek kellett eldönteniük,
hogy mely hulladék mely kategóriába tartozik, s melyik
edényben gyűjthető. A módszer mindenképpen hasznos,
hiszen ha már kisgyermekként
megismerkednek az emberek a
hulladékhasznosítással és annak környezetünkre gyakorolt
pozitív hatásaival, nagyobb
eséllyel várható, hogy felnőtt-

ként is hajlandók lesznek ilyen
módon kezelni a hulladékot.
Az izsáki gyerekek nagy érdek-

lődéssel vettek részt a programon, szívesen osztályozták,
hogy mi hová kerüljön.

Hulladékgyûjtés a Föld Napján
A tavalyit követően, immár
másodszor rendezett várostakarítási akciót az ISZKE egyesület, az Ezüst Gólya Nyugdíjas
Klub, az Izsák Kht, és az iskola.
598 fő vett részt az akcióban. A
részvevők egyöntetű véleménye
szerint –amellett, hogy azért
most is volt mit összegyűjteniük- érezhető volt a tavalyi akció
hatása, hiszen az akkorinál
sokkal kevesebb szemét gyűlt
össze idén.
A Föld Napja alkalmából,
a Közút Kezelő Kht. kezdeményezte akcióban ez évben is
szinte minden korosztály részt
vett. Az iskola alsó és felső tagozatosai a város belterületén
gyűjtötték a szemetet, míg a
nyugdíjasok hagyományosan
a Kiskőrös és Orgovány felöl
bevezető utak mentén takarí-

tottak. Az ISZKE aktivistái a
Kecskeméti utat, az Izsák Kht.
dolgozói a Kisiszáki utat és
környékét tisztították meg. A

Önkormányzati hírek
A Képviselő-testület legutóbbi ülését április 28.-án tartotta,
melyen rendeletet alkotott az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről, a rendeletet lapunkban közzéteszünk.
A Képviselő-testület a 2008. évi belső ellenőri jelentést és az
intézkedési tervet az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyta.
A Képviselő-testület az Inno-Kom 2002. Kft. 2008. évi
beszámolóját, valamint az Izsák KHT. 2008. évi beszámolóját
és közhasznúsági jelentését az előterjesztésnek megfelelően
jóváhagyta.
A Képviselő-testület 2009. szeptember 25-26-27-én megrendezi az Izsáki Sárfehér Napok rendezvénysorozatát. 2009.
évi költségvetésében 10.000.000.-Ft összeget biztosít a rendezvény költségeire, melyben szerepel a pályázati önerő fedezete
is. Pályázatot nyújt be a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzathoz
a rendezvény támogatására és kéri, hogy a rendezvénysorozat
költségeit 300.000.-Ft-tal támogassa.
A Képviselő-testület a tulajdonában lévő Izsák, Bajza u. 1.
szám alatti ingatlant 1.100.000.-Ft vételárért értékesíti.
A Képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda házirendjét
az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyta.
A Képviselő-testület két kérelmező részére engedélyezte az
önkormányzattól korábban vásárolt építési telek elidegenítését.
A Képviselő-testület hozzájárul az Izsák és Környéke Erdélyi
Magyarok Egyesülete kezdeményezéséhez: a település bevezető
útjain a város neve rovásírással is feltüntetésre kerüljön – a szakhatóságok által előírt szabályok betartása mellett.

zsákokba gyűjtött szemetet a
Közút Kezelő Kht. autói szállították a regionális hulladéklarakóba.

Elkészült
végre
a kőrösi út
Hónapok óta bosszantotta a járművezetőket, hogy az
Izsákról Kiskőrösre vezető
utat már jó ideje fölmarták,
s aztán lelassultak a munkálatok, zötyögve, nehézkesen
lehetett csak arra közlekedni.
Jó hír az arra járóknak, hogy
a burkolat immár teljesen elkészült, a padkarendezés és a
jelzések felfestése van hátra,
de ezekkel is hamarosan végeznek a kivitelező Soltút Kft.
dolgozói. A kényelmetlenség
eléggé hosszú ideig tartott,
remélhetően az elkészült út
nyújtotta kényelem gyorsan és
hosszú időre feledteti a kellemetlenségeket. A fennakadást
pénzügyi gondok okozták. Reméljük, hasonlók nem fogják
megakadályozni, hogy a Páhi és
Izsák közötti szintén felújításra
szoruló útszakasz is mihamarabb elkészüljön.

IZSÁKI Hírek
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Aranyat ér
Esőtlen, aszályos május jutott
nekünk ismét, korai kánikulával.
Tikkadt búzatáblák, csenevész
vetemények epekednek az áldott
eső után, az erdők lombjának susogása is tán esőért való csendes
imádságként hallatszik. Igazat kell
adnunk a régieknek: a májusi eső
aranyat ér. Aranynál sokkal többet. Minden földi kincsnél többet,
mert a föld igazi kincseihez nem
arany kell, hanem eső és harmat.
Azt meg az Isten adja, ingyen.
„Nem volt még akkor sem
bokor, sem fű a földön, mert Isten
még nem hullatott esőt a földre”olvassuk a Teremtés könyvének
elején. Aztán forrás fakadt a földből, esőt hullatott az Isten, s lett
a föld Éden-kertté, az embernek
dús lakhelyévé. Lett hát kenyér és
gyümölcs, eledel a föld állatainak.
Aranynál többet ért a víz.
Valami csodálatos, titokzatos
feladatot kapott a víz a Teremtő
szándéka szerint: A földi élethez
három alapvetően fontos dolog
kell: a föld, a napfény és a víz.
Lehet a föld akármilyen jó és
termékeny, süthet a nap ezer
ágra, ha víz nincs, sivataggá válik
a föld, és homoktengerre hull a
nap fénye. Úgy gondolom, a föld
és a napfény adott: mindig a víz
a probléma. Közvetítő föld és ég
között. Bezárult az ég Illés próféta
idején három esztendőre, volt
föld és napsugár, meg hatalmas
ínség, ember és állat pusztulása,
fűnek-fának kimúlása. Aztán Illés
imájára megnyíltak az ég csatornái, felfrissült és felvirágzott a
föld, visszatért a semmibe néző
emberek reménye. Nem lehet ezt
aranyon venni!
Ha mi e földet mintázzuk,
a nap Isten szeretetét, akkor a
kegyelem a közvetítő Isten és em-

ber közt. „Áraszd ki Lelkedet és
újjáéled minden, s megújul a föld
színe!”- imádkozzuk a pünkösdi
zsolozsmában. Mire is jutottunk
volna Jézus Krisztus nélkül, aki
összekötötte az eget és a földet, s
benne van szabad utunk az Atyához, bűneink bocsánata és örök
életünk. Ő a közvetítő Isten és
ember között: őáltala élünk. Benne van vére által megváltásunk,
bűneink bocsánata. Ő az, aki víz
és vér által jött, ő az, aki víz által új
lelki életet ajándékoz nekünk. Hiába alkotta volna Isten az embert
a maga képmására, hiába szeretne
minket megajándékozni mennyei
életével, ha nem volna Jézusunk,
aki nekünk közvetíti Isten kegyelmét, s utunk az Életre. „Nálam
nélkül semmit sem tehettek”!
Lelkét adta nekünk: a keresztségben a Lélek templomaivá
avatott, s a Lélek kiáradása tette
élővé Isten népét a földön. Vihar
zúgásával jött, szomjas lelkeket
keresett, s elárasztotta őket kegyelmével, a Szentlélek esőjével,
s vigasztalta őket harmatával.
A kegyelem esője teszi élővé a
lelkeket, teszi gyümölcsözővé a
jóakaratú emberek életét,
Itt vannak földjeink eső nélkül, itt vannak emberek milliárdjai kegyelem nélkül. Létkérdés
számunkra az égből hullatott
eső, s létkérdés az Istentől jövő
megváltás. Imádkozzunk esőért,
imádkozzunk hát kegyelemért,
melyben újjászülethetünk, reménytelenségből élő reményre
támadhatunk. Szomjazza csak lelkünk ez erős, élő Istent, s megtelünk szeretetének gazdagságával.
Add már, Uram, az esőt!
Podmaniczki Imre
plébános

Egyházi hírek

Református múltunk 13.
Tekintetes Nemes Vármegye, nékünk Kegyelmes és
Kegyes Nagy Jó Uraink !
Egynehány esztendőkkel ez
előtt elfoglaltatván tőlünk az
régi Templomunk, méltoztatott
a Tek.N. Vármegye meg engedni, hogy az ott lévő Haranglábot
a harangokkal együtt Oratoriumunkhoz (imaházunkhoz –
N.Á.) által vitethessük, mellyet
is midőn által vitettettünk, még
akkor mindjárt annyira meg
bomlott és erőtlenedett, hogy
ha Támodékkal nem segítettük
volna, leg kisebb hasznát sem
lehetett volna venni. Azolta
pedig annyival inkább el avulván és elrothadván annyira el
gyengült, hogy tamasztekokkal
sem lehet már semmiképpen
segitteni. Az Harangozonk
mindétig élete veszedelmével
vonnya benne a harangokat
és attol tartunk hogy valami
szélvész le ne törje, s mind embereket agyon ne verjen, mind
pedig harangjainkat öszve ne
törje. Ezen kívül az Oratoriumunk, melynek fundamentom
felett valo reszet, lágy ottan
határunkban talalkozott kőből
építettük, már most az eső által
annyira el mosattatott hogy
immár majd az valyogbol rajta
epittetett része is utána le szakad és egészen le romlik. Amint
ezeket a Tek.N. Vármegye exmittalando (kiküldendő – N.Á.)
hiteles Magistratualis Szemely
által is comperialhattya (megállapíthatja – N.Á.). Melyre
nézve alázatoson folyamodunk

a Tektes. N. Vármegyéhez,
mint kegyes Pártfogo Urainkhoz, méltóztassanak szegény
sorsunkat tekinteni, hogy következhető véletlen veszedelem
és kár ne érjen bennünket,
avagy ezekk. el mulasztásával
Oratoriumunkban egészben
való romlás ne okoztassék,
hanem Isten ő Szent Felségét
tsendes nyugodalommal imádván és a Tektes.N. Vármegyének boldogulásáért is ő Szent
Felsége előtt könyörögvén
további szolgalattyára Felséges
Koronás Király Asszonyunkk.
és bennünket naponként érő
terhekk. viselésére az által is
conservaltassunk (őriztessünk
– N.Á.), méltoztassék a Tek.
N. Vármegye kegyes gratiajával
(kegyelmével – N.Á.) hozánk
járulni, hogy azon végső romlásra jutott harang láb helyett,
olyant minemű az volt, fából
mást állithassunk. Mely gratiajáért és könyörületességéért
örökös hála adasra kötelezve
maradunk
A Tekentetes N. Vármegyének alázatos engedelmes szegeny szolgai Isaki Helv. Conf.
Levő lakosok.”
(Valószínűleg 1765-ben
írott kérelem (N.Á.) , II. számú
protokollum: 29-30. oldal)
Íme, „azok a szép idők” így
folytatódtak… S hogy miért kellett
ekkora körüljárással küzdeni pusztán
azért a lehetőségért, hogy a gyülekezet felújíthassa a haranglábat vagy
az imaházát, arra megfelelő magya-

rázatot nyújt a következő oldalakon
sorba szedett panaszos történések
sora (csak néhány szemelvény):
„ Bizonyos Barnyai István
névű földes Úr, midőn a Predikátor számára szerzett Comentziobeli (javadalom – N.Á.)
ölfát haza hordották volna Hallgatoi a Helység házához; rajtok
ment, erőszakkal, violálván a
záros helyet, a maga számára
el foglalta, az azt oltalmazo
Hivatalbeli szemelyeket agyba
főbe vervén.
Valahányszor Predikátor
változása történik mind annyiszor a Királyi Parantsolatnak
tenora ellen, a Földes Urak
magokat ellene szegezik egyet
értvén a Plebanussal, hogy az
Introductiot (beiktatást – N.Á.)
meg akadályoztassák és igy az
itt lévő Refta. Ekklésiát megháborítsák.
Ide jarul, hogy mostani Plebanus Balko János nagy fenyegetődéssel dühösködvén azt
mondja, hogy ha meg engedte is
a Tek. N. Vármegye a Harang lábnak meg ujjitását, ő arra semmit
nem hajtván, ha epittetünk maga
le fogja vágni, ha tsak a Vaczi
Püspöktől is engedelmet nem
kérünk. (…)” ( Prot.II/32.ol.)
Vajon megbecsüljük-e annyira az előállt békességet, hogy
az, amire ma lehetőségünk van
háborítatlanul, meg is tegyük az
Anyaszentegyház, hitünk, Krisztus
ügye építéséért?
közli: Nagy Árpád

Gyülekezeti hírek

- Minden májusi estén fél 7-kor litániával köszöntjük a Boldogságos Szűz
Máriát, a szentmisében Máriás-elmélkedéseket tartunk.
- A gyermekek első szentáldozása május 24-én a 9 órai szentmisében
lesz.
- Pünkösd első és 2. napján vasárnapi szentmise rendet tartunk.
- A hittanos év zárásaként június 7-én a 9 órai szentmisében adunk
hálát Istennek.
- Úrnapi körmenetünket június 14-én a 9 órai szentmise után tartjuk.

- Mennybemenetel ünnepén (május 21.) 18 órától ünnepi istentiszteletet tartunk a templomban.
- Kisizsákon május 31-én (Pünkösd vasárnapján) 14.30-tól tartunk ünnepi istentiszteletet.
- Pünkösd ünnepén, május 31-én, 10 órakor megterítjük az Úr szent asztalát
- Május 31-én, 17 órától délutáni istentisztelet
- Június 1-én (Pünkösd hétfőjén), 10 órakor tartunk ünnepzáró istentiszteletet és úrvacsoraosztást
- Június 14-én (vasárnap), 17 órától tanévzáró istentisztelet a templomban
- Június 21-én (vasárnap), 16 órától jubiláns konfirmáltak találkozója
- Várjuk a jelentkezéseket az ifjúsági táborba: aug.10-15. között Dunaszentbenedekre megyünk.

Katolikus családi nap

IKEM hírek

Szeretettel hívunk és várunk minden katolikus házaspárt és
családot 2009. június 6-án a Kalocsa-Kecskeméti Egyházmegye
északi részének családi napjára.
Program:

8.30-9.30: érkezés, regisztráció a Közösségi házban
9.30-10.30: családi szentmise a templomban, főcelebráns Dr.
Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek
10.30-11.00: tízórai, kávészünet
11.00-12.00: Bacsmai László atya előadása a templomban a
Magyar Katolikus Püspöki Kar „A boldogabb családokért”, ill. az
„Igazságosabb és testvériesebb világot” körlevelek, valamint az azóta
történt társadalmi változások tükrében
12.00-13.00: csoportbeszélgetések
Ez idő alatt a gyermekeknek korcsoport szerinti kézműves és
játékos foglalkozások, arcfestés a Közösségi házban
13.00-14.00: ebéd
14.00-15.30: bibliai akadályverseny a Selyem-erdei egyházközségi parkban
15.30-16.00 körül: lelki-liturgikus záróprogram
További információ és jelentkezés május 31-ig: a plébánián,
valamint Perjésné Kiss Etusnál (Izsák, Batthyány u. 15.; kissetus@
freemail.hu)

- Köszönetet mondunk az egyesületünk tagsága és pártolói nevében Izsák Város önkormányzati
képviselőinek, hogy havi tiszteletdíjukról lemondva, lehetővé tették városunk civil szervezeteinek
támogatását !
- Köszönetet mondunk ifj. Nagy László mester úrnak a Bocskay emlékkopjafán végzett javítási
munkáiért !
- Június 7-én (vasárnap), 10 órától „Trianon vasárnap” a református templomban. Emlékbeszédet mond: Szidiropulosz Archimédesz úr. Mindenkit szeretettel várunk !

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Drága Édesanyánk a szíved tiszta jóság és szeretet volt,
és a mi szívünkben örökké élni fogsz
Köszönjük mindazoknak, akik
özv. Sándor Lászlóné Mikus Margit
búcsúztatásán részt vettek, fájdalmunkban együtt éreztek, gyászunkat enyhíteni
igyekezetek, sírjára koszorút, virágot helyeztek.
Gyászoló fia, lánya, menye,
veje és négy unokája
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Hagyományteremtés
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Baba-mama sarok

Májusfa Fesztivál Ágasegyházán Mi is az a „Waldorf”?

Látványos volt a motorosok felvonulása

Az Ágasegyházáért Alapítvány ezúton kívánja köszönetét
kifejezni mindazoknak akik
adományukkal, munkájukkal,
támogatásukkal segítették a
hagyományteremtő szándékkal
megrendezett Májusfa Fesztivál
megvalósítását.
Az Alapítvány tagjai hónapok óta lázasan készültek, hogy
minél érdekesebbé, színvonalasabbá tegyék az első Fesztivált.
A motoros találkozóra érkező helyi és vidéki érdeklődőket
a Meddolls együttes koncertje
fogadta. Az első alkalommal
megrendezett motoros találkozón 51 motoros tette tiszteletét.
A legszebb járművek tulajdonosai „édes” meglepetésben részesültek, hiszen 1-1 pörkölttortát
kaptak jutalmul. A programba
beépült a frissen végzett helyi
rongyszőnyegszövő tanfolyam
hallgatóinak munkáiból készült

„rongyszőnyeg kiállítás” továbbá a „Nagyi Köténye” címmel
készített köténykiállítás is.
14 órától Gálaműsor várta a
nagyérdeműt a Faluházban.
A programban látható volt az
Alapítvány által januárban megrendezett Ki Mit Tud verseny

résztvevőinek műsora is.
A Szociális Gondozási Központ tagjai az „Ezüst nyár”
című keringővel kedveskedett
a közönségnek. FirStepDance
Club kecskeméti és ágasegyházi
tagjai show tánccal és hipp-happ
fellépéssel szórakoztatták az érdeklődőket. A Jakabszállásról érkezett óvodás és iskolás csoport
kellemes perceket szerzett minden vendégnek. A Gálaműsort a
decemberben alakult Ágasegyházáért Alapítvány színjátszó
köre és az orgoványi színjátszók
közös produkciója zárta.
A megrendezett Fesztiválnak amellett, hogy feledtetni
próbálta az emberekkel a napi
gondokat – bajokat célja, hogy
elmélyítse az itt élőkben a településhez tartozás élményét.
Szaszkóné
Szentmiklósi Mónika elnök

Nagy közönségsikert arattak a színjátszók

„Mozgó közlekedési
múzeum” Izsákon

A címbeli megjelöléssel
is illethetjük azt a programot,
amely június 20-án szombaton
10 és 13 óra között várja az érdeklődőket a fogathajtó pályán,
hiszen veterán motorok, autók
és buszok érkeznek ekkor városunkba. Érdekes látványban
lehet részünk, hiszen a veterán kategória azt jelenti, hogy
minimum 30 éves egy jármű.
A kiskunhalasi Kántor András
Veterán Klub tizenhat éve minden esztendőben megrendezi a
veterán járművek túraversenyét,
melynek idei útvonalába Izsák
is beleesik. Horváth Csabától,
a klub titkárától, a túra egyik
szervezőjétől kérdeztük miként
is áll össze ez a verseny, s mit
láthatnak az izsáki érdeklődők.
- Szombaton reggel fél 8kor rajtolnak Kiskunhalasról,
egy-egy perces eltéréssel a járművek. Mintegy 160 km a túra
útvonala, melynek során érintik
Pirtót, Soltvadkertet, Kiskőröst,
Izsákot, Fiserbócsát, Tázlárt,
s végül Halasra térnek vissza.
Egy-egy állomás meghatározott
ideig, 2 órahosszáig lesz nyitva.
Ez idő alatt kell odaérkezni,
ahol különböző feladatok, pl.
tesztlap kitöltés vár a verseny-

Nagy örömmel fogadtam, amikor az „anyuka-társak” megkértek,
írjak egy kis ismertetőt a Waldorf
pedagógiáról, oviról. Engem már
régóta érdekelnek az alternatív
lehetőségek, hiszen a gyermeknevelés nem könnyű ebben a hajszolt,
zűrzavaros világban, mindamellett
ha valami, ez igazán megéri, nincs
is ennél előbbre való és hasznosabb
téma, amivel egy szülő foglalkozhat.
A Rudolf Steiner meglátásaira, világnézetére épülő Waldorf
pedagógia elsősorban azzal fogott
meg, hogy a gyermeket egyenrangú
félnek tekinti, annak képességeit,
tehetségét kibontakoztatni segíti, és nem elnyomni, vagy egy
bizonyos mederbe terelni. Sok, a
témához kapcsolódó írást olvastam
és végül így kerültem kapcsolatba a
kecskeméti Waldorf ovival is, ahova
a múlt év ősze óta minél sűrűbben
próbálunk eljutni kislányaimmal.
Nagyon szeretném, hogy másokhoz
is közelebb kerüljön ez a világ- és
életfelfogás, mert meggyőződésem, hogy ez egy fenntartható és
a növekedés helyett a fejlődést
támogató irányzat. Kötelességünk
gyermekeinket is erre terelgetni
főként, hiszen ők már egytől egyig
azért születtek, hogy megjavítsák
az általunk végletesen elrontott
világot.
Hivatalos megfogalmazásban
a Waldorf pedagógia szerint az
emberi lét célja, hogy az egyén
képességeit mind teljesebben bontakoztassa ki önmaga, a világ, és a
többi ember javára. Ennek tudatában, és ennek felelősségével váljon
testileg egészséges, lelkileg szabad,
szellemileg kreatív emberré. Képessé legyen saját akaratát, érzelmeit
és gondolkodását önálló és felelős
életvitelre fordítani, s környezetét
emberségesebbé tenni.
Erre épülve az óvodai nevelés
legfontosabb alapelvei:
Az óvónő szeretetteljes együttélést vállal a gyermekkel, melyben a
gyermek megőrizheti emberi méltóságát, az elfogadás és kölcsönös
bizalom érzésének segítségével. Az
óvónő mintát nyújt a mindennapokban a maga tevékenységeivel,
érzelmeivel, gondolataival, amivel
fogadja és körülveszi a gyermekeket
a nap során. Saját személyiségét állandóan fejleszti, ezáltal élő példával
szolgál a fejlődésben lévő gyermek
számára. (Megjegyzem, mindez a

szülőknek is elsődleges feladata, és
sokszor milyen nehéz!)
Egységes napirendben élnek a
gyermekkel, ennek egyik jellemzője
az állandóan visszatérő ritmusaik
napi, heti és éves szinten, hiszen a
rendszeresen visszatérő események,
tevékenységek adják meg a gyermek
biztonságérzetét. Lehetőség szerint
egészséges, gabonaalapú ételekkel
táplálják a gyermekeket.
A kreatív gondolkodás alapja
az óvodás korban ébredező gyermeki fantázia. Ennek kibontakozását
segítik a mindennapos mesével, a
művészeti tevékenységekkel, a szabad játék lehetőségének biztosításával, melyhez egyszerű, természetes
anyagból álló eszközöket, tárgyakat
biztosítanak.
Mindezek mellett a Waldorf
óvodában a praktikus élet tevékenységeivel veszik körül a gyerekeket:
mindent céllal tesznek, mindennek
van értelme, semmit sem végeznek
pusztán azért, hogy teljen az idő.
Pl.: tízóraijukat, csemegéjüket igyekeznek együtt előkészíteni, cipót
gyúrnak minden csütörtökön, amit
utána kisütnek és közösen megesznek, fonalból, gyapjúból, fából
játékokat készítenek maguknak,
mosnak, takarítanak a gyerekekkel
együtt.
Mindezt a családok aktív bevonásával teszik, havonta egyszer
szülői köröket tartanak, és igény
szerint fogadóórát is biztosítanak.
Évente néhány alkalommal nyitott
programokat szerveznek a családok
részére, hogy a biztonságot nyújtó,
nagycsalád érzetét keltő légkört
együtt teremthessék meg.
Időközben rájöttem, hogy
nagyon szívesen írnék még a témában néhány fontos dologról,
így folytatom jövő hónapban a
tévhitekkel, és néhány ötlettel,
melyek segíthetnek EGÉSZséges
gyermekeket nevelni egy ilyen világban, mely korántsem mondható
gyermekbarátnak. Addig is nagynagy szeretettel ajánlom a kecskeméti Waldorf óvoda baba-mama
klubját, ahol minden kedden fél
öttől várják a gyerekeket szüleikkel együtt. Mindig készül egy-egy
egyszerű játék, kapunk egészséges
uzsonnát, és együtt játszhatunk,
énekelhetünk a gyerekekkel, az
óvó nénik pedig szívesen adnak
tanácsot a pici gyermekek nevelésével kapcsolatban.
Ráczné Virág Ágnes

Virágos Izsákért
zőkre. A menet- és a feladat
teljesítményeket pontozzuk, és
ezek összege adja meg, hogy ki
hol végez a versenyben.
- Izsák lesz az egyik állomás.
Először a verseny 16 éves történetében. Hogyan kerültünk be az
idei útvonalba?
- Juhász Zsolt izsáki barátunk jóvoltából, aki szintén
foglalkozik veterán járművekkel,
s aki vállalta az itteni állomás
megszervezését, a versenyzők
fogadását.
- Mire számíthatnak az izsáki
érdeklődők, milyen járművek várhatók, s közelebbről is megismerhetik-e
majd azokat?
- Motorkerékpárok, autók
és legalább egy Ikarus autóbusz

is érkezik Izsákra. A pontos létszámot előre nem tudjuk, de átlagosan 80-130 közötti résztvevő
szokott lenni a túrán. Természetesen módjuk lesz az érdeklődőknek a járművekkel való közelebbi
megismerkedésre, felépítésük,
működésük tanulmányozására,
hiszen mintegy 2 órát tartózkodnak majd Izsákon.
Minden technikai érdekesség
kedvelőnek ajánljuk a programot,
hiszen a régi járművek igen változatos palettájával találkozhatnak
a túra alkalmából. Egy olyan
gyűjteményt láthatnak, melyre
egyébként aligha lenne módjuk.
A helyszínen vendéglátás is várja
az odalátogatókat.
-tetézi-

A város képviselő-testülete
az elmúlt évben szabályzatot
fogadott el a „Virágos Izsákért”
mozgalom beindításáról. Ennek
keretében az önkormányzat díjazni kívánja a versenyben részt
vevő ingatlanokat, illetve azok
tulajdonosait. Ez alkalommal is
a Sárfehér Napok megnyitóján
kerül sor a díjazottak részére
oklevél átadására. Az oklevél
elnevezése: Izsák legszebb virágos háza. A versenyre nevezési
lappal lehet benevezni, amely a
Hivatal Titkárságán, illetőleg az
Izsáki Hírek Szerkesztőségében
szerezhető be. A nevezéseket
augusztus 21-ig lehet leadni.
Kérjük, hogy minél többen ne-

vezzenek a versenyre.
A Képviselő-testület Virágos Izsákért kitüntető cím
szabályzatát jóváhagyta, mely
szerint a társadalmi zsűri két
díjat adományoz. Az egyik díj
a beadott nevezések alapján
elbírált, amely „Izsák legszebb
virágos háza” címet kap – évszám megjelölésével. A másik
díj „Izsák legszebb virágos
háza – közönségdíj” címet kap
– évszám megjelölésével – a
közönség szavazatok alapján:
a legtöbb, de legalább 50 jelöléssel bíró személy részére.
A díjazottakat oklevéllel kell
kitüntetni, melyet a polgármester ír alá.

IZSÁKI Hírek
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EURÓPAI PARLAMENT VÁLASZTÁS 2009
Tájékoztató az Európai Parlament tagjainak választásáról
A Magyar Köztársaság Elnöke 43/2009 (III. 26.)
sz. határozatával 2009. június 7.-re (vasárnapra) tűzte
ki az Európai Parlament tagjainak választását. A választás előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatosan
teszünk közzé információt.
Aki külképviseleti szervnél kíván szavazni, az
2009. május 22.-ig kérheti a külképviseleti névjegyzékbe való felvételét a helyi jegyzőtől. Ez kérhető
személyesen vagy szabályszerű meghatalmazással
rendelkező meghatalmazott útján, vagy ajánlott levélben az illetékes külképviselet megjelölésével, ahol
szavazni kíván.
Aki nem a lakóhelyén kíván szavazni az igazolást
kérhet a jegyzőtől 2009. június 5.-én 16 óráig személyesen, ajánlott levélben pedig úgy, hogy az 2009. június
2.-ig megérkezzen a helyi választási irodához.
A Szavazatszámláló Bizottságba való delegálást a
listát állító pártok 2009. május 29.-én 16 óráig jelent-

hetik be a helyi választási iroda vezetőjének.
A választási kampány 2009. június 5.-én 24 óráig
tart, utána kampányt folytatni tilos.
Aki választási plakátot helyez ki, az köteles 2009.
július 7.-ig eltávolítani. Plakát elhelyezése csak az ingatlan tulajdonos engedélyével lehetséges. Középületre
plakátot elhelyezni tilos.
A szavazás június 7.-én reggel 6 órakor kezdődik és
19 óráig tart. A településszintű lakóhellyel rendelkezők
és az igazolással szavazók csak a városházán adhatják
le szavazatukat az 5 sz. szavazókörben.
Azok a választópolgárok, akik nem szerepelnek
a névjegyzékben és nem kérték a névjegyzék közzétételének ideje alatt abba való felvételüket nem
szavazhatnak.
Dr. Hauzmann János
címzetes főjegyző
a helyi választási iroda vezetője

Nemcsak az európai képviselet a tét
Font Sándor szavazásra szólít mindenkit, akinek fontos a haza
Június 7-én kell szavaznunk
arról, hogy kik képviseljék hazánkat
az Európai Parlamentben. Lejárt
ugyanis a jelenlegi képviselők ötéves
mandátuma. Magyarország az eddigi
24 helyett 22 képviselőt küldhet
Brüsszelbe. Azért kevesebbet, mert
az unió legutóbbi bővítését követően
lakosságszám arányosan minden
ország képviseletét csökkentették,
egyszerűen azért, mert már kicsi lenne
a parlament. Összesen egyébként 736
képviselője lesz júniustól az EP-nek.
Font Sándor országgyűlési képviselővel arról beszélgettünk miért nagyon
fontos ez a választás.
- Hazánk életében különös jelentősége van ennek a szavazásnak
- mondja. - Nem csak azért, mert
cseppet sem mindegy, ki képviseli
Magyarország érdekeit, hanem azért
is, mert a hazai parlamenti választásokhoz közel esik a mostani dátum,
és egy pontos képet kapunk arról,
ki hogyan ítéli meg a pártok elmúlt
időszaki munkáját. Ez a választás a
majdani hazai parlamenti választás
első fordulójának is tekinthető.
- Az emberek többsége nem érzi
ennek a szavazásnak a jelentőségét.
- Ez érthető, hiszen közvetlenül
nem látják az uniós képviselők munkáját, messze vannak, kiesik az emberek
látószögéből ez a képviselet, nincs
napi információ, csak esetleg egy-egy
nagyobb eseményről, törvényről. Így
aztán a választási hangulat is enyhébb. De higgyék, el nagyon fontos,
hogy melyik pártból, kik jutnak majd
ki, milyen értékrendet képviselnek.
Ugyanakkor nagyon fontos azért, hogy
világossá váljon, melyik párt mennyire
szimpatikus a magyar választópolgároknak. 2006 óta nem volt lehetőség
arra, hogy a lakosok elmondják véleményüket a pártokról, és azok munkájáról. Épp ezért, aki csak teheti, menjen
el a véleményét elmondani.
- Most június 7-én tehát az egyetlen hiteles számadat születhet arról,
hogy „mit kíván a magyar nemzet?”

- Pontosan. Mivel most kizárólag pártokra lehet szavazni és nem
személyekre, így egyértelművé válik,
hogy mit gondolnak az emberek a
jelenlegi állapotokról, mennyire ítélik
el a mostani szocialista kormánypolitikát, kit tartanak felelősnek, hogy
idáig juttatták az országot, és kiben
bíznak, aki a változást hozhatja. A
nemzeti választások előtti utolsó hiteles választói véleményt kaphatjuk meg
egy óriási mintán, hiszen várhatóan
3-4 millióan mennek el szavazni, a 8
millió szavazásra jogosult polgárból.
Kérek és biztatok mindenkit, hogy
aki felelősen gondolkodik és aggódik
Magyarországért, mindenképpen
járuljon az urnához június 7-én és a
számára szimpatikus pártra adja le
szavazatát.
- Egy markáns jobboldalt erősítő
végeredmény, akár előrehozott választásokat is eredményezhet?
- Kétségtelen, belpolitikai tétje
is van ennek a szavazásnak, ezt már
láttuk a tavalyi népszavazásnál is, hogy
a választói akarat komoly lépésre kényszerítheti a kormányt. Most konkrét
hatását nem tudjuk, de azt látjuk, hogy
az erőviszonyok egyértelművé válhatnak és egy erős jobboldali győzelem
akár a kegyelemdöfést is jelentheti a
kormány számára.
- Hogy áll a többi párt?
- Három kisebb párt élet-halál harcot vív az öt százalék megszerzéséért,
mert az alatt nem lehet mandátumot
szerezni. Az SZDSZ és az MDF, úgy
tűnik, nem éri el ezt a számot. Az
MDF botránypárttá alakult, lépéseivel a
halálos ítéletét írta alá. Az SZDSZ nem
tudta feldolgozni a kormányban való
szereplését, majd kiesését, középen törték ketté a pártot a belső harcai és most
a legrosszabb időben lépnek vissza a
kormányba az MSZP- Bajnai csomag
mögé. Az MSZP könnyen történelmi
vereséget szenvedhet, ilyen miniszterelnök kereső bohózatot párt még nem
csinált. Kormányzása alatt az utolsó
helyre taszították az országot, holott
a csatlakozó
állomok közül
az első helyen
álltunk szinte
mindenben,
nem beszélve
arról, hogy a
hazugságot
vetették be
a hatalom
megszerzéséért. Most a
reménytelenség pártja, és
annak bukott
kormánya pró-

bálja saját politikai hatalmát menteni.
Egyértelmű, hogy az utóbbi évek,
hónapok eseményei után, csak az az
egyetlen taktikájuk maradt a szocialistáknak, hogy azt hirdetik: ez a választás
nem fontos. A Fidesz pedig azt mondja,
nagyon fontos és el kell dönteni, kinek
adunk ezek után felhatalmazást. Könnyen bekövetkezhet, hogy ha az MDF
és az SZDSZ most nem éri el az öt százalékot, akkor az MSZP választási koalícióra invitálja őket a hazai parlamenti
választáson, magyarul a baloldalon nem
aprózódik el a szavazat.
- Ellenben a jobboldalt megoszthatja a Jobbik törekvése?
- Meglepő módon éppen most
feszül nagy erővel a Jobbik a Fideszszel szembe. Egyelőre ki kell mondani,
hogy hiába azonos térfélen állunk, a
Jobbik vetélytársa lett a Fidesznek.
Ugyanazt a szavazóbázist szeretné
megszerezni, mint a Fidesz. Ez pedig
politikai és stratégiai hiba, mert ezzel
a baloldalról nem tudunk áthozni szavazatokat. A Fidesz az elmúlt években
kőkemény munkával erős jobboldalt
épített fel, de azt vettük észre, hogy
a Jobbik él azzal a helyzetével, hogy
nem parlamenti párt, szélsőséges nyilatkozatokat tesz, amire fogékonyak
lettek a türelmetlenebb jobboldaliak.
Ott erősítenek, ahol a Fidesznek is
erős bázisa van. Ezzel pedig a Fideszt
gyengítik az MSZP-vel szemben. A
társadalom részéről érezhető a Fidesz
iránt egy komoly kormányzási elvárás,
de ezt az elvárást egy esetleges kétharmados többség esetén lehet csak
maximálisan teljesíteni. Ennek esélyét
veszélyezteti a Jobbik, mert megosztja
a jobboldalt. Ráadásul az elnökük
kijelentette, hogy bárki kerül kormányra, ők ellenzékként szerepelnek,
tehát egy esetleges Fidesz győzelem
esetén az MSZP-vel együtt lesznek a
Fidesz ellenzéke. Érdekes páros lesz.
A radikális szemlélet persze imponáló
lehet sokaknak és az az ígéret is, hogy
majd ők megcsinálják, amire a Fidesz
nem volt képes. De azért gondolja
mindenki végig józanul, hogy vajon
mire lesz elegendő a Jobbik esetleges
5-6 százaléka ellenzékben, amikor a
Fidesz a maga 45 százalékával sem
tudott sok esetben boldogulni. Akik
azt gondolják, hogy a Jobbik erősödésével lehet eredményeket elérni,
azok éppen a Fideszt gyengítik, és az
MSZP-t erősítik, mivel az MSZP utolsó
esélye a Jobbik megerősödése. Bízom a
választók józanságában és tisztánlátásában és abban, hogy ők nem engedik
többé elveszni ezt az országot. Ennek
tudatában szavazzanak június 7-én.

Supka Éva

Fizetett politikai hirdetés

EU-parlament és liberalizmus

A Szabad Demokraták Szövetsége, A Magyar Liberális Párt
nevében köszönöm a sok kopogtató
cédulát. A jövőt nézve ez bizakodással tölt el. Bizonyítja, hogy a liberális
gondolatok iránt van igény az izsáki
lakosság körében.
Mindig sokat beszélgetek az
izsákiakkal, de választások idején
természetes, hogy még többet.
Rögtön szembetűnt az emberek
félelmetes tájékozatlansága.
Meg kell érteni: most, június
7-én Európai Parlamenti választások
lesznek. Az Európai Parlament székhelye Belgium fővárosa, Brüsszel.
A 27 tagállam 785 képviselőt ad.
Magyarország 22 képviselői helyet
kapott. A mostani választás tétje,
hogy a magyar pártok ezt a 22 helyet
milyen arányban osztják el.
2007 decemberében pár napot
Brüsszelben töltöttem Szentiványi
István meghívására. Itt rálátást
nyertem az EU Parlament működésére. Ez a parlament hasonlóan
működik, mint az egyes országok
parlamentjei. Az azonos politikai
beállítású pártok képviselői frakciókba tömörülnek.
Hét frakció van: 1. Néppárt
(jobboldal, kereszténydemokrata)
277 képviselővel. 2. Szociáldemokrata-szocialista 218 képviselővel.
3. Liberális 106 képviselővel. Ezek
mellett van frakciójuk a zöldeknek, kommunistáknak, stb, és
vannak függetlenek, de a számuk
és jelentőségük elenyésző. A fent
leírt három frakció a jelentős. A
Néppárt koalíciót kötött a Liberálisokkal és tulajdonképpen ez a
két frakció vezeti az EU-t. A kisebb
jelentőségű kérdésekben elég a
képviselők egyszerű többsége, de
a nagyobb horderejű kérdéseket
minden tagországnak külön-külön
meg kell szavazni (ilyen pl. az EU
alkotmánya).
A három nagy frakció gondosan
ügyel az EU-parlament szellemiségére, az országok, nemzetek,
vallások, stb. egyenlőségére. 27
országot, még több nemzetet, nemzetiséget, félmilliárd sokféle vallású
embert csak liberális elvekkel lehet
összetartani és irányítani. Ezt mindenkinek meg kell érteni. Aki nem
érti, az vegye tudomásul. Aki nem
akarja tudomásul venni, az a szervezet, párt, képviselő nem való az EU
parlamentjébe. Az EU. szemében
Anglia-Németország-SzlovákiaMagyarország, stb. egyenlő. Az EU.
szemében a francia-olasz-cigányromán, stb. nemzet, nemzetiség
egyenlő. Az EU. szemében katolikus-református-mohamedán-zsidóhites-jehova, stb. vallás egyenlő.
A liberalizmust lehet gyűlőlni,
köpködni, nemzetárulónak becézni, de aki az EU-ba tart az gyorsan
tanuljon meg liberális szabályok
szerint élni. Aki az EU-ba tart, az
vegye fel a liberális álarcot, mert egy
frakció sem fogja befogadni. Szót
sem fog kapni, 4 évig szlovák és
román elvbarátai között üldögélhet
a függetlenek között.
Itt van például Le Pen úr esete.
Le Pen a francia nacionalisták vezére. Ő az EU-parlamenti képviselők
korelnöke. A jobboldali Néppárti
frakció nem fogadta be, mondván,
az egységet bomlasztja. A perifériára szorult. Korelnök létére még
egy ülést sem vezethetett. Mivel a
francia választáson bekerült, nem
lehet kirúgni, ott lehet, de csak a
hátsó sorokban, négy évig csendben üldögélhet, szót nem kap,
pozícióhoz nem engedik. Csak púp
az EU-parlament hátán. Egyébként
Le Pen úr Csurka István és a MIÉP
meghívására Magyarországon járt.
Beszédében a francia idegengyűlöletet (Franciaországban több mint
5 millió mohamedán arab él) cigány
gyűlöletre ültette át. A magyar jobb-

oldal felállva tapsolt. Viszont arról
nem nagyon írtak az újságok, hogy
Le Pen úr Szlovákiában is járt. Ott
is a kisebbségi nemzet ellen uszított
és ott a szlovák jobboldal ünnepelte.
Csakhogy a Felvidéken magyar a kisebbség. A felvidéki magyaroknak ez
pontosan úgy nem tetszett, mint a
cigányoknak Magyarországon, vagy
az araboknak, négereknek Franciaországban.
Vagy itt van Tőkés László püspök úr esete. Nem akarta megérteni,
hogy az EU-parlamentben csapatjáték van. A régebbi választáson
egyénileg indult. A néppárti frakció
nem fogadta be. Ő is frakción kívül
dolgozott. A programjából jóformán
semmit sem tudott megvalósítani.
Rájött, hogy a magányos farkasok
kora lejárt. Az RMDSZ-szel együtt
most be fog jutni a néppárti frakcióba és így sokkal hatékonyabban
tudja képviselni az erdélyi magyarság érdekeit.
A 2005-ös EU-parlamenti választásokon az SZDSZ két helyet
nyert. Szentiványi István mellett a
másik helyet a roma származású
Mohácsi Viktória kapta. Ő nem
volt soha SZDSZ-tag. Mi mégis úgy
gondoltuk, hogy helyesen cselekedtünk, mert a cigányság problémáit,
érdekeit egy roma származású politikus tudja legjobban képviselni.
Az már külön sajnálatos, hogy a
cigányság ezt a gondolkodásmódot
nem értette meg.
Listánkat most is Szentiványi
István vezeti. Az SZDSZ-re ,A
Magyar Liberális Pártra szükség
van az EU-parlamentben. Mi nem
viselünk liberális álarcot, mi tényleg liberálisok vagyunk! Itthon,
Magyarországon, a Fidesz és a
KDNP orrba-szájba szidja a liberalizmust. Annyira jutottak, hogy a
liberalizmus Magyarországon lassan
szitokszó lett. Hegyeshalomtól nyugatra viszont olyan liberálisok mint
kisangyal. Ezt a kettősséget sokáig
nem csinálhatják. El kell dönteniük,
hogy hova tartoznak! 27 országot
vagy diktatúrával, vagy liberalizmussal lehet kormányozni! Harmadik út
nincs! A liberalizmus olyan utálni
való, megvetni való valami aminél
jobbat még nem találtak ki, lehet
szidni, nem szeretni, de az EU-ban
ez szerint kell élni. Ezt vegye tudomásul mindenki. Ezért kérjük, hogy
szavazzanak az SZDSZ-re A Magyar
Liberális Pártra!
Az izsáki emberek csak a belpolitikáról akarnak beszélni. Én is
említek egyet.
A 2006-os választások idején
a Fidesz-KDNP beígérte a 14. Havi
nyugdíjat. Erre az MSZP beígérte a
15. Havit. Kuncze Gábor az SZDSZ
akkori elnöke erre azt mondta:
„a hülyeségnek nincs határa.” Mi
kidolgoztunk egy javaslatot: 1. A
13 havi nyugdíjat törölni kell. 2. A
80.000 Ft. alatti kisnyugdíjakat fel
kell emelni a 13. Havi nyugdíj összegével, havi bontásban. 3. 80 és 100
ezer forint között átmeneti zónát
kell képezni. 4. A 100 ezer forint
feletti nyugdíj összege marad.
Ebből a javaslatból az önök
agyáig csak az jutott el „ezek a
piszkos liberálisok már a 13. Havi
nyugdíjat is meg akarják vonni.”
Ha akkor ránk hallgatnak, akkor
most a kisnyugdíjasok megkapják
a 13. havit, 12 havi bontásban és
ezt nem lehetne megvonni. Meg
kell egyszer érteni mindenkinek (és
ezt már 20 éve mondjuk, hiába), a
szociális segélyezést csak rászorultaknak szabad nyújtani. Az az ország
amelyik a gazdag réteget is szociális
segélyben részesíti, az előbb utóbb
tönkremegy.
Néha a liberálisokra kellene
hallgatni.
Dr. Horváth Csaba
Fizetett politikai hirdetés
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Labdarúgás

Közel a megyei I.
Sajnos ebben az időszakban
nem sok babér termett a csapatunknak, pedig most meg lehetett
volna szerezni a bennmaradáshoz
szükséges pontokat. Még mindig
sok a hiányzónk különféle okok
miatt és talán lehettünk volna szerencsésebbek is, de nem
biztos, hogy csak erre kellene
hivatkozni.
A 22. (tavaszi 7.) fordulóban
Újbudára látogattunk. Sajnos nem
jól indult a mérkőzés, mert már
a hatodik percben egy szabálytalanság miatt kiállították Ferenc
Zsoltot. A kiállítás után védekezésre álltunk be, a hazaiaknál volt
többet a labda, de igazán nagy
helyzetet nem tudtak kialakítani. A félidő vége felé egy védőn
megpattanó labdával vezetést szereztek az újbudaiak, ezáltal nyugodtabban mehettek pihenőre. A
második félidő elején továbbra is
a hazaiak támadtak többet, és sajnos egy védelmi hibát kihasználva
tovább növelték előnyüket. Egy
óra elteltével ütésért kiállítottak
egy újbudai játékost, így ismét
egyenlő létszámban volt a két
csapat. A mi játékosaink sajnos
nem tudtak megújulni, elfáradtak
a létszámhiányos helyzettől, és így
szépítésre sem futotta az erőből.
A következő fordulóban Gyula csapata látogatott el hozzánk.
Ez a mérkőzés sem úgy kezdődött,
ahogy szerettük volna, mert már
a negyedik percben egy szabadrúgás utáni fejesből megszerezte
a vezetést a vendégcsapat. Az
elkövetkező percekben a vendégek
taktikusan beálltak védekezni és
ellentámadásokat vezetni. Ekkor
még kevés helyzetet tudtunk
kialakítani. Félóra elteltével egy
szép támadás végén sikerült az
egyenlítés. A gól meghozta a játékkedvünket, ugyanis sorra alakítottuk ki a helyzeteket, de csak egy
kapufát tudtunk szerezni. A második félidőt nagy elánnal kezdtük,
sorra dolgoztuk ki a helyzeteket,
aminek negyedóra múlva meg is
lett az eredménye. Egy jobboldali
beadást közelről vágtunk a kapuba. Néhány perccel később akár el
is dönthettük volna a mérkőzést,
de sajnos 7 méterről a kapu fölé
juttattuk a labdát. Ahogy ilyenkor
lenni szokott, egy figyelmetlenség
miatt egyenlített a vendégcsapat.
A nagy iram miatt elfáradtunk
a végére és félő volt, hogy még
egy gólt szereznek a gyulaiak.
Ez a félelem be is igazolódott, 7
perccel a vége előtt megszerezték
a vezetést. Az utolsó percekben
megpróbáltunk kiegyenlíteni, de
már nem volt igazi átütőerő a
támadásainkban, és a vendégek
magabiztosan védekeztek. A vége
előtt nem sokkal két kiállítás is
történt. Előbb a mi csapatunkból
küldtek ki egy játékost reklamálás
miatt, majd az utolsó percben
ütésért a vendégek is megfogyatkoztak. Ezáltal eldőlt, hogy most
sem sikerült hazai pályán pontot
szereznünk.
A 24. fordulóban ismét itthon
játszottunk, az ellenfél Monor
csapata volt. A mérkőzés elején
egyforma ponttal álltunk, ezért
győzelem esetén elhúzhattunk
volna tőlük. Az eső félidőben

kiegyenlített játék folyt a pályán,
kevés helyzettel. A vendégek
jól szervezetten védekeztek és a
kontrákban bíztak. Mi tartottuk a
labdát, de sajnos kevés helyzetet
tudtunk kialakítani. A félidő utolsó perceiben aztán mindkét kapu
előtt adódott lehetőség a gólszerzésre, de míg a vendégek a gólvonalról vágták ki a labdát, addig
a hazai kapuba be is került, de a
játékvezető szabálytalanság miatt
érvénytelenítette a találatot, így
döntetlen volt a félidő. A második
félidőben nagy erőkkel kezdtünk
támadni, a vendégek beszorultak
a kapujuk elé, de gólt nem sikerült
szerezni. Egy óra elteltével Balog
tört be a tizenhatoson belülre,
kecsegtető helyzetben volt, de a
védők felborították, a játékvezető
nem látott okot a beavatkozásra.
Szinte a következő ellentámadásnál kihagyott a védelmünk, és
ezt könyörtelenül kihasználták a
vendégek és vezetést szereztek.
A gól után a vendégcsapat még
jobban visszaállt védekezni, a
kontratámadásaik viszont mindig
veszélyesek voltak. Sajnos egy
ilyet ismét ki is tudtak használni, és ezáltal ezt a mérkőzést is
elvesztettük, és így most már a
kiesés szélére jutottunk. Tavasszal
hazai pályán csak a Kiskunfélegyháza csapatát tudtuk megverni, és
ez bizony kevés.
A következő fordulóban az
élmezőnyhöz tartozó Hódmezővásárhelyhez látogattunk. Eltiltások és sérülések miatt sajnos
erősen tartalékosan álltunk fel.
Ez meg is látszott a mérkőzésen,
de igazából ez sem lehet mentség
a mutatott játékra. Erőtlenül,
kedvetlenül játszottunk. A hazaiak pedig kedvükre játszhattak.
Már az első félidőben is nagyon
sok gólhelyzetet kialakítottak, de
ekkor még csak kétszer köszöntek be, és mi sem játszottunk
alárendelt szerepet. Alighogy
elkezdődött a második félidő, öt
perc alatt két gólt szereztek a Vásárhelyiek, ezzel el is döntötték a
mérkőzést. Tetszés szerint érték
el a gólokat, ami akár több is
lehetett volna. A mi játékunkban
nem lehetett felismerni semmi
biztatót, csak asszisztáltunk a
mérkőzésen a hazaiaknak. Osztálykülönbség volt a két csapat
között. Szerintem a csapatnak
és a vezetőknek is el kellene
gondolkozni azon, hogy így érdemes-e folytatni tovább. Az elmúlt
mérkőzéseken ki lehetett volna
harcolni a biztos bennmaradást,
de ez nem sikerült. Csak bízni
tudok benne, hogy nem adja fel
a csapat, és megmutatja, hogy
igenis érdemes volt indulni a magasabb osztályban. Ezt a bizalmat
meghálálta a csapat a következő
mérkőzésen.
A 26. fordulóban hazai pályán fogadtuk a középmezőnyben
tartózkodó Érd csapatát. Az első
percek tapogatózó játékkal teltek el. Szerencsére mi kaptunk
lábra előbb, szép támadásokat
vezettünk, aminek meg is lett az
eredménye. Néhány jó passzal
odakerültünk a kapu elé és ki
is használtuk. A következő percekben is mi játszottunk jobban,

látszott, hogy nagyon akarja a
győzelmet a csapatunk. A félidő
utolsó perceiben szinte lemásoltuk az első gól előtti támadást,
és ismét sikerült a kapuba találni, ezért nyugodtabban vonulhattunk pihenőre. A második
félidőben is folytatódott a játék
képe, mi támadtunk a vendégek
csak nagyon ritkán jutottak el a
tizenhatosunkig. A kapusunknak
kevés védenivalója volt, mert a
védelmünk jól állt a lábán. Kis
szerencsével akár meg is duplázhattuk volna az előnyünket, de ez
sajnos a második félidőben már
nem sikerült. Így is nagyszerű
mérkőzésen megérdemelt győzelmet arattunk. Ezzel a győzelemmel ugyan elkerültünk a kiesést
jelentő helyről, de még az utolsó
négy fordulóban legalább így kell
küzdeni ahhoz, hogy megvalósuljon a terv, bent maradjunk az
NB III-as osztályban. Remélem
sikerülni fog.
22. forduló:
Újbuda TC - Adrenalin Izsáki
Sárfehér SE 2 – 0 (1 – 0)
Gréczi Gábor: A kiállítás
megpecsételte a sorsunkat, mire
egyenlő létszámmal játszottunk
már minden eldőlt.
23. forduló:
Adrenalin Izsáki Sárfehér SE
– Gyulai Termál FC 2 – 3 (1 – 1)
Góllövőink: Balog, Suknovic
Gréczi Gábor: Meccslabdát
rontottunk, ezért agy árat fizettünk
24. forduló:
Adrenalin Izsáki Sárfehér SE
– Monori SE 0 – 2 (0 – 0)
Gréczi Gábor: Egy gólos mérkőzésnek látszott, de sajnos ezt
a gólt nem mi szereztük, ezért
vereséget szenvedtünk.
25. forduló:
Hódmezővásárhely – Adrenalin Izsáki Sárfehér SE 7 – 0
(2 – 0)
Gréczi Gábor: A második félidő elején bekapott két gyors gól
összetörte a csapatot, ezért kínos
perceket kellett átélni a pályán és
a kispadon is.
26. forduló:
Adrenalin Izsáki Sárfehér SE
– Érdi VSE 2 – 0 (2 – 0)
Góllövőnk: Juhász (2).
Gréczi Gábor: Szerencsére a
múlt heti nagy zakó után talpra
állt a csapat, de nagyon nehéz lesz
a bajnokság vége.
További mérkőzések:
Május 23. 17:00: Orosháza FC
– Adrenalin Izsáki Sárfehér SE
Május 30. 17:00: Adrenalin
Izsáki Sárfehér SE – Budafoki LC
Június 06. 17:00: Tisza Volán
SC – Adrenalin Izsáki Sárfehér
SE
Június 14. 17:00: Adrenalin
Izsáki Sárfehér SE – FC Dabas
Nagyon bízom benne, hogy az
utolsó fordulókban érdemes lesz
kilátogatni a csapatunk mérkőzéseire, ezért is írom, hogy
HAJRÁ IZSÁK!
Izsák László

. oldal

A jövő reménységei
ovifoci

Guggoló sor balról jobbra:
Ritter Patrik, Geiger Dávid, Perjés Bendegúz,
Győrfi Enzo, Nagy Márk, Bárdi Áron
Álló sor balról jobbra:
Dóczi Márk, Deák Trisztán, Tóth Martin, Kiss Rajmond,
Vida Jonatán
Éppen egy csapatra való, pontosan 11 apróság alkotja a fotón
látható Ungor Pál edző vezette óvodás együttest, akik akár a jövő
„nagyjai” is lehetnek majd.

Szemetelnek,
szemetelnek

Az Izsáki Hírek előző számában olvastam a panaszos
levélíró gondolatait, melyekkel
teljesen egyetértek és egyet
kellene érteni mindenkinek.
Eszembe jut egy régi plakát felhívása. „Nem bántja a szemét?”
Sajnos sokakét még nem. Ezt
láthatjuk a településen belül és
kívül is. Talán egy picit fegyelmezve, legalábbis egyeseket,
ha pár kukával többet helyezne
el az önkormányzat legalább a
forgalmasabb helyeken. Például
a sportpálya környékén. Egy-egy
meccs után, ha arra sétál valaki,
láthatja az eldobált szemétből,

hogy mit fogyasztott a tisztelt
szurkoló. Van ott papírzsebkendő, sörös doboz és üveg,
meg minden. De láthattunk már
elhasznált pelenkát is. Meg ki
tudja mi mindent! Eldobálóik
nem tudnák hová tenni, ha még
akarnák is. Hazavinni meg végképp nem akarják.
Talán nem jelentene megerőltető kiadást, ha az önkormányzat vásárolna néhány
szemétgyűjtőt a forgalmasabb
helyekre. A városképet mindenképpen a rájuk fordított érték
felett javítanák.
Varga László

Stroke – jó tudni
Az alábbi írást az interneten terjesztik, talán tanulságos lehet mindenkinek, ezért mi is közreadjuk.
A stroke beazonosítása
Egy kerti-partyn, egy barátnőm kissé megingott, el is ejtette a
tányérját, de ezután, mindenkit megnyugtatott, hogy jól van (ugyanis
a többiek orvost akartak hívni). Ő azt állította, hogy csak az új cipője
miatt csúszott meg egy téglán. Felsegítették, kapott egy másik tányér
ételt és bár egy kissé gyengének tűnt, tovább szórakozott.
Később felhívott a férje, hogy elmondja, a feleségét kórházba vitte,
ahol el is hunyt. A parti során STROKE-ja volt. Ha tudták volna, hogyan
kell beazonosítani a stroke jeleit, talán ma is velünk lehetne. Mások
nem halnak meg, de reménytelen, tehetetlen helyzetbe kerülnek. Egy
neurológus azt állítja, hogy ha a stroke áldozatát 3 órán belül elkezdheti
kezelni, teljesen visszafordítható az állapot, TELJESEN. Azt mondja,
hogy a stroke felismerésének és diagnosztizálásának egyszerű a trükkje,
azután pedig 3 órán belül el kell kezdeni a kezelését.
A stroke felismerése.
Néha nehéz beazonosítani a stroke jeleit. Sajnos, a tudatosság
hiánya katasztrófát okozhat. A stroke áldozata súlyos agykárosodást
szenvedhet, ha a környezete nem ismeri fel a stroke jeleit. Az orvosok
szerint bárki felismerheti a stroke-ot, ha három egyszerű kérést mond
az illetőnek, felteszi az úgynevezett hárombetűs MBE kérdést:
1. betű M: Meg kell kérni az illetőt, hogy MOSOLYOGJON.
2. betű B: Meg kell kérni, hogy BESZÉLJEN, mondjon egy egyszerű
mondatot (összefüggően: pl. Szép napunk van.)
3. betű E: meg kell kérni, hogy EMELJE FEL mindkét karját.
Ha az illetőnek a három kérés teljesítésének bármelyikével nehézsége van, azonnal hívd a mentőket és mondd el a tüneteket.Még egy
jel: Mondd az illetőnek, hogy ÖLTSE KI A NYELVÉT. Ha a nyelv „kicsavarodott”, ha egyik vagy másik oldalra megy a nyelv, ez is a stroke
jele lehet. Azonnal orvost kell hívni!
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Sorsunk a forrongó
világban
Most, hogy annyi bizonytalanság van az emberek sorsa körül,
sokan nehezen várják, hogy nyugdíjba mehessenek (amíg lehet)
és ha már sikerült is nyugdíjasnak lenni, még akkor sem tejföl az
élet fenékig.
Ezt bizonyítja az alábbi vers is, amit az Őszidő című magazinból
ollóztam ki 1997-ben. Akkor még én sem gondoltam azt komolyan,
de van benne valami. Ezt szeretném az alábbiakban továbbadni a
kedves Olvasóknak.
Varga László

A nyugdíjas
Hosszú szolgálatnak nyugalom a vége.
Amikor elértem, felnéztem az égre.
Hála Istennek most már megpihenek.
Nem parancsol senki, magam ura leszek.
Nem lesz többé nekem zsarnokom az óra.
Nem pislogok félve a nagymutatóra.
Nem kell olvasgatnom mikor üt és hányat.
Nem kell odahagynom a jó meleg ágyat.
Csak akkor kelek fel, amikor jólesik.
Az egész háznépem a kívánságom lesik.
Etetnek, itatnak s vakarják a hátam.
Ezt a boldog időt jaj de nagyon vártam.
Rámvirradt az első nyugalomnak napja.
A feleségem így szólt, hallja-e kend apja.
Itt rámvillantotta gyanúsan a szemét.
Hát már most igénylem fele segítségét,

Tisztelt Szövetkezeti Tagok
Azon Tagjaink számára,
akiknek bora a szövetkezetnél
van betárolva, lehetőség van
kedvezményes áron, illetve
hitelre vásárolni az izsáki, orgoványi és jakabszállási gazdaboltokban a szőlőültetvények
növényvédelmi és tápanyag
visszapótlási munkáihoz kórtani- és rovartani fertőzések
elleni szereket, növénykondicionálókat és műtrágyákat. Hitel
esetén a fedezetet a betárolt borok jelentik. A gazdaboltok felé
összegszerűen a levásárolható
tagi hitelkeret, a személyiségi
jogok betartása mellett átadásra
került. Vásárlási szándék esetén,
kérjük, keressék a számukra
eddig is látogatott legközelebbi
fent említett gazdaboltokat.
A július hónaptól várható
Áfa növekedés (20-ról 25%-ra)
miatt kérjük, igyekezzenek az
addig vásárolt anyagok után a
számlákat kiállíttatni, vagy a
tervezett számlás vásárlásokat

előrehozni, költségtakarékosság
miatt.
Tagjaink részére az AKG
régi és új, valamint a földalapú támogatások kontrolljához
szükséges szakvéleményezéshez
a talajminták leadási határideje e
hónappal lejár. Kérjük, aki még
kedvezményesen akarja igénybe
venni a vizsgálati lehetőségeket
(–15%), a mintákat a hónap
végéig szíveskedjen leadni a
Szövetkezeti irodán.
Felhívjuk tagjaink figyelmét,
hogy aki az új AKG programban
részt akar venni, a közös JPG-s
kimérést, a kedvezőbb díjtarifák
miatt, társulva vegyék igénybe,
amire a Szövetkezeti irodán
veszünk fel előjegyzést.
A későtavaszi fagyok remélhető elmúltával, az ígéretes
szőlőterméseknek már csak a jég
szabhat határt. Lehetőség van
kedvezményes jégkárbiztosításra a Szövetkezeten keresztül,
amennyiben erre igényt tartanak.
Kérjük a hónap végéig, jelezzék

Adrenalin energiaital 250 ml 100 Ft, 500 ml
160 Ft,
Kobra energiaital 1,5l
170 Ft,
Rostos üdítőitalok 1,5 l
125 Ft,
Szénsavas üdítőitalok 2 l
80 Ft,
Kannás szörpök 2 l
175 Ft,
Borsodi dobozos sör
175 Ft,
Karpackie dobozos sör
135 Ft és 145 Ft
Roger dobozos sör
120 Ft

Feleségem eddig sosem volt bajban.
Sem a jövés-menés nem fogott ki rajta.
És most, amióta eljöttem nyugdíjba.
Mindennap más bajok mutatkoznak rajta.

Nagy Kálmán

Gránit - műkõ
síremlékek
Szabadszállásról!

féle ár és minőségi kategória gránitból!

Komplett garnitúrák felállítva:
- kínai - már bruttó 190 000 ft-tól.
- indiai - már bruttó 290 000 ft-tól.
- olasz - már bruttó 390 000 ft-tól.
Sír szétszedés összerakás, tisztítás, lefedés.
Gránit és mészkő ablakpárkányok,
konyhapultok, gránit burkolóanyagok több színben!
Balluszter korlát készítés.
Kérésére otthonában számítógépes bemutatót tartok!
Bemutatósírkertek: Szabadszállás, Bajcsy-Zs. u. 12-13.
Kecskemét, Békefasor 4. a köztemető bejáratánál.
Baja, Csupor u. 12. a temető bejáratával szemben.
Több síremlék rendelése esetén jelentős kedvezmény!!
Müller Zoltán Szabadszállás, Bajcsy-Zs. u. 12
Telefonon egyeztetett időpontban
állok rendelkezésükre!

T: 70/457-0070

„a gyengék erőssége az egység”

A megszokott bor, pezsgõ és tésztakínálat mellett az
alábbi újdonságokkal várjuk Vásárlóinkat!

Ezelőtt feleség, háziállat s gyermek.
Énnálam mindnyájan hamarabb felkeltek.
Most már négy órakor a házba sem férek.
Azon a jogcímen, hogy most már ráérek.
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Az Arany sárfehér Szőlő- és
Bortermelők Szövetkezetének tájékoztatója

Bővült az Izsák Kincsei
üzlet kínálata!

Elvégre nekem ezt esküvel fogadta.
De hát amíg szolgált, nem volt foganatja.
Már egy kis pihenés énrám is rámfér.
Meglátja, nem sok lesz, meg aztán ráér.

Emiatt kell nekem legkorábban kelni.
Emiatt kell nekem a piacra menni.
Emiatt néz reám ezer féle dolog.
Hogy sokszor a szemem alig-alig forog.

2009. május 20.

Nagy választékban, kedvező áron kaphatók továbbá:
Vodkák, mézes pálinkák, konyakok,
krémlikőrök, borok, pezsgők!
Szeretettel várjuk a postával szembeni üzletünkben!
Szabadság tér 30.

ez iránti érdeklődésüket.
Tájékoztatjuk tagjainkat,
hogy a következő közgyűlésünket 2009. május 28.-án 18 órakor tartjuk a kultúrházban, ahol
fontos döntéseket (boreladás az
eddigi vételi ajánlatok szerint,
pincefelújítás folytatás, stb.) kell
hoznunk. Kérjük Tagjainkat,
hogy lehetőség szerint minél nagyobb számban vegyenek részt
aktívan a közgyűlésen.
A szövetkezet tagjai továbbra is kedvezményes áron
vásárolhatnak törzskötözőt a
szövetkezeti irodán! Az új induló AKG programmal kapcsolatos
kérdések esetén személyesen,
vagy telefonon szívesen állunk
rendelkezésükre.
Elérhetőségünk változatlan: 6070 Izsák, Dózsa tér 3,
Tel/fx: 76/374-036, Mobil:
20/5693-783, 20/2362-558,
E-mail: aranysarfeher@sv-net.
hu, Internet: www.aranysarfeher.hu
Vezetőség

ÉRTESÍTÉS

hulladékszállításról
Értesítjük a lakosságot
hogy, az ünnepre való
tekintettel,
2009. június 1. (hétfő)
helyett
2009. május 30.-án
(szombaton)
történik
a hulladékszállítás.
Izsák-Kom Kft.

4,5 hektár kaszáló
kiadó
a „Cegerét”
területén.
Érd:
Szabó Józsefné
Holsza-trafik,
Szabadság tér 3-5.

2009. május 20.
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete
7/2009. (IV. 29.) rendelete az Önkormányzat
2008. évi költségvetésének végrehajtásáról
A Képviselő-testület az 1992. évi XXXVIII. tv. 82. § alapján az
önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról az
alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az
Önkormányzat költségvetési szerveire.
2. §
(1) Az Önkormányzat költségvetési szerve az önállóan gazdálkodó Polgármesteri Hivatal, mely az Államháztartásról
szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. tv. 67. §-a
alapján címet alkot.
(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az (1) bekezdésben
meghatározott címen felül az 2/2008. (02. 20.) képviselőtestületi rendelet 1. sz. melléklet szerinti címeket határozza
meg, melyek részben önálló költségvetési szervek, a címekhez
a mellékletben felsorolt alcímek tartoznak.
I. Az éves költségvetési beszámoló részei
3. §
(1) A közzé teendő egyszerűsített éves költségvetési beszámoló
részei az alábbiak, melyek a rendelet mellékleteit képezik:
a, egyszerűsített könyvviteli mérleg ( 1. sz. tábla )
b, egyszerűsített pénzforgalmi jelentés ( 2. sz. tábla )
c, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás ( 3. sz. tábla )
d, egyszerűsített eredmény-kimutatás (4.sz. tábla)
költségvetési beszámoló részei még a kiegészítő mellékletek,
melyek az alábbiakat tartalmazzák (1-15 sz.):
- az Önkormányzat bevételeinek teljesítését kiemelt előirányzatonként, címenkénti és alcímenkénti bontásban a működési
bevételeket (1. és 2. sz. melléklet),
- az Önkormányzat kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként (3. sz. melléklet),
- a működési és felhalmozási kiadásokat címenkénti és alcímenkénti bontásban, valamint a felújítási és felhalmozási kiadásokat feladatonként, a speciális juttatásokat és a szervezetek
támogatását részletező kimutatásban (4. és 5. sz. melléklet és
részletező kimutatásai),
- az Önkormányzat ingatlan-vagyonának összesítőjét (6.,
6.A.,6.B. mellékletek)
- az Önkormányzati hivatal előirányzatainak teljesítését (7.sz.
melléklet),
- többéves kihatással járó kötelezettségek bemutatását (8.A.,
8.B.sz. melléklet),
- az Önkormányzat rövid és hosszú lejáratú követeléseinek
bemutatását (9. sz. melléklet),
- az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat
(10. sz. melléklet),
- az Önkormányzat rövidlejáratú kötelezettségeinek bemutatását (11. sz. melléklet),
- a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését bemutató mérleget (12. sz. melléklet),
- az Önkormányzat évi létszám alakulását, címek szerinti
bontásban (13. sz. melléklet),
- az Önkormányzat közösségi támogatással megvalósuló projektjének bemutatását (14. sz. melléklet),
- értékelés az Európai Uniós Támogatási program alakulásáról
(15. sz. melléklet)
- kisebbségi önkormányzat pénzforgalmának mérlegét (16.
sz. melléklet).
- összevont mérleg (17. sz. melléklet)
(2) A zárszámadási rendelet részeinek tartalma megegyezik,
illetve összehasonlítható a költségvetési rendelet és módosításainak adataival.
II. Költségvetési bevételek
4. §
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2008. évi költségvetési bevételeit 1.262.034 e.Ft-ban, a finanszírozási bevételeket
25.959 e.Ft-ban, a bevételek teljesítését összesen 1.287.993
e.Ft-ban fogadja el.
(2) A bevételeket bevételi forrásonként az 1. sz. melléklet, míg
a költségvetési szervek bevételeit forrásonként alcímek szerinti
bontásban a 2. sz. melléklet tartalmazza.
III. Költségvetési kiadások
5. §
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2008. évi költségvetési kiadásait 1.235.288 e.Ft-ban, a finanszírozási kiadásokat
37.349 e.Ft-ban, a kiadások teljesítését összesen 1.272.637
e.Ft-ban fogadja el.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési kiemelt kiadásainak teljesítését kiadási jogcím szerint a 3. sz.
melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. sz. mellékletben szereplő adatok alapján fogadja
el. A mellékleten lévő támogatások és speciális célú kiadások
teljesítését részletező kimutatás tartalmazza.
6. §
(1) Az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítése 6.977
e.Ft., a felhalmozási kiadások teljesítése 121.955 e.Ft.
(2) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak
teljesítését alcímek szerint az 5. sz. melléklet tartalmazza. A
további részletező mellékletek bemutatják feladatonként a
felmerülő kiadások megnevezését és összegét.
IV. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
7. §
(1) Az Önkormányzat 2008. évi pénzeszközének változása:
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nyitó pénzeszköz tárgyidőszak elején: 51.461e. Ft
záró pénzeszköz tárgyidőszak végén: 12.227 e. Ft
pénzeszköz változás:		
-39.234 e. Ft
(2) 2008. évi gazdálkodás módosított pénzmaradványa
28.206e. Ft.
8. §
(1) A 2008. évi vagyonmérleg szerint az eszközök és források
értéke
3.107.973 e Ft..
(2) A mérleg alakulásának számszerű bontását az 1. sz. tábla
mutatja be.
(3) Az Önkormányzati vagyonkimutatást a 6. sz. melléklet,
további mellékletei (6.A., 6.B.) az ingatlanvagyon kataszter
összesítőjét és a „0”-ra leírt ingatlanok kimutatását tartalmazza.
9. §
Az önkormányzati hivatal kiadásainak alakulását a 7. sz. melléklet mutatja be.
10. §
Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségét a
8. melléklet mutatja be.
11. §
Az Önkormányzat követeléseinek állományát és évenkénti
alakulását a 9. sz. melléklet tartalmazza.
12. §
Az Önkormányzat közvetett támogatást (helyi adó részletfizetés, bérleti díjkedvezmény) adott, a 10. sz. mellékletben
felsoroltak szerint.
13. §
Az Önkormányzat rövidlejáratú kötelezettségeinek bemutatását a 11. sz. melléklet tartalmazza.
14. §
Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek
és kiadásainak előirányzatát és teljesítési adatait mérlegszerűen
a 12. sz. mellékleten láthatjuk.
15. §
Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszám adatait a
13. sz. melléklet tartalmazza.
16. §
Az Önkormányzat Európai Uniós támogatását a 14. sz. melléklet mutatja be.
17. §
Az Önkormányzat EU Támogatási program szöveges értékelését a 15. számú melléklet mutatja be.
18. §
A város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának mérlegét a 16.
sz. melléklet tartalmazza.
19. §
Az Önkormányzat összevont mérlege 17.sz melléklet.
Záró rendelkezések
20. §
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Izsák, 2009. április 28.
Mondok József polgármester
Dr. Hauzmann János címzetes főjegyző
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ÜGYELETEK
Rendelési időn kívüli
ORVOSI ELÉRHETŐSÉGEK
ÜGYELET: Szabadszállás, Mindszenthy tér 1.
Telefon: 76/353-324
Az ügyelet igénybe vehető: hétfőn, kedden, szerdán,
csütörtökön 16 órától másnap reggel 8 óráig, pénteken
13-tól szombat reggel 8 óráig, szombaton, vasárnap
és ünnepnapokon 24 órában.
AZ IZSÁKI ORVOSOK DÉLUTÁNI ELÉRHETŐSÉGE
hétfő: 12-16 óráig: Dr. Szántó Ágnes (T: 76/374-375)
kedd: 12-13 óráig: Dr. Bíró Sándor (T: 76/374-844)
13-16 óráig: Dr. Szántó Ágnes
szerda: 12-13. 30 óráig: Dr. Rigó József Zsolt
(T: 76/374-190)
13. 30-tól 16 óráig: Dr. Bíró Sándor
csütörtök: 12-16 óráig: Dr. Rigó József Zsolt
péntek: 12-13 óráig: Dr. Bíró Sándor
Délutáni (12-16 óráig) ügyeleti telefonelérhetőség a
zárójelben szereplő telefonszámokon, illetve a 06-20962-4594-es számon, 16 óra után pedig a szabadszállási
ügyelet számán.
Gyógyszertári ügyelet
Május 18-24: Izsák, T: 569-208
Május 25-31: Szabadszállás, T: 76/358-029
Június 1-7: Izsák
Június 8-14: Szabadszállás
Június 15-21: Izsák
Kábeltévé ügyelet
Május 11-17: Izsák László, 06-20/475-7966
Május 18-24: Farkas Zsolt, 06-20/436-7400
Május 25-31: Izsák László
Június 01-07: Farkas Zsolt
Június 08-14: Izsák László
Június 15-21: Farkas Zsolt
Rendõrség
06-20-384-9606, 06-20-384-7731
Polgárõrség
06-30-555-6645

Óriási akció!
ÚJRA MEGNYILT a Gedeon dűlő 250 szám
(Beck-tanya dűlő) alatt
a Benyovszky Kft fűrészáru és tűzifa telepe.
Legkedvezőbb áron értékesíti az alábbi termékeit:
- szlovák fenyő fűrészáru
45.000 Ft/m3
- tetőléc 2,5x5
70,-/m
3x5
80,-/m
5x5
140,-/m
- fenyődeszka akció 2-3 méter
38.000 Ft/m3
- szélezetlen palló
48.000 Ft/m3
- akácrönk		
28.000 Ft/m3
- akáctűzifa (kugli)
2.200 Ft/q
- vegyes tűzifa (kugli)
1.700 Ft/q
- puhafa tűzifa (kugli)
1.500 Ft/q
Házhozszállítást vállalunk!
Fával kapcsolatos egyedi igényeit megvalósítjuk!
Rönk kerti bútor és játék értékesítés. Rönkfa-virágláda és virágföld 50%-os árengedménnyel.
Felhívjuk figyelmüket óriási falburkoló, díszkő, és
kertépítőkő választékunkra, melyet óriási akcióval
értékesítünk.

Nyitva tartás:
hétfőtõl - szombatig: 8 órától 17 óráig
Telefon:
06-20-9549-075
06-30-4318-688
06-20-5571-631

2009. május 20.

Építési engedéllyel
rendelkezõk figyelmébe
Felelõs mûszaki vezetést vállalok
új lakás és egyéb építményeknél, lakásbõvítésnél,
ami minden engedélyezett építéshez szükséges

Május 27. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Megyei Krónika (ism.)
20:35: Református Krónika (ism.)
20:50: Esti nótaszó 3.
21:25: Biztonsági Zóna
Május 28. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Megyei Krónika
20:35: Katolikus Krónika (ism.)
21:20: Szivárvány Magazin
Június 3. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Megyei Krónika (ism.)
20:35: I. Izsáki Tésztafőző
Fesztivál
21:05: Esti vendég (ism.)
Június 4. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Megyei Krónika
20:35: Izsák-Budafoki LC
labdarúgó mérk.
Június 10. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Megyei Krónika (ism.)
20:35: I. Izsáki Kórustalálkozó
1. rész
21:15: Mátyási József emlékezete 4.
Június 11. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Megyei Krónika
20:35: II. Kolon Kupa
Futóverseny
21:15: Biztonsági Zóna
Június 17. szerda
19:0: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Megyei Krónika (ism.)
20:35: I. Izsáki Kórustalálkozó
2. rész
21:10: I. Izsáki Tésztafőző
Fesztivál (ism.)
Június 18. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Megyei Krónika
20:35: Izsák-FC Dabas
labdarúgó mérk.

APRÓHIRDETÉSEK
Város központjához közeli
3 szobás, összkomfortos családi
ház, melléképületekkel eladó.
Érd.: 06-30-2328-278

Építési munkák
kõmûves munkák, speciális szaképítés
lakások utólagos hõszigetelése
térkövezés
tervezés, költségvetés készítés
Vegye igénybe építési szakember tanácsát!
Egyéb betonmunkák
Beton csatornaelem
Felhasználható: utaknál, kapubejáróknál, különbözõ átereszeknél,
belvizek elvezetéséhez, vízelvezetési rendszerek megépítéséhez, stb.

Felszedhetõ tetejû vízelvezetõ beton csatornaelem
Felhasználható: utaknál, kapubejáróknál, különbözõ átereszeknél,
belvizek elvezetéséhez, vízelvezetési rendszerek megépítéséhez, stb.

Kútgyûrû, betonkád
Felhasználható: vízgyûjtõ akna, vízóra akna készítéséhez, hozzávaló fedlappal, 60x60 cm-es nyílással.

Megrendelhetõ:
Csík Imre kõmûves mester
Izsák, Bocsányi u. 11.
Tel: 374-441, 06-30-319-0025

A katolikus temetőkben
történő temetések
(hamvasztás is) ügyintézése
„Jóindulat” Kft. Temetkezés, Kecskemét,
Csabai Géza krt. 2. (a régi kórház hátsó
bejáratával szemben)
Telefon: 06-30-9639-222,
vagy
Molnár László,
Izsák, Vörösmarty u. 2.
Tel.: 06-20-3113-572

Anyakönyvi Hírek
Születtek: Horváth Jenő an.: Tóth Andrea, Nagy Vivien Réka
an: Buki Anikó, Ungor Kitti an: Barta Erzsébet Márta, Kelemen Milla
an: Kállai Mónika.
Házasságkötések: Benyovszki László és Sztakó Erika Adrienn.
Meghaltak: Sponga Jánosné sz: Fertig Mária 81 éves, Mező u. 90.,
Gugi Józsefné sz: Heinfahrt Jolán 49 éves, Bottyán u. 6., Gyuris József
76 éves, Béke u. 20., Tatár István 51 éves, Csokonai u. 28., Mezei
István 58 éves, Matyó dűlő 115., Fejszés István 98 éves, Rákóczi u.
16., Jakus Lászlóné sz. Polyák Éva, Széchenyi u. 23.

Izsákon a központban összkomfortos lakás eladó, 2 család
részére is alkalmas külön bejárattal, pincével. Érd.: 06-30-6093002 (4 óra után) vagy
06-30-296-5043
Korrepetálást, érettségire
való felkészítést vállalok német
nyelvből, kedvező áron. Somogyi
B. u. 2. T.: 06-70-427-0994
Izsák és Fülöpszállás külterületén szántót, gyepet, legelőt
vásárolnék. Nagy Ferenc, Szabadság tér 26. T: 06-30-9381365
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