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Tájékoztató az Orgovány és Vidéke Takarék-
szövetkezet ügyfeleinek kártalanításáról

A kártalanítási eljárásban az izsáki posta meghosz-
szabbított nyitva tartással, megnövelt létszámú 
személyzettel várta az ügyfeleket. A zökkenőmentes 
lebonyolításhoz az önkormányzat az Izsák Innokom 
Nonprofit Kft. irodáját bocsátotta rendelkezésre, 
valamint a posta elé székeket biztosított a várakozók 
részére. Noha sok ügyféllel kellett foglalkozni, gyorsan 
és zökkenők nélkül zajlott, illetve zajlik a kártalanítási 
folyamat. A 2,5 milliónál nagyobb betéttel rendelkezők 
vidéki takarékszövetkezeti fiókokhoz kaptak időpon-

tot, ők ott intézhetik ügyüket

Mint ismeretes, a jegybank 
július 4-én visszavonta az 
Orgovány és Vidéke Takarék-
szövetkezet működési enge-
délyét. Július 31-étől kapják 
meg a szövetkezet betétesei 
a részükre járó kártalanítást 
az Országos Betétbiztosítási 
Alaptól (OBA). A százezer fo-
rintig terjedő kártalanítások 
pénzösszegét házhoz viszi a 
Magyar Posta, két és fél millió 
forintig postai értesítőt kap-
tak a betétesek arról, hogy 
melyik postán tudják felvenni 
az őket megillető összeget. 
A két és fél millió forint 

feletti összeggel rendelkező 
magánszemélyek, valamint 
a vállalkozások augusztus 
4-étől kapták kézhez az érte-
sítést. Az OBA kártalanítási 
kötelezettsége meghaladja 
az 54 milliárd forintot, a 
kártalanításban részesülő 
betétesek száma a 30 ezret. 
Az OBA által nem biztosított 
betétek és a 100 ezer eurót 
(mintegy 31 millió forintot) 
meghaladó betétrészek 15,44 
százalékát - a szövetkezeti 
hitelintézeti törvény alapján 
- a Takarékbank fizeti ki 
az érintett betéteseknek a 
kijelölt takarékszövetkezeti 
fiókokban.
Az Orgovány és Vidéke 

Takarékszövetkezet 30.244 
betétesének 54,3 milliárd 
forint kártalanítást fizet 
az OBA. A betétesek 87 
százaléka magánszemély, 
a takarékszövetkezetben 
tartott betétek átlagos nagy-
sága meghaladta az országos 
átlagot: 1,7 millió forint. Az 
adatállományban a betéte-
sek 95,9 százaléka problé-
mamentesen feldolgozásra 
került.
Kifizetési módok szerint 

jóváhagyott kifizetések 
(magán- és jogi személyek 
együtt):
- 2,5 millió forintig (Magyar 

Postán keresztül): 19 555 
ügyfélnek, 8 milliárd 431 
millió 655 ezer forint.
- 2,5 millió forint felett 

(Takarékbankon keresztül, 
takarékszövetkezeti fiókok-
ban): 9.444 ügyfélnek, 39 
milliárd 737 millió 133 ezer 
forint.
- Összesen: 28 999 ügyfél-

nek, 48 milliárd 168 millió 
788 ezer forint.
A Takarékszövetkezet ve-

zető állású tisztviselői és a 
velük egy háztartásban élő 
közeli hozzátartozók betéteit 
az OBA nem fizeti ki.
Az OBA kártalanítás továb-

bi főbb adatai
A Takarékszövetkezet teljes 

biztosított betétállománya 
(kamat+tőke): 59 milliárd 
forint.
Ebből OBA kártalanítási 

kötelezettség (kamat+tőke) 

a 100 000 eurónak megfelelő 
30 millió 835 ezer forint 
összegig (zárolt betétekkel, 
vizsgálandó tételekkel és 500 
forint alatti nem kifizethető 
tételekkel együtt): 54,3 mil-
liárd forint
Biztosított és kártalanításra 

jogosult betétesek száma: 
30.244 fő.
Ebből: 
- Magánszemély: 24.993 fő
- Vállalkozás, társadalmi 

szervezet (kft., bt., egyesület, 
egyéni vállalkozó, egyház, 
stb.): 4 905 db 
- Tulajdonközösség: 346 db
A kártalanítás Magyar-

országon kívül 21 ország 
(Afganisztán, Ausztria, Be-
lize, Egyesült Királyság, 
Franciaország, Hollandia, 
Horvátország, Izrael, Kína, 
Németország, Olaszország, 
Románia, Svájc, Svédország, 
Szerbia, Szlovákia, Szlo-

vénia, Tunézia, Új-Zéland, 
Ukrajna, USA) 294 állam-
polgárát érinti, összesen 87 
millió forint összegben. 
A legidősebb betétes 1910-

es születésű, a legfiatalabb 
2012-ben született. 
Az 500 forint alatti (ki nem 

fizethető) betétek száma 3 
204 db, összesen: 516.599 
forint értékben. 
Az OBA kártalanítási érték-

határát, azaz a 30.835.000 
forint összeget meghaladó 
betétesek száma: 172 (pén-
zük összege 4,2 milliárd 
forint). A legnagyobb, OBA 
kártalanítási összeghatár 
feletti egyéni betétösszegek. 
Magánszemély esetén: 291 
millió forint. Vállalkozás 
esetén: 393 millió forint.
(Az összeállítás az OBA 

július 31-én kiadott saj-
tóközleménye alapján 
készült.)

Világháborús emlékezés és koszorúzás

Búcsúzó és beköszönő plébános

Ismét a Vajdasági Vágtán jártunk

Száz esztendeje tört 
ki az első világháború, 
melynek közvetlen ki-
váltó oka az volt, hogy 
Gavrilo Princip szerb 
anarchista diák 1914. jú-
nius 28-án Szarajevóban 
lelőtte Ferenc Ferdinánd 
trónörököst és feleségét. 
Az Osztrák-Magyar Mo-
narchia 1914. július 28-án 
üzent hadat Szerbiának, 
mely hadüzenettel meg-
kezdődött az a négyéves 
háború, melybe 1914. 
november elejéig gyakor-
latilag az összes európai 
ország bekapcsolódott va-
lamelyik oldalon. Izsákról 
1100 férfit soroztak be. A 
legnagyobb arányú soro-
zás 1916-ban volt. Ekkor 
gyakorlatilag minden 23 
és 50 év közötti izsáki 
férfit behívtak. Közülük 
kétszázötvenen haltak 
hősi halált, ötvenhárman 
hadirokkantként tértek 

haza. Maguk a háborús 
események azonban Izsá-
kot nem érintették, itt 
nem folytak harcok. A 
háborúban elesettek em-
lékét őrzi az 1924-ben 
állított első világháborús 
emlékmű a főtéren. Július 
17-én a centenárium al-
kalmából Lezsák Sándor 
az Országgyűlés alelnöke, 
körzetünk országgyűlé-
si képviselője, Mondok 
József polgármester és 

Podmaniczki Imre es-
peresplébános e szobor 
megkoszorúzásával em-
lékeztek az évfordulóra 
és tisztelegtek az izsáki 
hősök emléke előtt.
Tavasszal a művelődé-

si ház előadássorozatot 
rendezett a centenárium 
alkalmából, majd az em-
lékezés folytatásaként 
novemberben egy erdélyi 
csoport emlékműsorát 
láthatják az izsákiak.

Júliusi hatállyal Páhi-
ra helyezték Podmaniczki 
Imre plébánost. Helyére 
Harbula István ágasegyházi 
plébános került. A 27 évet 
Izsákon töltött Podmanicz-
ki Imre július 6-án a 9 órai 
misében búcsúzott híveitől, 
s ekkor mutatkozott be 
utódja, Harbula István. 
Az ez alkalomból velük ké-
szített beszélgetést vallási 
rovatunkban olvashatják.

A Magyarország – Szer-
bia IPA Határon Átnyúló 
Együttműködési Program 
keretében a Tegyünk Izsá-
kért Egyesület vállalta, hogy 
kettő lovas rendezvényen 
vesz részt a Vajdaságban. 
Első bemutatkozásunk 2013. 
július 27-én, a második 2014. 
június 21-én a  Vajdasági 
Elővágtán. volt  A  Royal-
sekt Zrt. (Biczó-Csárda és 
Lovas Panzió) színvonalas 
csikósbemutatóját vittük a 
tarsolyunkban. Mindkét al-
kalommal a mindent eldöntő 
utolsó vágta előtt követ-
kezett a Tegyünk Izsákért 
Egyesület programja. A négy 
igazi csikóslegény hibátlan 
korhű öltözetben mutatta 
be nem mindennapi tudását, 

természetesen helyi folklór 
elemekkel tűzdelve. Fergete-
ges műsorral kápráztatták el 
a nagyérdeműt. A lovaikkal  
kialkított kölcsönös biza-
lomra épülő kapcsolatukkal 
ámulatba ejtették a közönsé-
get. A csikósbemutató végére 
hagytuk a meglepetést, a 
narrátor felkonferálásával 
egyidőben vágtatott be az 
arénába a „Pusztaötös”. Óri-
ási ováció fogadta az ottani 
szemek által ritkán látott 
színvonalas, ízig-vérig, a 
magyar virtusra épülő lovas 
produkciót.
A műsorvezető  tájékoz-

tatta a nézőket a puszta-
ötös eredetéről és annak 
történetéről. Szerénység 
nélkül állíthatjuk, hogy a 

műsor befejezésekor, csikó-
sainkat a zsúfolásig megtelt 
nézőtér felállva tapsolta. 
Párás szemmel gratuláltak 
és köszönték meg, főként 
az idősebb korosztályból, 
hogy odavarázsoltunk egy 
pici Magyarországot. El kell, 
hogy mondjuk azt is, hogy a 
csikósbemutatóra és a pusz-
taötös bemutatójára azért 
került sor ismételten, mert 
a tavalyi sikerünket látva a 
szerb partner kifejezetten 
kérte azt. Ezen felül Egyesü-
letünk standjánál a vajdasági 
közönség megismerhette a 
túraútvonalakat és az érin-
tett lovasbázisokról is részle-
tes információt kaptak.
A projekt 2014. augusztus 

31-vel zárul, eredményeiről 
ez év őszén számolunk be.

Tegyünk Izsákért 
Egyesület

Sösöné Boldoczki Tímea 
titkár, projekt-

koordinátor
Varga István elnök, 

szakértő

Álltuk a rohamot - köszönet a 
munkatársaknak, segítőknek

Kiemelkedő forgalmat bonyolított le az elmúlt két hétben az 
izsáki posta, ugyanis a Magyar Posta részt vett az Orgovány 
és Vidéke Takarékszövetkezet kártalanítási folyamatában. 
Az Országos Betétbiztosítási Alap megbízásából 2,5 millió 
Ft-ig a postai kézbesítők vihették a kifizetési utalványokat, 
illetve az értesítéseket arról, hogy megérkezett a várva várt 
pénz. A helybeli postásokat – annak érdekében, hogy az első 
kártalanítási napon mindenki megkapja a tájékoztatást, - más 
postáktól átirányított munkatársak segítették, mint ahogy ab-
ban is segítséget nyújtottak, hogy ne kelljen a lakosságnak sok 
pénzzel az utcán járni-kelni. Ismertették, ajánlották a postán 
nyitható folyószámlát, a különböző megtakarítási, befektetési 
lehetőségeket. A nagy forgalom előzetes számításai alapján 
a Posta az Izsáki Önkormányzathoz fordult segítségért. A 
támogatásnak köszönhetően a kártalanítás folyamata két 
helyszínen zajlott. A helyi posta mellett az Önkormányzat 
által rendelkezésre bocsátott Inno-Kom iroda épületében is, 
a nagy melegben székekkel, frissítő ásványvízzel téve kelle-
mesebbé a várakozást. A polgárőrség, rendőrség is felkészült 
a jelentős készpénzmozgásra, de az igazi elismerést az adja, 
hogy nem volt szükség sehol konkrét beavatkozásra.
Az előkészületeket és a postások munkáját köszönték és el-

ismerték a lakosok, postásainknak ez rendkívül jólesett és ne-
vükben is köszönöm a türelmet, a megértést. A kártalanítással 
kapcsolatos további kifizetések során is készséggel állunk 
rendelkezésre betételhelyezéssel, megtakarítási ajánlatokkal, 
biztosítási lehetőségekkel, a teljes nyitvatartási időben.

Némethné Zsámboki Krisztina postavezető
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Német testvér-
településünk, Strullendorf 
küldöttségének fogadása

Az idei Sárfehér Napokon 50 fős küldöttség vesz részt Strullendorf-
ból. 
A vendégek szeptember 25.-én (csütörtök) este érkeznek.
Szívesen látjuk azokat a családokat, akik német vendégeket szeret-

nének fogadni. 
Kérjük vendégfogadási szándékukat a Polgármesteri Hivatal titkársá-

gán szíveskedjenek jelezni. Részükre a következő évben németországi 
látogatási lehetőséget biztosítunk.

Mondok József polgármester

Az Arany sárfehér Szőlő- és Bortermelők 
Szövetkezetének tájékoztatója
                                                               „a gyengék erőssége az egység”

Ebek tartása
Az utóbbi időben több beje-

lentés érkezett, hogy a város 
belterületén kóbor ebek vannak 
és veszélyeztetik a lakosság 
-  elsősorban gyermekek és 
idősek emberek – testi épségét. 
Néhány aktuális szabályra sze-
retném felhívni a figyelmet.
- A kutyát közterületen, il-

letve lakóház/társasház közös 
használatú területén kötelező 
pórázon vezetni.
- Harapós vagy támadó termé-

szetű ebeknél kötelező a száj-
kosár használata.(Szájkosarat 
használni kizárólag az egyed 
jellemzően agresszív maga-
tartásának ismerete esetében 
kell.) 
- Közterületen ebet csak olyan 

személy vezethet, aki az eb irá-
nyítására, kezelésére és féken 
tartására képes.
- A kutya tulajdonosának biz-

tosítania kell, hogy az eb sem 
más állatot, sem embert ne 
veszélyeztethessen, ha pedig az 
állat kárt okoz, akkor azért a 
felelősség a gazdáját terheli.
- A kutyát játszótérre been-

gedni, illetve bevinni tilos. (A 
játszótér területének minősül 
a játszóeszközöket határoló 
kerítésen belüli terület, illetve 
az azt körülvevő zöldterület és 
a szilárd burkolattal ellátott 
járda.)
- Szabálysértést követ el, aki 

a felügyelete alatt álló kutyát a 

település belterületén felügye-
let nélkül bocsátja közterületre, 
vagy kóborolni hagyja (póráz 
nélkül szabadon engedi.)
- Bekerítetlen ingatlanon ebet 

szabadon tartani tilos. Az eb tu-
lajdonosa köteles gondoskodni 
arról, hogy az eb tartási helyét 
ne hagyhassa el.
- Az ebtartó köteles gondos-

kodni arról, hogy az eb a köz-
területet és a lakóházak közös 
használatú helyiségeit ne szen-
nyezze. A közterületen keletke-
zett ürüléket az ebtartó köteles 
haladéktalanul eltávolítani és 
az erre alkalmas eszközöket 
(zacskó, kislapát, stb.) magánál 
tartani és használni, valamint 
az arra feljogosított személynek 
ellenőrzés végett bemutatni.
- Az ebek mikrochippes meg-

jelölése, minden 4 hónaposnál 
idősebb kutyánál kötelező.
- Az állattartó köteles a há-

rom hónapos kort elért ebeket 
30 napon belül, ezt követően 
évenként beoltatni, az oltási 
könyvet megőrizni, és az ellen-
őrzésre feljogosított személy-
nek felmutatni.
- Kóbor állatot közterületen 

etetni tilos, köztisztasági sza-
bálysértésnek minősül.
Kérem, hogy a leírtakat kísér-

jék fokozott figyelemmel. 

Bagócsi Károly 
címzetes főjegyző

A nagyon erős kórtani problé-
mák mellett a szüreti kilátások 
egyre kevésbé biztatóak. Most 
már különösen a botritisz veszé-
lyezteti legjobban az egészséges 
szőlő betakarítását. Javasoljuk, 
hogy legalább fürtpermetezéssel 
sürgős fedettséget biztosítsanak 
a botritisz felszaporodása ellen. 
Ellenkező esetben se közvetlen 
értékesítésre, se betárolásra nem 
lesz alkalmas az idei termés. 
Az orgoványi takarékszövetkezet 

felszámolása is tovább rontja a 
termelők és a felvásárló borásza-
tok helyzetét. A gondok enyhíté-
sét jelentheti, ha a helyi borászati 
cégek elsősorban a helyi termelők 
termését vásárolják fel, és része-
sítik előnyben. Mindez csak óhaj 
szintjén igaz, mert a piaci érdekek 
felülírhatják a közösség és a térség 
érdekeit. Az olasz borimporttal 
szembeni szankciók megkéset-
tek és átmenetnélküliségével a 
felvásárlók piaci pozícióját rontja. 
Okulásként korábbi példaként 
említhetnénk az osztrák termelő-
ket, akik egyértelmű kormányzati 
és helyi intézkedésekkel rövid idő 
alatt talpra álltak, piacukat vis-
szaszerezték, és a világ minden 
részébe exportálnak kiszámítható 
és tisztességes megélhetést bizto-
sítva a termelőknek. A magyar 
borfogyasztás több mint egyhar-
mada az olcsó olasz importborra 
alapozott, amit már inváziónak, 
dömpingnek lehet nevezni. Az 
osztrák kormányzat borágazati 
cselekvése azzal az egyértelmű 

céllal, hogy az import mennyisége 
ne haladja meg az exportét, ki is 
zárja az ilyen torzulásokat. Indo-
kolt lenne ezért sürgősen meg-
vizsgálni, és alkalmazni azokat az 
eszközöket – beleértve az agrár-
ágazati és az adózási szabályokat 
-, amelyekkel a szomszédos ország 
ezt az egyensúlyt EU-konform 
intézkedésekkel megőrzi. 
Ma már az ültetvényfelületek 

olyan mértékben csökkentek, 
hogy a belföldi igények import nél-
kül nem kielégíthetőek. A korábbi 
fajtától, minőségtől független 
szőlőátvételek oda vezettek, hogy 
nem érte meg nagyminőséget adó 
fajták költségesebb művelésének 
felvállalása. A kevésbé értékes 
toleráns Biankák, Aletták vették 
át a nagyságrendi szerepet. Nem 
beszélve a hungarikumnak tartott 
hagyományos régi magyar fajták 
zsugorodásáról a palettán, mint az 
Arany sárfehér, Ezerjó, Kövidin-
ka, Kadarka, stb. fajták, melynek 
okát, nem lehet csak üzleti érde-
kekkel magyarázni. 
Szüret előtt a szokásos tájékoz-

tatás érdekében rendkívüli köz-
gyűlésre hívjuk tagjainkat előre 
kiküldött meghívó, kifüggesztett 
tájékoztató és ITV-felhívás sze-
rint. Azt már előre jelezhetjük, 
hogy értékesítési feszültségek 
esetén, ez évtől, csak a tagjainktól 
vásárolunk fel szőlőalapanyagot. 
Az elmúlt két évben, akik a szövet-
kezetet megkerülve értékesítették 
termésüket, illetve vismajort 
nem jelentettek, azok közgyűlési 

határozat alapján automatikusan 
elvesztették tagsági viszonyukat.
Folytatjuk a talaj és levélvizsgála-

tokat, akiket érint, jelentkezzenek 
a szövetkezeti irodán és egyezte-
tett időpontban a mintákat továb-
bítjuk a vizsgálati laborhoz..
Augusztus 15.-én azon gaz-

dákkal, akik időben leadták je-
lentkezésüket, a Mátrai és Egri 
borvidékre látogatunk. A kultur-
program mellett családi és szövet-
kezeti borászatok megtekintése 
szerepel.
Az Izsáki Önkormányzat, a 

Kunsági Borvidék Hegyközségi 
Tanácsa, az Izsáki Hegyközség 
és az Arany Sárfehér Bor és Pezs-
gőrend ez évben is megszervezi a 
Hungarikum borok és pezsgők 
országos versenyét 2014. szeptem-
ber 25.-én. Borvidékeinkről és a 
Kárpátmedence minden részéről 
továbbra is várjuk a régi magyar 
fajtákból készült borok és pezs-
gők benevezését. Az oklevelek és 
különdíjak átadására az Izsákon 
megrendezett egyesfogathajtó 
világbajnokság díjátadásával egy 
időben, 2014. szeptember 27.-án 
kerül sor.  
A szövetkezet tagjai kérdéseik-

kel, személyesen, telefonon, vagy 
interneten is (aranysarfeher@
sv-net.hu) kereshetnek bennün-
ket. A www.aranysarfeher.hu 
weblapon is igyekszünk friss 
információkkal segíteni tagjaink 
tájékozódását.                                                                               

Vezetőség

Virágos Izsákért
Izsák város Képviselő-testülete 

2008-ban szabályzatot fogadott el 
a „Virágos Izsákért” mozgalom 
beindításáról. Ennek keretében 
az önkormányzat díjazni kívánja 
a versenyben részt vevő ingatla-
nokat, illetve azok tulajdonosait. 
Ez alkalommal is a Sárfehér 
Napok megnyitóján kerül sor 
a díjazottak részére oklevél át-
adására. Az oklevél elnevezése: 
„Izsák legszebb virágos háza”. 
A versenyre nevezési lappal le-
het benevezni, amely a Hivatal 
Titkárságán, illetőleg az Izsáki 
Hírek Szerkesztőségében sze-
rezhető be. 
A nevezéseket 2014. augusztus 

29-ig lehet leadni. 
Kérjük, hogy minél többen ne-

vezzenek a versenyre.
A kitüntető cím szabályzata sze-

rint a társadalmi zsűri két díjat 
adományoz. 
Az egyik díj a beadott nevezé-

sek alapján, az „Izsák legszebb 
virágos háza”  az évszám meg-
jelölésével.
A másik díj „Izsák legszebb 

virágos háza – közönségdíj”, a kö-
zönség szavazatok alapján. E díj a 
legtöbb, de legalább 50 jelöléssel 
bíró személy részére adható.

Mondok József
polgármester

„PÁHI AJTÓ-ABLAK” GyÁrTÓ üzEM AJÁNLATA
Fa és műanyag nyílászárók gyártása, beépítése, termelői áron! 

Érdeklődni:  
GÓHér MIHÁLy asztalos mesternél 

a 06-20-322-82-27  telefonszámon lehet,
vagy Páhi, rákóczi u. 56.

AUGUSzTUS 20.
Szeretettel hívunk és várunk minden kedves izsáki lakost, 

az augusztus 20-i városi ünnepségre, melyet 11 órakor a 
Művelődési Ház előtti téren tartunk! A részletes programról 
a Tegyünk Izsákért Egyesület honlapján, az ITV-ben, illetve 
plakátokon adunk tájékoztatást.

Tegyünk Izsákért Egyesület 

A Hungaroringen jártunk

Izsák Város Gyermekjóléti- 
és Családsegítő Szolgálata 
második alkalommal nyert pá-
lyázatot a rendkívül népszerű 
Magyar Nemzeti és Üdülési 
Alapítvány Erzsébet-program 
keretében 50 gyermek részére. 
Így tölthettünk el egy élmé-
nyekben gazdag pénteki napot 
július 25-én a Hungaroringen, 
ahol a Forma 1 szabadedzést 

tekinthettük meg. Az alapít-
ványnak köszönhetően nem 
csak a belépőket kaptuk a 
délutáni programra, hanem 
igazi finomságokkal teli úti-
csomagot is.
Csodálatra méltó volt a sok 

önkéntes dolgozó kedves-
sége és odaadó figyelme, az 
Erzsébet-tribünre érkező 
gyermekek iránt. Ezúton is 

köszönjük Izsák Város Önkor-
mányzatának, Mondok József 
polgármester Úrnak, hogy az 
útiköltséget átvállalta és biz-
tosította a gyermekek utazta-
tását. Bízom benne, hogy még 
sok éven keresztül juthatnak 
ilyen csodálatos élményhez 
izsáki gyerekek.
Sörösné Boldoczki Tímea

intézményvezető
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Augusztus 1-jén szentmisében adtak hálát 
ötvenévnyi házasságukért Kovács József 
és neje Kovács Etelka. Harbula István plé-
bános köszöntő szentbeszédében egyebek 
mellett arról szólt, hogy az Istenbe vetett 
hit és az egymás iránti szeretet ereje tud 
egyben tartani családokat. Kovács Józsefék 
eszerint éltek, s öt együtt töltött évtized 
lett a jutalmuk. A hálaadó szentmisén a 
családtagok voltak jelen, az ünnepeltek 
sajnos nem, mivel a férj néhány hónap 
óta súlyos beteg volt, felesége pedig nem 
mozdult mellőle még ez időre sem. S így 
volt jó, hiszen ezek voltak az utolsó együtt 
töltött óráik - Kovács József másnap délben 
meghalt.

TETÉZI LAJOS

Gondolom...
…az elektromos áram léte mindenki számá-

ra olyan természetes, mint a levegőé. Ezzel 
működik a világítás, a főzőlap, a központi 
fűtés keringető szivattyúja, a televízió, a rá-
dió, a számítógép, a klíma, és sorolhatnánk 

még, mi mindennek létalapja az elektromosság. Mondhatjuk 
nyugodtan, nélküle megállna az élet. S ez nem túlzás, hiszen ha 
csak a számítógép alapú szolgáltatásokat vesszük (nem magát 
a számítógépet, hanem mindazokat, amelyek működésének 
alapja ez az okos masina: közlekedési lámpák, bankautomaták, 
beléptető rendszerek, távfelügyeletek, jegykiadók, irodai és 
központi adatnyilvántartások, stb, stb.) máris bizonyított a 
tétel. Pedig ezek csak egy szűk szegmensét képezik életünknek, 
s az elektromossággal működő eszközöknek, rendszereknek.
Gondolom, olvasóink is láttak már olyan filmeket, amelyek 

cselekménye abból a gondolatból építkezik, hogy egyszer csak 
eltűnik az elektromosság az életünkből. Az alkotók meglehető-
sen baljós képet festenek a várható kilátásokról, s ellentétben 
a más alapokról induló katasztrófafilmekkel, itt nem is igen 
kell elragadtatniuk a fantáziájukat. Mert valamennyien sejtjük 
mi várna ránk. Nem az lenne a fő problémánk, hogy esetleg 
ugrik a délutáni szappanopera a tévében, netán a véget nem 
érő netes társalgások sora, vagy a discók dübörgő zenéje és 
fénykavalkádja, hanem a fentebb említett, mindennapjainkat 
alapjaiban meghatározó szolgáltatások tűnnének el, s omlana 
össze pillanatok alatt, a jól megszokott életünk. 
Gondolom, úgy általában senki sem mélázgat ezeken a dolgo-

kon, mert mint a bevezető mondatban is szót ejtettünk róla, 
természetesnek vesszük az elektromosság létét, áldásait. S 
nyilván úgy általában azzal sem foglalkozunk, hogy miképpen 
is jut el az elektromos energia a konnektorunkba. Legföljebb 
akkor, ha ilyesfélékről szóló vitákat hallunk. Legutóbb a paksi 
atomerőmű esetleges bővítése kapcsán csaptak össze a külön-
böző nézetek, még inkább az indulatok. A gond ezzel csupán az, 
hogy nem a szakemberek hangja hallatszott, hanem jó magyar 
szokás szerint, politikusok osztották az észt, olyanok, akiknek 
halvány fogalma sincs az egész ügy fizikájáról, meg arról, hogy 
amit Paks helyett javasolnak, egyáltalán megvalósítható-e? 
Nézzünk e viták illusztrálására néhány számot. Paks (ahogyan 
az Izsákon járt ismertető buszukban bemutatott prezentáci-
ójuk is szemléltette) a hazai áramigények 35-40 százalékát 
termeli meg. Ez óránként 1910 megawatt (óránként!). A 
bővítést (amire azért lesz szükség, mert a meglévő blokkokat 
szűk húsz év múlva végleg le kell állítani) ellenzők e helyett 
szélerőműveket és napelemeket ajánlanak. Nézzünk itt is 
konkrét számokat. Egy olyan szélerőmű, mint amilyenből 
az osztrák határ közelében láthatunk jónéhányat, 30 kW-ot 
ad le. Persze akkor, ha fúj a szél, ami ugye nem mindig fúj. A 
paksi 1910 MW előállításához közel 70 ezer ilyen (darabon-
ként, a kiegészítő áramtároló berendezések nélkül számítva 
hétmillióba kerülő, ormótlan, csúnya, a madarakra konkrét 
életveszélyt jelentő) állandóan forgó kerékre lenne szükség. 
Nézzük a napenergiát. Egy átlagos szilíciumkristály-alapú 
napelem ideál esetben 1,5 kW-ot ad le száz négyzetcentimé-
teren, teljes nyári napsütésnél számítva! (Ám tudjuk, nincs 
mindig nyár, s akkor sem süt minden órában a nap.) Egy 
másfél négyzetméteres napelemtábla tartozékok nélküli ára, 
kétszázezer forint körül van. Durván húsz ilyen kellene egy 
családi ház alapszintű elektromos ellátásához (ha kizárólag 
ebből gondolnánk magunkat ellátni). Ez a kiegészítőkkel 
együtt, ötmillió forint körüli összegbe kerül.
Gondolom, a fenti számok alapján joggal tehető fel néhány 

kérdés áram előállítási ügyben. Egy: mennyibe is kerülne a 
javasolt módokon előállított energia? Kettő: hol, hány hektá-
ron férne el hazánkban hetvenezer nyolcméteres lapátokkal 
felszerelt ronda szélkerék, ráadásul úgy, hogy ne darabolják 
össze a repülő madarakat? Három: a családi házanként har-
minc négyzetméternyi napelemtábla hány hektárnyi felfelé 
tükröző, madárpusztító felületet alkotna, s mit okozna a légi 
közlekedésben? A nagy ötletelés és a mindenáron való el-
lenkezés közepette nem ártana néha inkább gondolkodni és 
számolni egy kicsit...
(Az atomerőművek nem veszélytelen létesítmények. Lásd 

Csernobil, Fukusima. Ám az egyre növekvő elektromosenergia-
igény kielégítésére jelenleg nemigen tud jobbat felmutatni a 
világ. Pedig nagyon jó lenne valami tényleg működő rendszer 
helyette. Különösen, hogy Paks légvonalban húsz kilométerre 
sincs tőlünk...)

Helyesbítés - némi pályaképpel

Nagy Oszkár

A Topa-féle öregfiúk

Régi idők izsáki focija - a ’80-as évek megye 
kettőben játszó együttese

Lapunk előző számának Un-
gor Pál munkásságát bemutató 
cikkébe egy sajnálatos tévedés 
miatt, Nagy Oszkár neve helyett 
Medgyesi Oszkár került közlés-
re. Oszitól elnézést kértünk, s 
egyúttal arra kértük, beszéljen 
ő is futballista pályájáról.
Mint elmondta, szülőfalujában 

Soltszentimrén már16 évesen a 
megyei harmadosztályban fo-
cizott. Két évvel később, 1978-
ban a szentimrei megyei másod-
osztályba felkerült csapat aktív 
játékosa volt, majd egy évadot 

másodosztályú csapatba. Akkor 
az a sajátos helyzet állt elő, 
hogy szombatonként az orgová-
nyiakkal a megye kettőben, míg 
vasárnaponként az izsákiakkal 
a megye egyben volt meccse. 
Örömmel csinálta ezt, hiszen a 
foci számára igazi szenvedély. 
De nemcsak számára, hanem 
szinte a család minden tagja 
számára, hiszen apja, apósa, 
sógora, fia is e szenvedélynek 
hódoltak, hódolnak.
Oszi, az aktív játékosi pálya 

zárultával sem szakította meg a 
focival való tevőleges kapcsola-
tot, hiszen csatlakozott a Topa 
szervezte öregfiúk csapatához, 
majd később ő lett az „öre-
gek” edzője is. E munkát most 
Tóth Józsival közösen végzik, 
s ápolják a sajnálatosan korán 
elhunyt Topa emlékét, egyebek 
mellett a téli Topa Kupa terem-
labdarúgó torna szervezésével, 
azon való szerepléssel.

Oszkár tavaly kapta azt a 
felkérést a sportklub és a vá-
ros vezetésétől, hogy vállaljon 
munkát az utánpótlás nevelés-
ében is. A 2001-2002-es szüle-
tésű, U12, U13-as korosztályt 
kapta, heti két edzésnappal. 
Alkalmanként tíz, tizenöt gye-
rek vesz részt az edzéseken. 
Hasonló létszámú az öregfiúk 
együttese is. Mindkét csapattal 
és korosztállyal öröm a munka 
– mondja Oszi. S hozzáteszi, 
hogy Izsáknak minimum a 
megyei másodosztályban kel-
lene szerepelnie. Reméli, hogy 
a keze alatt focizó gyerekek 
közül lesznek néhányan, akik 
hozzájárulnak majd játékukkal 
ahhoz, hogy előbb-utóbb újra a 
megye egyet erősítse Izsák.
Oszkárról elmondhatjuk te-

hát, hogy ő is egyike azoknak, 
akiknek szívügye a futball. Leg-
főképpen a helyi futball, amit 
most a két szélen szolgál, Ám ez 
esetben nem a jobb, illetve a bal 
szélre gondolok (bár az öregfiúk 
csapatában ott is előfordul), 
hanem a korosztályi „szélek-
re”, az „öregek” és az „ifik” 
edzésével. De mint a fenti kis 
pályaképből láthatjuk, „közé-
pen” is, több min két évtizeden 
keresztül derekasan helytállt. 
Ez ad alapot számára a mostani 
munkához is, amit hosszútávon 
kíván végezni, a helyi futballt 
művelők és szeretők javára.                      

  -tetézi-

Csengődön játszott, s 1980-ban 
került Izsákra. Itt mintegy két 
évtizeden át, 1998-ig játszott 
a megyei első osztályban sze-
replő csapatunkban. Volt egy 
időszaka, amikor Orgoványra 
is átrándult, az ottani megyei 

Öt évtized 
együtt

A Tízen Túliak tagja 
lett Cséplő Zoltán

Mint arról többször is 
hírt adtunk, Cséplő Zol-
tán rendszeres résztve-
vője a nagyatádi ironman 
(vasember)elnevezésű 
triatlonversenyeknek. A 
3,8 km úszást, 180 km 
kerékpározást és a 42 
kilométer futást jelentő 
verseny teljesítése igen 
nagy kihívás. Az elmúlt negyedszázadban komoly hírnevet 
szerzett nagyatádi verseny idei futama a huszonötödik volt, 
s több mint hatszázan álltak rajthoz, köztük Cséplő Zoltán. 
A verseny szervezői nyilvántartják, hogy ki hányszor indult 
náluk. Akinél ez a szám meghaladja a tízet, tagja lesz a Tízen 
Túliak Társaságának. Zoli idén teljesítette ezt a feltételt, így 
taggá is ütötték. Ami úgy történt, hogy a korábbi tagok az ava-
tandó hátsójára ütöttek egyet. Zoli egy ötvenhétfős csapatba 
került ezzel az ütéssel.
Az idei versenyt 11 óra 18 perc 23 másodperc alatt teljesítette, 

ami gyakorlatilag a várakozása szerint alakult, hiszen a 11 
órás szint volt a cél. Sikerének értékét nagyban növeli, hogy 
komoly lábfájással küzdött a verseny során. Olyan görcsei 
voltak, hogy időnként meg is kellett állnia. E mellett még to-
vább nehezítette helyzetét, hogy a bevett fájdalomcsillapítóktól 
gyomorfájdalmai is lettek. Összességében jól sikerült Zoli ez évi 
versenye, a kitűzött célt elérte, s a TTT is tagjai sorába fogadta, 
sőt egy állandó rajtszámot is kapott a tagság mellé.
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Összefoglaló a Kolontó Polgárőr 
Egyesület 2013. évi munkájáról

Választási tudnivalók

Továbbtanulási 
támogatások

Az elmúlt évben egyesületünk 
feladatait az Országos Polgárőr 
SZövetség elvárásainak és feladat-
meghatározásainak megfelelően 
teljesítette. Főbb feladatainknak 
tűztük ki városunk közbizton-
ságának erősítését, valamint a 
rászorult idős, magatehetetlen 
lakótársaink megsegítését. Utób-
bi esetben elsősorban a tanyákon 
élőkre koncentrálva.
A városban, és a külterületen 

működő magánvállalkozások 
felkérésének eleget téve a szék-
helyek, és telephelyek környékén 
éjszakai járőrözést hajtottunk 
végre. Ezek a tésztaüzem, a 
dugógyár, a kozmetikai cikkeket 
gyártó üzem, posta, iskolák, 
gumis műhely, autószerelő mű-
hely, erdészeti telephely, horgász 
tavak, Sárfehér major, szemétte-
lep, kisizsáki tanya, és sok-sok 
magánház.
A városi rendezvények biztonsá-

gos lebonyolításában aktívan rész 
vettünk. Májusban a tésztamajáli-
son 30 főre mért feladatot láthat-
tunk el, 450 órában. Futóverseny 
is volt ez alkalomból, a verseny 
útvonalát 7 fő polgárőr biztosí-
totta a rendőrséggel együtt, erre 
összesen 42 órát fordítottunk. 
Májusban volt az iskolai ballagás 
is, ekkor 5 fő polgárőr segédkezett 
az útvonal biztosításában, a rend-
őrség irányítása mellett. A szept-
emberben megrendezett Sárfehér 
Napok háromnapos ünnepségén 
24 főre tervezett feladatot láttunk 
el, 540 óra ráfordítással. Ide so-
roljuk a 4-es fogathajtó EB,-t és a 
hagyományos ünnepi rendezvény 
biztonságos lebonyolításában 
történő aktív részvételt.
Részt vállaltunk továbbá a te-

metők melletti parkolók felügye-
letében, temetések alkalmával, és 
halottak napján. 

A számok tükrében a követke-
zőképpen foglalhatjuk össze az 
elmúlt év teljesítményét. Lét-
számunk 30 fő. Egy szolgálati 
gépkocsink van, amely a Megyei 
Polgárőr Szervezet tulajdona. 
Járőrözési feladatokra 8522 km-
t használtunk fel. Szolgálatra 
vezénylés 260 alkalommal történt 
és 4586 órát töltöttünk szolgá-
latban. A rendőrséggel közös 
tevékenységet 5 alkalommal  
végeztünk, 86 órában. Eltűnt sze-
mély keresésére néhány estben 
kaptunk felkérést. A keresések 
során a személyek előkerültek. 
De olyan is előfordult, hogy a 
szomszéd vitette be az illetőt a 
kórházba, ám a hozzátartozók 
értesítése elmaradt. Olyan sze-
rencsére nem történt, hogy egy 
keresett személyről semmi infor-
mációnk ne lett volna. 
Járőrözéseink kapcsán ellenőriz-

zük az iskolák, a posta és a szó-
rakozóhelyek környékét. Ez ös-
szességében 260 alkalmat és 1581 
órát jelenet. Egy alkalommal, a 
rendőrség fejkérésének eleget 
téve egy korábban bekövetkezett 
balesetnél újra helyszínelésre 
került sor, és ezen 3 fő polgárőr 
vett részt. A rendőrségnek infor-
máció átadására 14 alkalommal 
került sor. Figyelő szolgálatot 22 
alkalommal teljesítettünk.
A várostakarítási hulladékgyűj-

tésben is aktívan részt vettünk. A 
TeSzedd országosan meghirdetett 
akcióban mi is közreműködtünk. 
Itt meg kell említeni, hogy az Izsá-
kon élő cigány családok is csatla-
koztak hozzánk ez alkalomból.
Összegezve úgy ítéljük meg, 

hogy egyesületünk feladatait az 
elvárásoknak megfelelően látta 
el 2013-ban.

Majoros Ferenc elnök
Bajnóczi Jenő titkár

Az Önkormányzat ebben az 
évben is támogatja az alacsony 
jövedelemmel rendelkező csa-
ládok tehetséges gyermekeinek 
középiskolai és felsőfokú tanul-
mányait. 
Középiskolásoknál támogatási 

kérelmet csak olyan tanulók 
nyújthatnak be, akik négyes 
átlag feletti tanulmányi ered-
ményt értek el. A Képviselő-
testület várhatóan októberi 
rendes ülésén dönt a támoga-
tások odaítéléséről. Mindazok, 
akik ilyen tanulmányi támo-
gatást igényelnek, ezen irányú 
kérelmüket a Polgármesteri 
Hivatalba 2013. szeptember 

20-ig nyújthatják be. A támo-
gatási kérelemhez csatolni kell 
a család jövedelemigazolását, 
iskolalátogatási igazolást, és 
az előző félévi tanulmányi 
eredményről szóló igazolást 
(leckekönyv másolat, vagy 
intézményi tanulmány ered-
ményigazolás). A főiskolások és 
egyetemisták BURSA HUNGA-
RICA pályázatáról külön értesí-
tést (felhívást) teszünk közzé a 
központi pályázat megjelenését 
követően. Kérem, hogy Tóth 
Otília munkatársamat keressék 
ügyintézés céljából.

Bagócsi Károly
 címzetes főjegyző           

A Magyar Köztársaság El-
nöke 270/2014.(VII.23.) KE. 
számú határozatával a helyi 
önkormányzati képviselők 
és polgármesterek 2014. évi 
általános választásának idő-
pontját 2014. október 12. 
napjára tűzte ki. Ugyancsak 
ezen a napon lesz a kisebbségi 
önkormányzati választás is.
Azt a választópolgárt, aki leg-

később 2014. augusztus 15-én 
a szavazóköri névjegyzékben 
szerepel, a Nemzeti Választási 
Iroda értesítő megküldésével 
tájékoztatja a szavazóköri 
névjegyzékbe vételéről. Az ér-
tesítőt a választópolgár értesí-
tési címére, ennek hiányában  
lakcímére 2014. augusztus 
25-ig kell megküldeni. Aki 
a jelzett időpontot követően 
kerül a település szavazóköri 
névjegyzékébe azt az értesítő 
átadásával vagy megküldé-
sével a helyi választási iroda 
tájékoztatja.
A Helyi Választási Iroda a 

Polgármesteri Hivatal Ügy-
félszolgálatán működik (6070. 
Izsák Szabadság tér 1.), el-
érhetőségek a hivatal tele-
fonszámai, fax: 76/569-001, 
email: izsak@izsak.hu
Vezető: Bagócsi Károly cím-

zetes főjegyző
Vezető helyettes: Bak Nán-

dor aljegyző
Tagjai: Kovács-Sponga Bar-

bara köztisztviselő, Dr. Me-
zeiné Losonczi Ágnes köz-
tisztviselő.
A szavazókörök működési 

helyei változatlanok, a nem-
zetiségi választás a KHT. 
Irodában történik.
Átjelentkezésre irányuló 

kérelmet az a választópolgár 
nyújthat be, akinek legkésőbb 
2014. június 23-ig létesített 
tartózkodási helyének ér-
vényessége legalább 2014. 

október 12-ig tart. Az átjelent-
kezésre irányuló kérelemnek 
legkésőbb 2014. október 10-én 
16.00 óráig kell megérkeznie 
a helyi választási irodához. Az 
átjelentkező választópolgár 
2014. október 10-én 16.00 
óráig visszavonhatja átjelent-
kezési kérelmét. A választó-
polgárt vissza kell venni a 
lakóhelye szerinti szavazókör 
névjegyzékébe, ha legkésőbb 
2014. október 10-én tartózko-
dási helyét megszünteti.
A választópolgár mozgóurna 

iránti kérelmének legkésőbb 
2014. október 10-én 16.00 órá-
ig kell megérkeznie ahhoz a 
választási irodához, amelynek 
szavazóköri névjegyzékében  
szerepel, vagy 2014. október 
12-én, legkésőbb 15.00 óráig 
kell megérkeznie a szavazat-
számláló bizottsághoz.
A választási iroda az igény-

lését követően haladéktala-
nul, de legkorábban 2014. 
augusztus 25-én adja át az 
igénylő részére az általa igé-
nyelt mennyiségű ajánlóívet 
a jelöltállításhoz. 
Az egyéni listás, valamint a 

polgármesterjelölt állításához 
szükséges ajánlások számát a 
helyi választási iroda vezetője 
állapítja meg 2014. augusztus 
18-ig. A szükséges ajánlások 
számának megállapításakor 
a választópolgárok számát 
a központi névjegyzéknek a 
2014. augusztus 15-i adatai 
alapján kell megállapítani.
A helyi önkormányzati képvi-

selők és polgármesterek válasz-
tásáról szóló 2010. évi L. törvény 
alapján Izsákon a választható 
képviselők száma 8 fő, a jelölés-
hez a választópolgárok legalább 
1 %-ának ajánlása szükséges. 
Polgármester esetében ez a 
szám legalább 3 százalék.
Az első félévi választási ta-

pasztalatok alapján (válasz-
tópolgárok száma) ez a szám 
50, illetve 150 fő körül fog 
alakulni. A pontos szám a 
leírtak szerinti módon és idő-
ben kerül megállapításra és 
közzétételre.
A képviselőjelöltet és a pol-

gármesterjelöltet legkésőbb 
2014. szeptember 8-án 16.00 
óráig kell bejelenteni.
A választási kampányidőszak 

2014.augusztus 23-tól 2014. 
október 12-én 19.00 óráig tart. 
A szavazóhelyiséget magába 
foglaló épületnek a szava-
zóhelyiség megközelítését 
szolgáló bejáratától számított 
150 méteres távolságon belül 
– közterületen – választási 
kampánytevékenység 2014. 
október 12-én nem folytat-
ható. Ugyanezen a napon 
választási gyűlés nem tart-
ható és reklámot nem lehet 
közzétenni.
A közvélemény kutatást vég-

ző személy abba az épületbe, 
amelyben a szavazóhelyiség 
van, 2014. október 12-én 
nem léphet be. Az épületből 
kilépők megkérdezésével ké-
szített közvélemény kutatás 
eredményét (exitpol) csak 
2014. október 12-én 19.00 óra 
után szabad nyilvánosságra 
hozni.
A plakátot az, aki elhelyez-

te vagy akinek érdekében 
elhelyezték 2014. november 
11-én 16.00 óráig köteles el-
távolítani.
A helyi választási bizottság 

a bejelentett jelöltek sor-
rendjének sorsolását 2014. 
szeptember 8-án 16.00 óra 
után végzi el.
A szavazóhelyiségekben sza-

vazni 2014. október 12-én 6.00 
órától 19.00 óráig lehet.

Bagócsi Károly 
címzetes főjegyző

Eredeti bűn

Helyesbítés
Az előző számban megjelent 

Évkönyv helyett „Rajzpályá-
zatok” cikkében sajnálatos 
elírás történt. Édes András 6. 
c osztályos tanuló neve helyett 
testvére neve szerepelt. Az 
összeállítás készítői ezúton 
kérnek elnézést a tévedésért, a 
fotón Édes András szerepel.

Isten kezében a lábad, s a lelked,
s lényed még őrzi talán,
Aki hitted magad szentnek, erősnek,
pillants ma vissza Hazám!
De elhallgass, amikor visszanézel;
szó, kárhozatba vezet,
a jaj, a bűnbánat nem ér fel a vérrel,
mely csatába veszett!
Idegen kéznek játékszere lettél,
vérjegye lelked fölött,
eredeti bűn szolgasága, vétek,
szolgáltál: „germán ördögöt!”
A hatalomvágyót a hamis képpel,
gyűlölet, s önkény urát,
s elhitetted fiaiddal, a „néppel”:
hogyha ölsz, szolgálsz hazát!
Majd kiküldted a doni jégmezőkre,
hogy arassanak babért,
mind fegyvertelen, ruhátlan, pőre,
te felelsz a halálukért!
A bűnlajstromod szomorú, s hosszú,

mert abban hittél talán,
hogy a te bűnpártolásod, s a bosszú
segít majd, Szolgahazám!
Mert nem értetted a törvényt hamarább,
sem a büntetés okát,
hogy aki gyűlölséget vet, halált arat,
s hogy: szeretet győz halált!
De reménye van annak, aki felkel,
értve bűntudat szavát,
s a bűnbánat megmossa kegyelemmel,
ki ölt vezeklőruhát!
Ma már, a leáldozott alkonyatnak
vérszínét oldja az ég,
s értelme lesz a felismert szavaknak:
A REND, a Jog és a SZÉP!
És eltűnik az eredeti bűn is,
hazugság, bűn, és gyávaság,
Isten, könyvében új fejezetet nyit,
melyben szebb lesz a világ!
2014. július 29.

Magyar Gyuláné
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református múltunk  62
„1816. március 31. Canonica 

Visitatio ( egyházigazgatási 
látogatás – N.Á.) alkalmatos-
ságával.
Előadódott, hogy minekután-

na meg nyerte az Elöljáróság 
az oskola fundust, a lehető 
legjobb moddal és siettséggel 
épittessen oskola is az eddig 
volt oskola fundus, a V. Trac-
tus rendelete szerént, a Paro-
chiához foglaltatván. Ennek 
Nagy Tiszt. Elöljárói éppen 
azért vetvén magokat közbe, 
az új oskolai fundusra nézve 
a helybéli földes uraságnál, a 
különben igen szűk, és a tűzi 
szerentsétlenségeknek igen 
kitétetve lévő Parochiális fun-
dus bövüljön; a jövendőben 
alkalmatosabb helyen épit-
tethessen Parochia a melynek 
rövid időn belül lejendő építé-
sére is sürgettetnek az Elöl-
járók. A Superintendentialis 
Gyülésre ajánlott 6fő már ez 
esztendőben meg kivántatott 
és megis adatott.
Az oskola tanitoja ellen a 

lévén a panasz leginkább –a 

tanításbéli hijjánosság tsak 
mellesleg emlittetvén-, hogy 
rendes fenyitéket a gyerekek 
között nem tart, mellyért azok 
mind az oskolában, mind a 
Templomban, mind az utszán 
rendetlenek; bé hivattatván 
az oskola Tanító serio (komo-
lyan-N.Á.) megintetett, a tett 
panasz el távoztatására.
Panaszt tett az oskola Ta-

nítója is a Canonica Visitatio 
elött az Ekklésiai Elöljáróság 
ellen azért, hogy   Hörtsök 
Istvánnét, egyik gyermekét 
fizetéstöl ez esztendöre fel ol-
dozta, ötet meg sem halgatván 
előre. Az Ekklésiai intelem 
sententiaja jóvá hagyodott, 
intetvén egyszersmind, t. a 
szegényebb gyermekekért 
való fizetése önként is elen-
gedtessék.
Az ujjonnan nyomtatott új 

énekes könyvekből mennyi kí-
vántassék ezen Ekklésiában, 
midőn kérdezték a N. Tiszt. 
Visitator urak, a Prédikátor 
elő adta, hogy jóllehet ezelőtt 
két esztendővel minden nagy 

ellentmondás vagy szóllás 
nélkül bé vetődött. Most már 
sokan neheztelnek is a Temp-
lom előtt fel is zudultak min-
den kétség nélkül erre okot 
adván magok az Elöljárók 
különösen Szegedi Mihály ki a 
Gyűlés előtt is ellene szollani 
merészlett. Melyért ő kemé-
nyen meg föddetett, maga 
illendö viselésére az Elöljárói 
Hivatal elvesztése alatt, köte-
leztetett, a többiek illendöen 
kéretének, hogy e hasznos 
és az egész Magyar Országi 
Reformata Ekklésiákban bé 
vétetett, a királyi Felség által 
approbáltatott Könyvvel való 
közönségesebb (hétközna-
pibb-N.Á.) élést eszközöljék. 
Tehát lévén egyébiránt a 
Prédikátor az eránt, hogy míg 
nem szaporodnak a könyvek 
tsak többre, azok az énekek 
énekeltessenek, mellyek a 
régiben megvagynak.
A Charitativumok felolvas-

tattak.”  (P.IV.: 54-55.ol.)  

közli: Nagy Árpád

V é r A D Á S 

Értesítjük a segítőszándékú 
lakosságot, hogy

2014. augusztus 21.-én (csütörtök)  9 órától 13 óráig
 a Művelődési Házban véradás lesz.

Magyar Vöröskereszt

Búcsúzó és beköszönő 
plébános

 Mintegy három évtizednyi 
szolgálat után ez év júliusától 
dr. Bábel Balázs érsek Páhira 
helyezte Podmaincki Imre 
esperesplébánost, s helyére 
Harbula István ágasegyhá-
zi plébánost diszponálta. A 
váltás alkalmából, búcsúzva 
Podmainczki Imrétől, mint 
lapunk huszonnégy éven át 
volt szerzőjétől is (aki hónap-
ról hónapra elgondolkodtató, 
mély tartalmú lelki  olvasmá-
nyokkal jelentkezett az Izsáki 
Hírekben), valamint köszönt-
ve az érkezőt, közös beszélge-
tésre ültünk le. Mintegy „előt-
tem az utódom, mögöttem az 
elődöm” mottóval.
- Milyen szívvel, lelkülettel 

adod át az izsáki katolikus 
közösséget az utódnak – kér-
deztem először Podmaniczki 
Imrét?
- Valahogy úgy közelítem ezt 

meg, hogy valójában nem mi 
vagyunk az adott közösség, a 
nyáj pásztorai, hanem az Úr-
isten. Mi legföljebb „puli-ku-
tyák” vagyunk. Terelgetjük a 
nyájat, ha tudjuk. Így aztán mi 
cserélhetők vagyunk. Milyen 
szívvel adom át? Hát nem az 
enyém, így bizonyos értelem-
ben könnyen, hiszen a lényeg, 
vagyis az igazi gazda, ugyanaz 
marad. Csupán a segédpászto-
rok, vagy maradjunk a hason-
latnál, a „pulik” változnak. 
Persze az ember ragaszkodik, 
így aztán nem olyan egyszerű 
ez. De az is fontos, hogy nem 
akármilyen népet bízhatok az 
utódomra.
- Huszonhét év után távozol, 

papi pályád javát Izsákon 
töltötted. Most a szülőfalud 
plébánosa leszel. Ez egyfajta 
hazatérés lesz azok közé, akik 
közül annak idején elindul-
tál.
- Igen. Tudod úgy is vehetjük, 

hogy estefelére úgy hazatalál 
az ember. Az a helyzet, hogy 
öregszem, s túlságosan nagy 
falattá kezd válni ennek a 
viszonylag nagy izsáki kö-
zösségnek a szolgálata. Az 
egészségem is eléggé romlik, 
sokszor fáradok már el. E 
miatt érsek úrral az esetleges 
távozásról már korábban is 
többször beszéltünk. E mellett 
van egy személyes ok is, ami 

szintén a távozás ésszerűségét 
indokolja, mert egyfajta meg-
békélést hozhat. Tehát ezek 
alapján állt össze, hogy most 
egy kisebb egyházközséget 
fogok szolgálni, történetesen 
a szülőfalumét. Ami nem is 
olyan nagy változás, hiszen az 
izsáki szolgálat mellett eddig 
is ezt tettem.
- A közel három évtizedes szol-

gálatnak nyilván vannak emlé-
kezetes eseményei. Mit emelnél 
ki ezek közül külön is.
- Talán azt, amikor a zsúfo-

lásig megtelt, szépen felújított 
templomban ünnepeltük az 
építés kétszáz éves évforduló-
ját. Az egy csúcs volt. Olyan, 
mint amikor az ember fölmegy 
a hegyre plusz a kilátó tetejé-
re. Ez egy nagyon csodálatos, 
emlékezetes dolog volt.
- Keresztelő, esküvő, temetés. 

Az emberi élet főbb állomásai 
ezek, ahol kísérőként, segítő-
ként ott a pap. Vagyis a kezde-
tektől a végső állomásig tanúi, 
közreműködői vagytok az em-
berek életének. A huszonhét év 
alatt sok ilyen részese voltál te 
is itt Izsákon.
- Ez így van, az emberek 

legnagyobb eseményeiben 
vagyunk jelen. Tényleg életük 
részeivé válunk ezen alkal-
makkal, de ott vagyunk a 
szürke hétköznapokban is. 
Ám ezek az ünnepek azok, 
amelyek számukra is emlé-
kezetesek maradnak, ezekről 
vannak fényképek, megemlé-
kezések is. Tehát valahogy az 
emberek életének részesévé 
válik a pap, s mindebben a 
testvériségnek egy különös 
lelki formáját ismeri fel az 
ember. Mindig így éltem meg 
ezeket az eseményeket és ez 
nagyon jó dolog! Mindent na-
gyon köszönök az izsákiaknak, 
jó volt ezt az értékes közössé-
get szolgálni!
Podmaniczki Imre a szom-

széd faluból érkezett az izsáki 
szolgálatra. Utóda, a 36 éves 
Harbula István ennél jóval 
messzebbről. Elsőként erről 
beszélgettünk.
- Én valóban nem a szomszéd-

ból, hanem jóval távolabbról 
Erdélyből, Nagybánya mellől 
érkeztem Ágasegyházára. 
Folytatás a 7. oldalon.

  v a l l á s

Gyülekezeti hírek
- augusztus 17-én, 10 órától új kenyérért való hálaadó istentisztelet
- augusztus 31-én, 14.30-tól istentisztelet Kisizsákon az ökumenikus kápolnában
- szeptember 7-én, 10 órától úrvacsorás istentisztelet; 17 órától tanévnyitó istentisztelet
- a hálaadó istentiszteleteket megelőző szombaton, 18 órától bűnbánati-előkészítő istentisz-

teleteket tartunk a gyülekezeti házban.

Az elődeink, ha nem is ismerték a lobbizást, 
de azért csak-csak „vetvén magokat közbe” 
tettek azért, hogy a templom és az iskola helye 
és helyzete ne legyen szűkös. Igaz ugyan, hogy 
ha megépült is annakidején az a bizonyos isko-
la, bizony száz év elteltével újat kellett emelni. 
Nem mellesleg megjegyzem: immár az újabb 
száz év is letelt. 
A parókia építésére szóló sürgetés csak okkal-

móddal sikerült, mert a megvalósulásig letelt 
még hat esztendő. Becsületükre legyen mondva, 
hogy azon esztendő óta viszont, amikor Petőfi 
Sanyi még csak pajzán gondolat volt, a lelkészi 

lakás dacol a korral és a kórral.
S íme, a régi iskola helyett sem csak azért 

kell újat építeni, mert kívülről emészti az idő 
vasfoga, hanem lelkileg is elkél az újjáépítés. 
Úgylehet, szigorúan 1816-ról szólok csupán, 
vagy mégsem?! Azoknak írattak ezek a dol-
gok, akiknek van szemük a látásra és fülük a 
hallásra.
S akiknek nincs, azok régenten legalább in-

tettek a jóra. Felülről fogadjuk el mi is az intő 
kérdést: megújítjuk-e mindazt magunkban és 
körülöttünk, amit az Úr a magunk mulandósá-
gában ránk bízott?                                     -na-

IKEM hírek
- augusztusban a családi nap keretében Botlik József tart előadást Kárpátalja apostoláról, 

Egán Edéről.
- szeptember 20. (szombat), 16 órától Szűts Tamás művész úr előadását hallgathatják a 

madéfalvi veszedelem emlékezetéről. 
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IZSÁK INNO-KOM Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.
6070 Izsák, Kossuth tér 8

Közhasznúsági melléklet
2013

1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek 
bemutatása
2013. január 01 napjával megszűnt főtevékenységünk víz-szenny-
víz szolgáltatás, helyébe lépő főtevékenységünk egyéb takarítás 
(mint közhasznú tevékenység) azaz városgazdálkodási feladat 
ellátása.
Üzemi tevékenység eredménye 12284 e Ft,  melynek bevétele 
nem nyújt fedezetet a közvetlen költségekre sem.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása
Tárgyévi alaptevékenység adatai (ezer Ft-ban)
Értékesítés nettó árbevétele 8354
Egyéb bevételek 8705
Anyagjellegű ráfordítások 5896
Személyi jellegű ráfordítások 10687
Értékcsökkenési leírás 2103
Egyéb ráfordítások 10657
üzemi tevékenység eredménye -12284
Pénzügyi műveletek bevételei 6
Szokásos vállalkozási eredmény -12278
Rendkívüli bevételek 96237
Rendkívüli ráfordítások 94530
rendkívüli eredmény  1707
Adózás előtt eredmény -10571
Adózott eredmény -10571

3. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon 
kimutatása
Megszünt tevékenységünk tárgyi eszközeit, továbbá  a kimutatás-
ra kerülő egyéb eszközöket a „jegyzőkönyv” keretében rendeztük 
a tulajdonos Önkormányzattal.

6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

8. Kiegészítő melléklet
8.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és prog-
ramok bemutatása
Társaságunknak 2013. évben támogatási programja nem ké-
szült, támogatást nem nyújtott sem magánszemélynek sem civil 
szervezetnek.

8.2. Egyéb kiegészítés
Társaságunknak 2013. december 31.-én átlagos létszáma 9 fő.
2014. március 31.-én 9 fő.
2013. január 1-én főtevékenység váltás következett be, víz-szen-
nyvízszolgáltatás megszünt. 
Főtevékenység: egyéb takarítás (mint közhasznú tevékenység) 
kizárólag Izsák Város területén végzendő városgazdálkodási 
feladatok ellátása (utak, parkok, járdák) azaz közterületek 
takarítása.

4. Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatás és támogatás nem történt.

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Laki Zoltán 1 hónap  bruttó 2740172.- Ft
Bátri Krisztián 11 hónap bruttó 2805000.- Ft
Felügyelő bizottság tagjai juttatásban nem részesültek.

7. Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói

Folytatás az 5. oldalról.
Három testvérem van. 

Édesapánk él, édesanyánk 
már meghalt. Én elég 
sok mindent csináltam, 
sokfélét tanultam, mire 
igent mertem mondani 
az isteni meghívásra. Már 
a középiskolai évek alatt 
formálódott bennem a 
gondolat, hogy pap legyek, 
de nem voltam biztos a 
dologban. Műbútoraszta-
losnak, majd cukrásznak 
tanultam, dolgoztam kő-
művesek mellett, szó-
val próbáltam másfelé 
is menni. Végül 23 éves 
koromban született meg a 
végső elhatározás. Évekig 
fontolgattam, aztán egy 
pap rákérdezett, akarok-
e Isten szolgája lenni, s 
akkor kimondtam, igen 
és elindultam az úton. 
Négy évig ösztöndíjjal a 
bencéseknél tanultam 
Rómában a Szent Anzelm 
Egyetemen, majd az ér-
sek atya hazahívott és 
Szegeden még két évet 
tanultam, ezt követően 
szenteltek fel. Először Kis-
kunfélegyházán voltam az 
Ótemplom káplánja, majd 
a kecskeméti Szent Család 
Plébánián szolgáltam, ezt 
követõen újabb egy év ró-
mai tanulás következett, 
ezután hazatérve néhány 
hónapig Kiskunhalason 
voltam, majd jött Ágas-
egyháza.
- S most Izsák.
- Igen, s nagyon meg-

lepődtem ezen a diszpo-
zíción. Nagy feladatot 

Búcsúzó és beköszönő
plébános

kaptam. Imre atya biz-
tatása szerint az isteni 
kegyelem majd megerősít 
e feladathoz. Ebben tu-
dok csak megnyugodni, 
meg abban, hogy az érsek 
atyát a Szentlélek vezérli 
minden döntésében, és 
ha a Szentlélek ezt kí-
vánja, akkor jó döntést 
hozott. Amilyen nehéz 
elmennie Imre atyának, 
majdnem olyan nehéz 
nekem is eljönni Ágas-
egyházáról. Kis falu, pont 
olyan, mint amilyenből 
jöttem. Megszerettem 
őket, jó közösség, ismerik 
egymást, mindig van egy 
jó szavuk a másikhoz, 
hozzám is. Úgy érzi az 
ember magát köztük, 
hogy odavaló maga is. Ők 
is ragaszkodnak hozzám, 
így nem örülnek, hogy 
a székhelyem átkerül 
Izsákra, de némileg kön-
nyíti a helyzetet, hogy 
ott is szolgálok tovább, 
tehát nem szakadunk el 
egymástól. E mellé jött 
pluszban most az izsáki 
nagyobb közösség, az it-
teni több feladattal, több 
szolgálattal. De bízom 
abban, hogy Isten erre is 
felkészít.
Podmaincki Imre jú-

lius 6-ai búcsúzó misé-
jén zsúfolásig megtelt 
a templom. Búcsúzó és 
búcsúzók meghatottan 
köszöntek el egymástól 
és szeretettel köszöntöt-
ték az ott bemutatkozó új 
plébánost.          

-tetézi-

Tisztelt Izsáki Lakosok!

Válaszlevél
Tisztelt Izsáki Lakosok!

Tisztelt Tóthné Lóczi Anikó!

A 2006-ban elhunyt Tóth 
Mihály özvegye vagyok, 
az Izsák, Rákóczi utca 28. 
szám alatti házunk előtt 
felépült egy dohánybolt 
egyik napról a másikra, a 
tulajdonos megkérdezése 
nélkül, 2 méterre az épület 
falától. 
Ez a faház építési enge-

délyre kötelezett, de építési 
engedély a mai napig nincs 
rá, a faház paraméterei 
sem felelnek meg a jogsza-
bályi előírásoknak, telje-
sen lerontja a gyermekem 
ingatlanjának forgalmi 
értékét, ami miatt a gyám-

hivatalhoz fordultam, nem 
lehet az ablakon kilátni 
tőle, és ami bosszantó, 
hogy nem tudok beparkolni 
a házunkhoz, mert a do-
hánybolt vevői az autóikkal 
rendszeresen akadályozzák 
azt.
A köznyelvek szerint én és 

a 89 éves apósom „busásan 
nagy összeget „vettünk fel 
azért, hogy a faház marad-
hasson a házunk előtt. Sze-
retném tájékoztatni a T. 
Lakosokat , hogy sem én, 
sem az apósom semmilyen 
juttatást nem vettünk fel 
azért, hogy ez az építmény 

maradhasson a helyén.
A T. Polgármester Úr 

megtehette azt, hogy fel-
építse engedély nélkül, a 
megkérdezésünk nélkül. Ő 
volt az-az ember, aki Izsák 
belterületén egy pár évvel 
ezelőtt tisztítást végzett az 
ilyen „bódéktól”, mert ron-
totta Izsák központjának 
látképét. Most pedig ő épít 
a más háza elé.
Jelezni szeretném, hogy 

minden erőmmel azon le-
szek, hogy ezt az építményt 
elvigye a házunk elől, mert 
minket zavar a legjobban. 
Erről több hatóságot is 

értesítettem. 
Úgy éreztem, hogy az 

izsáki lakosoknak is tudni-
uk kell arról, hogy, van aki-
nek szabad építési engedély 
nélkül is építeni és arról 
is szeretném tájékoztatni 
Önöket hogy, eddig sem, 
és ezután sem fogok alkut 
kötni a Polgármester Úrral 
ez ügyben!  
Kérem levelem szíves tu-

domásulvételét.
Izsák, 2014.augusztus 

11.

Tisztelettel: 
Tóthné Lóczi Anikó

Az Izsáki Hírek szerkesztőségébe eljuttatott levelével 
kapcsolatban tartanom kellene magam ahhoz a médiaszo-
káshoz, hogy „folyamatban lévő eljárásról – annak jogerős 
lezárásáig – nem nyilatkozunk.”
Azonban közelegnek a helyhatósági választások és mivel 

megillet az ártatlanság vélelme, néhány gondolatot sze-
retnék levelével kapcsolatban tenni, különösen az abban 
foglalt csúsztatásokkal kapcsolatban:
A dohányboltként megjelölt építmény nem egyik napról 

a másikra készült el, mivel annak megépítése tárgyá-
ban több alkalommal egyeztettem Önnel és elmondtam 
elképzeléseimet. Csak emlékeztetni kívánom, hogy egy 
ilyen beszélgetéskor én javasoltam azt a megoldást, mely 
szerepel a lakóház előtt lévő közterület használatáról szóló 
engedély második pontjában:  
„Ha az Izsák, Rákóczi u. 28. szám alatti ingatlan tu-

lajdonosától, illetve haszonélvezőitől írásban felszólítás 
érkezik - a kedvezményezett által használt terület más 
célú hasznosítására, illetve ha a lakóházzal történő 
rendelkezés során a pavilon az ingatlan értékesítését 
befolyásolja – a kézhezvételétől számított 60 (hatvan) 
napon belül – kártalanítási igény nélkül – a kedvezmé-
nyezett köteles a pavilont a közterületről elszállítani és 
a használat előtti eredeti állapotot helyreállítani.”
Ez a vállalás olyan garancia Önök felé, mely minden-

féle levelezést feleslegessé tesz, csak végre kell hajtani 
a leírtakat. 

Az építési engedély ügyében a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatal Járási Építés-
ügyi Hatósága folytat vizsgálatot. Nem kívánok előre 
nyilatkozni az eredményről,- mert még azt is rám fogja, 
hogy befolyásolom az eredményt – de az építésügyi és 
építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, 
valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásokról szóló 
312/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 7. 
pontjában olvasható, hogy „Építési engedély nélkül vé-
gezhető építési tevékenységek„ Kereskedelmi, vendéglátó 
rendeltetésű épület építése, bővítése, melynek mérete az 
építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 20 m2 
alapterületet…” Természetesen vannak még további sza-
bályok is, ezekről az eljárás lezárásáig nem beszélnék.
Ezek után a levél további részével most nem foglalkozom, 

mivel a leírtak bizonyíthatósága kétes. A „bódék„ ügyének 
felelevenítése azért nem életszerű, mert a dohánybolt 
kivitelezése minőségében jobb, területileg pedig nem a 
város központjában helyezkedik el. 
Ez a levélrészlet, valamint a lakosság felé történő kinyi-

latkoztatás mutatja, hogy Ön már egy választási kampány 
részét képező folyamatot kezdett meg.
Nem kell alkut kötnie, nem kell erővel küzdenie, mert a 

hatósági vizsgálat eredményét törvénytisztelő állampol-
gárként, felelős vezetőként elfogadom és végrehajtom. 
Én már a folyamat elindításánál gesztust gyakoroltam 
(2. pont szerinti vállalás), melynek végrehajtásához csak 
egy levél szükséges a saját - határozatban szereplő - pos-
tacímemre küldött formában.
A további levelezések, hatóságok bevonása már más célt 

szolgálnak -  ezen kérem, hogy gondolkodjanak el. 
Tisztelettel: Mondok József polgármester

 POsTáNKBÓl



IZSÁKI Hírek  2014. augusztus 14.8. oldal

Tisztelt Gyászolók!
Az Izsáki Katolikus Temetőkben

továbbra is a Jóindulat Kft. Temetkezés 
végzi a szállítást ás a temetkezést, 

kizárólagos joggal!
Ügyintézéshez hívja Molnár Lászlót!
Tel.: 06-20/3113-572, 06-30/9639-222

Köszönjük!

Tisztelt gyászoló hozzátartozók! 
Az izsáki Katolikus Temetőket üzemeltető

 „ Jóindulat” Kft.
MEGNyITOTTA TEMETKEzéSI IrODÁJÁT 

 Izsák Kecskeméti u. 3. sz. alatt, a katolikus 
templom melletti épületben.

21 évi tapasztalattal, teljes körű ügyintézéssel továbbra is 
állunk rendelkezésükre, új irodánkkal kibővülve.

éjjel-nappali ügyelet: 06-20-3-113-572
06-30-9-639-222       

Születtek: Látó Zoé (anyja neve: Csányi Erika), Hegedűs 
Andor (anyja neve: Bóbis Hajnalka), Csernák Kristóf (anyja 
neve: Kovács Evelin), Orbán Norbert Dzsinó (anyja neve: 
Radics Vanessza)
Házasságkötés: Jakubek József – Némedi Andrea
Meghaltak: Dr. Pap Gyuláné Dr. Olasz Mária – 80 éves 
– volt izsáki lakos, Szabó Mihály – 49 éves – Izsák, Ady 
Endre utca 6., Radva Ferenc – 82 éves – Izsák, Nyár utca 
20., Kraszulyák Csaba – 58 éves – volt izsáki lakos, Hajma 
Sándorné sz: Szitás Sára – 77 éves – Izsák, Muszály utca 7., 
Kovács József – 74 éves – Izsák, Sütő utca 10., Kis Józsefné 
sz: Gyenes Györgyi Erzsébet – 61 éves – volt izsáki lakos, 
Seres József (Laci) – 47 éves –volt izsáki lakos

Augusztus 27. szerda
19:00: Kölyök TV.
20:05: Augusztus 20-ai 
           városi ünnepség
20:50: Esélyes – magazin műsor

Augusztus 28. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Podmaniczki Imre 
            búcsúmiséje

Szeptember 3. szerda
19:00: Kölyök TV.
20:05: Augusztus 20-ai 
           városi ünnepség
20:50: Esélyes – magazin műsor

Szeptember 4.
19:00: Kölyök TV.
20:05: Podmaniczki Imre 
           búcsúmiséje

Szeptember 9. kedd 
14:00: Közvetítés a képviselő-
           testület üléséről

Szeptember 10. szerda
19:00: Kölyök TV.
20:05: Közvetítés a képviselő-
            testület üléséről felvételről

Szeptember 11. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: ITV-klipek a matkópusztai 
           UL Repülő Vb-ről

Szeptember 17. szerda
19:00: Kölyök TV.
20:05: ITV-klipek a matkópusztai 
          UL Repülő Vb-ről

Szeptember 18. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: ITV-20 – válogatás 20 év 
           műsoraiból

Kiadó 
üzlethelyiség!

üzlethelyiség kiadó az iskolával szemben (volt virágbolt). 
40 négyzetméter + raktár + mosdó 

+ udvarhasználat.
Érdeklődni: Holsza Trafik 

Minden helyzetre van megoldásunk!

Segítünk kiválasztani az igényeinek leginkább megfelelő bankszámlát és megta-
karítási lehetőséget!

F Megtakarításai biztonságos kezelésére több ajánlattal is rendelkezünk:
* Most akciós betétlekötési lehetőségeket kínálunk 
* Kedvező befektetések változatos időtávra, éven belül és éven túl, akár 

adómentesen is

Bankfiókjainkban kedvezményes ajánlatokkal, megtakarítási és számlanyitási 
akciókkal várjuk Önt.
Időpontfoglalásra is lehetőség van a +36-1-3666-388 telefonszámon illetve a 

www.otpbank.hu oldalon.
További részletes tájékoztatásért és tanácsadásért forduljon bizalommal az OTP 

Bank munkatársaihoz a Kecskemét környéki fiókjainkban:

* Kecskemét, Korona u 2.
* Kecskemét, Szabadság tér 5.
* Kecskemét, Dunaföldvári út 2
* Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 1
* Izsák, Szabadság tér 1
* Kiskőrös, Petőfi tér 13
* Szabadszállás, Kálvin tér 4

Bízunk benne, hogy hamarosan Önt is ügyfeleink között köszönthetjük!

OTP Bank Nyrt.

Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek. A tájékoztatás nem teljes körű. Minden további információ megtalál-
ható az OTP Bank Nyrt. fiókjaiban és honlapján közzétett vonatkozó üzletszabályzatokban és hirdetményben.

Anyakönyvi Hírek
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Kiadja: Izsák Város Önkormányzata
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ÜGYELETEK
ORVOSI ELÉRHETŐSÉGEK

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

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

hétfő: 12-16 óráig Dr. Szántó Ágnes 76/374-375
kedd: 12-13 óráig Dr. Bíró Sándor 76/374-844
 13-16 óráig Dr. Szántó Ágnes 76/374-375
szerda: 12-13,30 óráig Dr. rigó József zsolt 76/374-190
 13,30-16 óráig Dr. Bíró Sándor 76/374-844
csütörtök: 12-16 óráig Dr. rigó József zsolt 76/374-190
péntek:     12-13 óráig Dr. Bíró Sándor 76/374-844

Délutáni telefonelérhetőség 12 - 16 óráig: 06/20/9/624-594 
Kábeltévé ügyelet

Internet és kábeltévé hibabejelentés: 06-40/811-911
rendõrség: 06-78/501-400

Vízmû: hibabejelentés: 06/80-200-423
Polgárőrség: 06-30-621-6071


