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A tervezett egészségügyi
centrumról

Mint arról már hírt adtunk,
a képviselõ-testület döntött egy
egészségügyi központ megépítésérõl. A terv elkészült, melyet néhány látványképpel kiegészítve itt
láthatnak olvasóink.
Nyilas Gábor építészmérnök, a terv elkészítésénél, a helyi orvosok és az önkormányzat
igényei szerint járt el. A tervben
hat rendelõ (egy gyermek, egy
fogászati, egy sebészeti és három
általános), valamint háromfõs

védõnõ-gondozói szoba és egy
gyógyszertár szerepel, a szükséges kiegészítõ és szociális helyiségekkel, valamint büfével. A tervezõ a jelenleg érvényes jogszabályokkal összhangban készítette a terveket, így biztosított lesz
az akadálymentes bejutás a rendelõkbe és a biztonságos parkolás is. Méretei, funkciói alapján
ez a rendelõ nemcsak az izsákiak,
hanem a térség igényeit is kielégítheti. Ez utóbbi lehetõség egy

Az egészségügyi központ
terveit többször is egyeztették az érintettek.
további pluszt jelent amellett,
hogy a helyi betegek ellátását
magas színvonalon biztosítja, valamint alkalmas lehet központi
ügyelet mûködtetésére is.
Mint a látványterv mutatja,
Nyilas Gábor, a környezetbe illõ,
a település léptékét, arculatát
követõ igényes, de nem hivalkodó épületegyüttest tervezett,
amely újabb szép színfoltja lesz
városunknak.
Mondok József polgármester

Ára: 80 Ft

Tisztelt Izsákiak!
Ismét véget ért egy négyéves
ciklus, melyben az Önök többségének kitüntetõ bizalmából
városunk polgármestereként
szolgálhattam képviselõtársaimmal a város fejlõdését.
Köszönöm a képviselõ-testület tagjainak, a polgármesteri hivatal és a Kht. dolgozóinak,
az intézmények vezetõnek, dolgozóinak és az izsáki polgároknak azt a támogatást, mellyel
közös feladatainkban oly módon
segítettek, támogattak, hogy
most, amikor egy vázlatos
összegzést készítek, bõven van
mit leírni.
Elkészült az Idõsek Ápolási
Otthona, megkezdõdött a csapadékvíz elvezetõ rendszer kiépítése, folyamatosan újítottuk
fel a mellékutcák burkolatát,
járdát építettünk Kisizsákon,
elkészült a városközponti park
és a piactér rekonstrukciója,
támogattuk a kisizsáki kápolna
építését, 40 fõ számára terem-

tettünk távmunka lehetõséget,
bõvítettük az iskola parkolóját,
közremûködtünk a Cavern Rt.
gazdákhoz juttatásában, színvonalas Sárfehér Napokat rendeztünk, közremûködtünk az
Arany sárfehér Borversenyek
megszervezésében, hagyományossá tételében, hamarosan
megkezdjük (a szerzõdések már
megkötve) a kábeltévé-hálózat
korszerûsítését és a szélessávú
Internet
kiépítését
(Kisizsákon is). Mindezek mellet sikerült a ciklus teljes ideje
alatt a városi intézményeket is
színvonalasan mûködtetni.
Az elmúlt négy évben úgy
a településen belül, mint a képviselõ-testületben kiegyensúlyozott viszonyok voltak, amely
lehetõvé tette az eredményes
munkát. Én hasonló építõ idõszakot kívánok a következõ ciklusra is valamennyiünknek.
Mondok József
polgármester

Hangáravató Izsákon
1988 óta létezik az Izsáki Repülõ Egyesület, ám az utóbbi
idõben keveset hallhattunk róla, mivel szüneteltette mûködést.
Augusztus 20-án azonban újraindult az egyesületi élet. Ekkor
avatták ugyanis az izsáki sportrepülõk, az Orgoványi úti repülési
területükön felállított hangárépületüket. Az ünnepi alkalomból
Tetézi Lajost, az egyesület alapító elnökét kérdeztük a múltról és
a tervekrõl.
Folytatás a következõ oldalon.

Önkormányzati hírek
A Képviselõ-testület 2006.
augusztus 29.-i ülésén rendeletet alkotott a 2006. évi költségvetés módosításáról, a lakások és helyiségek bérletérõl
szóló 4/1994. (III.2.) rendelet
módosításáról, a gyermekek
támogatásáról szóló 8/1997.
(XI. 26.) számú rendelet módosításáról, az egyes szociális
ellátási formák szabályozásáról
szóló 4/2004. (VIII. 31.) rendelet módosításáról, a közoktatási intézményekben fizetendõ térítési- és tandíj mértékérõl. Ezen, rendeleteket lapunkban közzé tesszük.
A Képviselõ-testület elfogadta az elõterjesztésnek megfelelõen a 2006. év I. félévi
költségvetési beszámolót.
A Képviselõ-testület kiegészítette a Szavazatszámláló Bizottságokat a 2. sz. szavazókör Szavazatszámláló Bizottságába tagnak Kullai Sarolta
Izsák, Széktói u. 3., Vargáné
Pál Klára Rita Izsák, Tavasz u.
1., a 4. sz. szavazókör Szavazatszámláló Bizottságába tagnak Magyar Jánosné Izsák,
Zöldfa u. 4., a 6. számú szava-

zókör Szavazatszámláló Bizottságába tagnak megválasztotta Laki Adrienn Izsák, Reviczky u. 67. szám alatti lakosokat.
A Képviselõ-testület Pál
Tamásné vezetõ óvónõ megbízatását az izsáki napközi otthonos óvoda vezetésére 2007.
augusztus 15. napjáig meghosszabbította.
Döntött telekeladási kérelmekrõl a Képviselõ-testület.
A Képviselõ-testület az
izsáki címer használatát engedélyezte a Kostka László Borbarát Klubnak.
A Képviselõ-testület a
DÉGÁZ Rt. gázvezeték eladási kérelmérõl szóló döntést a
következõ ülésére halasztotta.
A Képviselõ-testület hozzájárult a Kiskõrösi Többcélú
Kistérségi Társulási megállapodás módosításához.
A Képviselõ-testület 2006.
szeptember 12.-i ülésén módosította az Önkormányzat
2006. évi költségvetésérõl szóló 2/2006. (II. 15.) sz. rendeletét, melyet lapunkban köz-

zé tesszünk.
A Képviselõ-testület az
1992-1994-ben épült gázvezetékek DÉGÁZ által megjelölt
szakaszainak tulajdonjogát
3.000.000.-Ft + ÁFA áron értékesíti a DÉGÁZ Zrt. részére.
Izsák Város Önkormányzata a Kisizsáki Mûvelõdési Ház
és Kisizsáki Iskola épületeire
vonatkozóan (50 évre) ingatlan használatba adási szerzõdést köt a Porta Környezet- és
Természetvédelmi, Városvédõ,
Kulturális Közhasznú Egyesülettel.
A Képviselõ-testület zárt
ülésén döntött a Díszpolgári
cím odaítélésérõl és az „Izsákért” emlékérem adományozásáról, mely szerint 2006-ban
Díszpolgári címet adományoz
Dr. Pap Gyula és Rácz Sándor
részére.
A Képviselõ-testület „Izsákért” Emlékérmet adományoz
az alábbi személyeknek és
szervezeteknek: Hajma Mihály
részére – a közösségért végzett
tevékenységéért, Birkás Menyhért részére – a borászatban

végzett kiemelkedõ teljesítményéért, Kárászné Dalmady
Lenke részére – a közösségért
végzett kiemelkedõ kulturális
tevékenységéért, a Mazsorett
Csoport részére – Izsák város
kulturális életének fellendítéséért végzett tevékenységéért,
Prikidánovics Lukácsné részére – az oktatásban végzett kiemelkedõ munkájáért,
Dr. Fillér Katalin részére
– a közösségért végzett kiemelkedõ szakmai teljesítményéért, Czickné Izsák Anikó részére – a közösségért végzett kiemelkedõ szakmai teljesítményéért, Vlaszák József részére
– a borászatban végzett kiemelkedõ teljesítményéért, Jávorka
András részére – a sportban
nyújtott kiemelkedõ teljesítményéért, Ungor Erik részére
– a város érdekében végzett
aktív közösségi munkájáért.
A Képviselõ-testület 21 tehetséges fiatal részére ítélt
meg havi 2.000.-Ft-os támogatást a 2006/2007-es tanévre továbbtanulásuk támogatására.
A Képviselõ-testület 10

személy, illetve család részére
100.000.-Ft összegû kamatmentes visszatérítendõ lakásvásárlási támogatást biztosított, összesen 1.000.000.-Ft
összegben.
Tekintettel arra, hogy a
Képviselõ-testület ebben a ciklusban utolsó ülését tartotta
a polgármester összefoglalta a
legutóbbi képviselõi ciklus
eredményeit. Felsorolta a végzett eredményeket. A testület
a legutóbbi ciklusban 52 ülést
tartott, 68 rendeletet hozott,
illetve módosított, a határozatok száma pedig 512 volt.
A polgármester ismertette, hogy az elmúlt ciklusban a
város vagyona jelentõsen növekedett. 1998. január 1.-én az
önkormányzat vagyona 338
millió forint volt, 2006. I. félévében pedig 2.502.000.000.Ft lett.
Megköszönte a Képviselõknek a végzett munkát, a fejlesztésekben vállalt szerepüket és tevékenységüket.
Dr. Hauzmann János
címzetes fõjegyzõ
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Hangáravató Izsákon

Hangárkép lentrõl…
- Mi indított ’88-ban a helyi repülõegyesület létrehozására?
- Mindig is érdekelt a repülés. Korábban Kiskunfélegyházára jártam vitorlázni, ám igen sok
idõt igényelt ez, mivel ötpercnyi
repülésért sokszor napokat kellett
dolgoznunk, vasat gyûjteni, épületeket renoválni, mivel ezek bevételeibõl fedezte az MHSZ-klub
a mûködési kiadásokat, a repülés
feltételeit. Izsákról átjárva nemigen lehetett hosszútávon vállalni ezt, így fokozatosan elmaradtam Félegyházáról. A repülési kedv
azonban megmaradt, így a ’80-as
évek második felében megjelenõ
motoros sárkányok azonnal felkeltették az érdeklõdésemet, hiszen
ezek már saját erõbõl, sõt saját készítéssel is hozzáférhetõk voltak.
Így reális esélye lett egy izsáki klub
létrehozásának. Felhívásomra közel húszan jelentkeztek. Közösen
megvásároltuk az elsõ izsáki motoros sárkányrepülõt. A kiképzést
illetõen igen nagy szerencsénk volt,
mert a gépvásárlást követõ napokban költözött Hódmezõvásárhelyrõl Páhira Fekete Imre oktató. Róla
azt is tudni kell, hogy a világon az
elsõk között tervezett és épített
motoros sárkányt, tehát úttörõje
e repülési formának. 1988-89-ben
többen megszereztük a pilótajogosítást, ám ekkoriban még Páhin
volt a repülési területünk.
- Mikortól van izsáki reptér?
- A jelenlegi területet a kárpótlási idõszakban vásároltuk. A
földterület azonban önmagában
kevés a repüléshez, hiszen légtér
is kell hozzá. Ennek megszerzése
már kissé nehézkesebb volt, mivel Izsák felett polgári légifolyosó
van, valamint a kecskeméti katonai repülõtér közelkörzetébe tartozunk. Ismeretes, hogy az elmúlt
rendszerben a katonai érdekek
mindent megelõztek, így bizony
sok utánjárásba került, míg sikerült egy 10 kilométeres sugarú körben légtérengedélyt szereznem. A
hosszas eljárás során kiváló katonákkal találkoztam, akik mindent
megtettek azért, hogy sikerüljön
a helyi repülés feltételeit megteremteni. A volt MHSZ Repülõfõ-

nökségével is jó kapcsolatot sikerült kialakítani oly annyira, hogy
egy cikluson át, a Magyar Könnyûrepülõ Szakbizottság tagjává is
megválasztottak. Ma már enyhébbek a katonai szabályok is, így a
kecskeméti repülõtérrel könnyen
megegyezünk a repüléseinket illetõen.
- Volt tehát légtér, terület, sárkány,
voltak pilóták, ám mégsem mûködött
nagyon a klub.
- Valóban. Mivel nem volt hangár, a gépeket otthon tároltuk szétszerelve, ezért ahhoz, hogy repüljünk egy keveset, órányi elõkészítés, szállítás kellett. Erre a legtöbbünknek ritkán volt ideje, s végül
szép csendesen megállt a klubélet,
s ezért a létszám is lecsökkent. Az
alapító tagok közül mára Szabó Péter, K. Szabó Ferenc, Nagy Ferenc,
Juhász Zoltán, Rákóczi Ferenc,
Sári Tibor és jómagam maradtunk.
És maradt Fekete Imre is, aki a
mûszaki vezetõi és a vezetõpilótai
teendõket látja el a klubban. Nagy
Ferenc idén úgy döntött, hogy létesít egy hangárépületet, amelyet
augusztus 20-án avattunk fel. A
szép idõben számos vidéki klubból érkeztek motoros sárkányokkal, repülõgépekkel barátok kollégák hogy együtt ünnepeljenek velünk. Több izsáki is kilátogatott a
nap folyamán, közülük a vállalkozó szellemûek a magasból is megnézhették a hangárt és a környéket. A hangár léte máris érezteti
jótékony hatását, hiszen avatása
óta szinte minden nap van repülés.
- Mik a tervek?
- Alapvetõen minél többet repülni, de számítunk arra is, hogy
többen kapnak majd kedvet e szép
sporthoz, s ha nõ a létszám, nõ az
anyagi lehetõség is, amely ahhoz
szükséges, hogy a sárkányok mellett beinduljon a többi repülési ág
is.
- Köszönöm a beszélgetést. Szeretnék stílusosan elköszönni, ezért
megkérdezem, van valamilyen speciális repülõs köszönés?
- Igen! Sok jó leszállást!
- Hát akkor sok jó leszállást!
-novák-
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Kertész utcai útavató
Szeptember 16-án, szombaton kora délután a Kertész utca
bejáratát lezáró nemzetiszín
szalag és az út közepén megterített asztalok jelezték az arra
járóknak, hogy valami szokatlan történik az alsóvárosi utcában. Pontban délután 1-kor aztán a be nem avatottak számára is kiderült, hogy útavatóra
készülõdtek az utcabeliek. K.
Szabó József alpolgármestert
kérték fel a nemzetiszínû szalag átvágására, majd egy közös
ebéddel ünnepelték meg, hogy
közel 20 év után szilárd burkolatot kapott az utca. Mintegy
harmincan foglaltak helyet az
út hosszában megterített asztalok mellett. A lakók aprajanagyja együtt ünnepelte a régen várt, s végre megvalósult
útfejlesztést. Takács Lászlóné
Marika, az ünnepség ötletgazdája elmondta, hogy igen régen
megfogadta már, ha egyszer szi-

A szalagot K. Szabó József alpolgármester vágta át,
mellette Takács Lászlóné ötletgazda.
lárd burkolatot kap az utcájuk,
azt egy közös ünnepséggel köszöntik majd. Az ötlettel egyetértettek az utcabeliek is. Így
került sor a szombati ünneplésre, melynek költségeit az

-te-

Távlovas és távhajtó OB IV. forduló

Aachen után, jubileumi versenyen
újra nyeregben Izsákon
A nem éppen sikeres aacheni
távlovas VB után szeptember 2.án és 3-.án Izsákon randevúzott a
hazai távlovas és távhajtó elit - a
jubileumához érkezett X. Kamuthy
Kupa keretében rendezték meg az
idei távlovas és távhajtó OB IV.
fordulóját, melyen nemcsak a VBrõl hazaérkezett lovasok szálltak
nyeregbe, hanem a junior EB-re
készülõ fiatalok is.
A tizedik jubileumi rendezvény házigazdái Horváthné
Hévizi Erzsébet vezetésével ezúttal is remek körülményeket
teremtettek - sajnos a versenysorozat életre hívója, Horváth
László már nem lehet közöttünk - emlékezett az elmúlt 10
évre Bányai Béla a Magyar Lovas Szövetség elnökségi tagja a
szakág elnöke - mindenesetre
Izsák, Kostka-telep versenyközponttal, visszatérõ helyszíne
lett a távlovas és távhajtó OB
sorozatnak.
Az OB IV. fordulójában a
távhajtóknál az elmúlt év magyar bajnoka tovább szárnyalt
azaz folytatta sikeres szereplését - ezúttal Izsákon is nyerni
tudott 5:04:44-es idõvel az
órfûi Dobos József 5:35:58-at
hajtott, az akasztói Kovács Tamás 5:40:30 elõtt, míg a siófoki Molnár Lajos ezúttal csak
negyedik tudott lenni, 5:51:18as idõvel teljesítette a 100 km-

es távot.
A távlovasoknál 120 km-en, a junioroknál Kreiner Rajmund
Mezõkert LSE Kohelan
Pisti nevû lovával
7:52:38-as idõvel, megelõzve Kun Valentint
(Szfehérvár LK) aki Tájfun nyergében 8:50:41
alatt teljesítette a távot. A felnõtteknél
Tóth József (Kaposvár)
nyert
Hanimával
7:52:35 alatt, megelõzve Ódor Mariannt
Ódor
(Formás LK) aki Kapitánnyal 9:09:36 alatt
tette meg a 120 km-t, harmadik Ódór Enikõ (Formás LK) az
elnyûhetetlen Gézával - és ezzel már borítékolható a fiatal
lovasnõ újabb bajnoki címe,
míg a VB-n járt Míhók Csaba
(Eger Míhók Ménes) Zafirral
9:46:50-es idõvel negyedik lett.
Középtávon 80 km-en - a
junioroknál - Horányi Eszter
(Bonyhád) Farag nevû lovával
5:10:34 alatt teljesítette a távot szoros befutón mindössze
1 másodperccel nyert Závár
Kinga (Vasi LSE) elõtt, aki
Siglavy Bagdaddal 5:10:35-el
lett
második,
míg
a
Bükkszentkereszti szinekben
versenyzõ Szabados Angelika
Polan Picurral 5:59:48-as idõvel lett a harmadik. A felnõt-

Kineziológia mindenkinek

…és fentrõl

utca lakói közösen állták. A
hangulatra jellemzõ, hogy az
eset 6 óra körül eleredõ esõ vetett véget az Izsákon eddig példanélküli rendezvénynek.

Papa-mamaképzés leendõ szülõknek, gyakorló anyukáknak és
apukáknak.
A kineziológiai alapismeretek elsajátítása négy napban, hogy
alkalmassá válj kezelni saját problémáidat ill. segíthess gyermekeid, hozzátartozóid problémamegoldásában.
Érdeklõdni: Takács Katalin kineziológusnál 06-30-986-9670
Helye: Izsák.
Tervezett idõpont: 2006. okt.19-22.

Enikõ bajnoki címvédõként
teknél Feketéné Wachter Katalin (Szentiváni Lovasudvar) rajt
- cél gyõzelmet aratott
Zulejkával 4:29:34-es idejével,
megelõzve Pék Lászlót (Tapolca), aki Kohellan Bingóval
4:34:45 alatt ért célba.
Rövidtávon, 40 km-en Ódor
Gergõ (Formás LK) 2:00:56-tot
futott azaz 3 perccel utasította
maga mögé a második helyezett
Kissl Anikót (Vasi LK) 2:03:45,
míg a harmadik helyen a bonyhádi Gábor László végzett
Baehdival 2:07:24-el.
A bajnokság zárófordulóját
októberben, Bükösdön rendezi
meg a távlovas és távhajtó szakág, majd az évértékelõre és bajnokavatásra a hagyományokhoz
híven a késõbbiekben kerül sor.
Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje az
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Keresztszentelés
a Kígyósi Csárdánál

Augusztus 20-án szentelte fel Kiss József plébános, a
fülöpszállási csárda melletti füves parkban azt a keresztet, melyet
az utazók védõszentjérõl, Szent Kristófról nevezetek el. Az alkotást Borsos István izsáki kõfaragó mester készítette. A kecskeméti Porta Egyesület és a Szent Ilona Keresztkör kezdeményezésére,
széles összefogással készült alkotással az utazók védõszentjének
oltalmába ajánlják az úton lévõket, egyben figyelmeztetik õket,
hogy valamennyiüket hazavárják. A kereszt gondozását a Kígyósi
Csárda kollektívája vállalta fel.

TETÉZI LAJOS

Gondolom...
...mindenki egyetért abban, hogy 70 év
nemcsak egy ember életében, hanem egy település, vagy egy rendezvény történetében is nagy
idõ. Mint tudjuk, az Izsáki Sárfehér Napok is
elérte e tisztes kort, hiszen 1936-ban került elõször megrendezésre ünnepünk. Az azóta eltelt
hét évtizedben sok minden történt. A világ, az ország -s persze Izsák istúl van egy világháborún, egy hihetetlen ütemû (és ma is tartó) technikai fejlõdésen, és számos politikai, gazdasági változáson. Izsák, a múlt
század ’30-as éveiben, komoly mezõgazdasági potenciállal rendelkezett. Ám a megtermelt javakat igen nehezen tudták értékesíteni a gazdák. ’36-ban, éppen e nehézségekre kívánták felhívni az ország figyelmét a Sárfehér Napok megrendezésével.
Gondolom, egyetlen izsáki számára sem hat újdonságként a megállapítás, hogy a mezõgazdaság jövedelmezõképessége ma sem túl
rózsás. Ahogy az is természetes mindenki számára, hogy egy település
fejlõdése, népességmegtartó ereje szoros összefüggésben van a helyi
gazdaság állapotával. Izsákon mindig a mezõgazdaság adta a fõ gazdasági alapot, így annak jövedelmezõsége alapvetõen határozta meg a
város fejlõdési lehetõségeit. Az ’50-es években létrehozott állami gazdaság, majd a ’60-as években végrehajtott téeszesítés eredményeként
közös gazdálkodás folyt Izsákon is, ahogy az országban mindenütt. A
szocialista táborban, a magyar mezõgazdasági termények iránt jelentkezett komoly kereslet -igaz, sok-sok túlmunka és nagy önkizsákmányolás árán- viszonylagos gyarapodást hozott a mezõgazdaságból élõknek. Izsákon ez a gyarapodás egyrészt a ’70-es, ’80-as években épült
korszerû családi házakban, és a szép számban megjelenõ személygépkocsikban, másrészt a község infrastrukturális fejlõdésében volt mérhetõ. Ez utóbbi nagyban köszönhetõ annak, hogy a tanács és a tanácsvezetés jól együtt tudott mûködni a helyi gazdálkodó egységekkel,
mely együttmûködés eredményeként víz-, gáz-, kábeltév- új iskola és
úthálózat épült, s folyamatosan korszerûsítették a községi intézményeket is.
Gondolom, sokan látják, a rendszerváltást követõ általános gazdasági átalakulás nem kedvezett, s ma sem kedvez igazán a mezõgazdaságnak. A termények felvásárlási ára mélyponton van. Mára eljutottunk odáig, hogy érdemesebb a szõlõt kivágni, mint termeszteni, hiszen az unió akkora támogatást ad a kivágásra, amekkorát termeléssel
évtized alatt sem lehetne elérni. E kedvezõtlen gazdasági környezetben az egyéni gyarapodás mindenütt egyre kisebb, ahogy Izsákon is. A
város infrastrukturális fejlõdése viszont -az önkormányzat sikeres pályázatainak köszönhetõ milliárdos források segítségével- bíztatónak
mondható, hiszen a rendszerváltás óta sportcsarnok, szennyvízrendszer, regionális hulladéklerakó, idõsek otthona épült, okmányiroda
kezdte meg mûködését, korszerûsítették a városközpontot, valamint
több utca burkolatát, s jelenleg készül a csapadékvíz elvezetõ rendszer.
Persze azt is tudhatjuk, hogy mindezek mellett még sok minden vár
megvalósításra.
Gondolom, e közösségi eredményeknek valamennyi olvasónk
örül, de örömük akkor lenne teljes, ha a napi munka -legyen az mezõgazdasági, vagy bármilyen jellegû- biztos és tisztes megélhetést nyújtana egyénenként is. Vannak bíztató jelek, hiszen több izsáki nyert már a
különbözõ vállalkozásfejlesztési pályázatokon komoly összegeket, s
az is bíztató, hogy az idei szõlõtermést talán a gazdák tulajdonában
lévõ pezsgõüzem fogja -elfogadható áron- felvásárolni. Ám igazán örömteli az lenne, ha nemcsak néhány példán keresztül, hanem általánosságban beszélhetnénk az izsákiak gyarapodásáról, s ezt ünnepelhetnénk a mindenkori Sárfehér Napokon
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Izsáki hajtósikerek a felsõlajosi pályaavatón

Páli Szabolcs bronzérmes lett
Bács- Kiskun megyei hajtók
sikerével fejezödõtt be a Felsõlajosi
Húskirály
Lovasudvar
új
lovaspályáján szeptember 8-9-10.én rendezett pályaavató országos
meghívásos fogathajtó verseny,
mely egyben a Duna-Tisza közi régiós bajnokság döntõje is volt.
Három kategóriában 33 fogathajtó remek versenyét láthatta a nagyszámú érdeklõdõ
Felsõlajoson a Húskirály
Lovasudvar most felavatott, és
átadott új lovaspályáján három
napon át.
A pályaavatót a magyar fogathajtó sport elitje - számos
világ- és európabajnok megtisztelte jelenlétével - ott volt Bárdos György, Fülöp Sándor,
Muity Ferenc, Fintha Gábor,
Juhász László, Kecskeméti
László, Nyúl Zoltán, Józsa Vendel, Dobrovitz József - az 1-es
VB -re készülõ magyar válogatott Dr. Sahin Tóth Tibor szövetségi kapitánnyal az élen.
Megtisztelte részvételével a
pályaavató zárónapját Solymosi
József, a füldmüvelõdésügyi és
vidékfejlesztési miniszter fõtanácsadója, Mondok József
Izsák város polgármestere, a
Magyar Lovas Szövetség elnökségi tagja, a fogathajtó szakág
elnöke, aki egyben a Bács-Kiskun megyei Lovas Szövetség
elnöke is. Valamennyien elismeréssel szóltak a Nagy Tibor által megálmodott és megvalósított új lovaspályáról, és a résztvevõ versenyzõk remek versenyt

varázsoltak az új díj- és
maratonpályán - annak reményében búcsúztak, hogy ez a
pálya a jövõben a hazai és a
nemzetközi fogathajtó versenyeknek is hely adhat.
A pályaavató a Bács-Kisku
megyei hajtók sikerével zárult:
1-es fogathajtóknál - Gáspár Szilvia (Kecskemét) nyert,
a dabasi Szilágyi Zsolt és a makói Horváth Zoltán elõtt.
A 2-es fogatjhajtók népes
mezõnyében Sipos Zoltán
(Kecskemét Hírõs LK) vehette
át a Húskirály nagydíjat, második lett a fûzesgyarmati Galambos Nándor, míg a dobogó harmadik fokára Nagy Sándor
(Üllõ ÁTE LK) válogatott hajtó
állhatott.
4-es fogathajtónál ifj. Juhász László (Bugac Abonyi Imre

LK) volt a nyerõember, megelõzve a jakabszállási Szalai Józsefet, harmadik lett a szintén
bugaci Farkas István.
A Duna- Tisza közi régió
bajnokavatóján ifj. Nagy Tibor
(Felsõlajos
Húskirály
Lovasudvar SE) állhatott a dobogó legmagasabb fokán, az
ezüstérmet a keceli Somogyi
Zoltán vehette át, míg a bronzérmes az izsáki Sárfehér SE hajtója, Páli Szabolcs lett - öt forduló eredménye alapján.
A Duna - Tisza közi regionális bajnokság I-II-III. helyezett hajtója indul októberben
Dombóvárott megrendezésre
kerülõ Régiós Bajnokok versenyén - mely a fogathajtó versenyidény záróversenye is lesz
egyben.
-baranyai-

A pénz
Mostanában nagyon sokat beszélünk a pénzrõl, különösen két dolog tartja izgalomban a világot.
A magyar világot az izgatja, hogy mi lesz a
kamatadóval, hogyan lehet azt kikerülni, késleltetni a befizetést azzal a céllal, hogy az a kis pénz
minél tovább nálunk maradjon. Tele vannak az
újságok különbözõ hirdetésekkel, amelyek részben igazak (alitheák), részben hamisak (szematák)
A másik terület, ami izgalomban tartja a világot, hogy mi lesz a pénz felfedezõinek, bevezetõinek sorsa, mi lesz a fõniciaikkal azzal a népcsoporttal, akik a pénz bevezetése mellett tették
le a voksukat sok - sok évvel ezelõtt. A történészek azt tanítják, hogy nekik köszönhetjük, hogy
van pénzünk. Az persze már nehezebb kérdés,
hogy ki az oka annak, ha nekem nincs. A

fõniciaiak mindent megtettek, õk a lexikonok
szerint a “Földközi-tenger mai libanoni-szíriai
partvidékének sémi nyelvû egykori lakói” voltak.
Most az utódaik nagy veszélyben vannak.
Az, hogy a kamatadó és társai által okozott
pénzügyi gondok - a vészes vérszegénység mintájára- vészes pénzhiány leküzdését szolgáló konvergencia program mit tud segíteni, és a pénz
eredeti forráshelyét, az ENSZ vagy más szervek
meg tudják-e menteni az majd csak késõbb derül
ki.
Mindkét kérdésre a válasz attól függ, mennyi
benne az igaz alithea szándék és mennyi a hamis
szemata szándék. Ta szemata éhi konta podeira,
(hamisnak hátul van a lába) mondja a görög, de
hol az igazság és a pénz kérdezem én!!

Izsáki siker a tereprallin!
Hosszas felkészülés után, kiváló eredményt
ért el a hazai legrangosabbnak számító tereprallin az Izsáki Off-road bázis színeiben versenyzõ Frankó Barnabás. A háromnapos,
“Hungarian-Baja Trophy “elnevezésû terepversenyen nem kisebb versenyzõket szorított maga
mögé, mint a Párizs-Dakart is megjárt Kátai
Pétert, Szílvási Pétert, Varga Ákost, Hermann
Henriket, hogy csak párat említsek. A szépszámú nemzetközi élversenyzõ között, nehéz terepen, de mûszaki gondoktól mentesen, abszolút 5. helyezést, míg a kategóriájában 2. helyezéssel sikerült zárni az idei trophyt. Gratulálunk, és a hátralévõ magyar bajnoki futamokra
sok sikert kívánunk!
Juhász Zsolt

Dr. Nagy László
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Labdarúgás

Döcögõs játék, a végén sikerrel
Sajnos az idény eleje nem igazán úgy sikerült csapatainknak,
mint ahogy eddig hozzászokhattunk. A felnõtt csapat játéka igencsak döcögött, és emiatt a vereség
sem kerülte el az együttes. Az utolsó mérkõzésen aztán igen okos és
fegyelmezett játékkal meg tudtuk
verni az addig veretlen, és listavezetõ csapatot.
A 2. fordulóban Kerekegyházára látogattunk. A hazaiak jobban
kezdtek, de igazi nagy gólhelyzetet
nem tudtak kialakítani. A félidõ
közepén egy védelmi hibát kihasználtak, és a gól után is náluk volt
többet a labda. A szórványos ellentámadásaink azért veszélyesek voltak, és ezek közül az egyiket aztán
sikerült is kihasználni. A folytatásban is inkább a hazaiak dédelgették többet a labdát, és talán õk hibáztak kevesebbet is, de gólt nem
tudtak szerezni. A mérkõzés vége
felé mind a két csapat eldönthette
volna a maga javára a három pont
sorsát, de ez a Kerekegyházának
csak furcsa körülmények között sikerült. A hosszabbítás perceiben
jött egy beívelés jobbról, amit aztán bekotortak a hálóba. A beíveléskor az asszisztens egybõl felemelte a zászlóját les miatt, és addig fenn is tartotta, amíg a játékvezetõ oda nem ment hozzá. Sajnos a
bíró csak akkor vette észre a jelzést,
amikor már meg is adta a gólt. Ezután hiába mondta el az asszisztens,
hogy mit látott, már nem vonta
vissza a gólt. Ezzel a hazaiak megnyerték a találkozót, mert a középkezdés után le is fújta a játékvezetõ
a találkozót. A következõ fordulóban Tiszakécskét fogadtuk hazai
pályán. A tavalyi szezonban mindkétszer magabiztosan megvertük
õket, de az idei nyáron nekik sikerült az erõsítés és jobb eredményben reménykedtek. Az elsõ félidõben mind a két csapat kidolgozott
helyzeteket, de a góllövés egyiknek
sem sikerült. Már ekkor is látszott,
hogy a mezõnyben jobban adogatták a labdát a vendégek. A második
félidõ elején nekünk lett volna lehetõségünk a gólszerzésre, de ezeket sajnos elpuskáztuk. Húsz perccel a mérkõzés vége elõtt, aztán kissé váratlanul megszerezte a vezetést a vendégcsapat. A gól után fölénybe is kerültek, és csak a kapu
elõtti határozatlanságuknak köszönhettük, hogy nem született
több gól. Az utolsó percekre megpróbáltunk felpörögni, aminek az
lett az eredménye, hogy sikerült az
egyenlítés. A vendégek igen erõteljesen reklamáltak - miszerint a kapusukat akadályoztuk -, de a játékvezetõt nem sikerült meghatniuk.
Ezzel sikerült a pontszerzés hazai
pályán. A 4. fordulóban a tavaly
még NB III-as Kiskunhalashoz lá-

togattunk. Az idei évre meggyengült hazai csapat önként nevezett a
megyei I. osztályba. Az elsõ félidõben jobbára nálunk volt a labda, és
többször is vezetést szerezhettünk
volna, de ez sajnos a félidõ hajrájáig nem sikerült. A második félidõben tovább növeltük a vezetésünket, de ezután sajnos elkezdtünk
kapkodni, és néhány játékosunkon
a fáradtság jelei kezdtek mutatkozni. Megérezték ezt a hazaiak, és
megpróbálkoztak néhány ellentámadással is. Szerencsére csak a mérkõzés vége felé sikerült nekik a szépítés, és hiába hosszabbított több
percet is a játékvezetõ, a pontmentésre már nem volt idõ. A következõ fordulóban igazi rangadóra került sor, ugyanis az eddig veretlen
Harta csapata látogatott hozzánk.
Az utóbbi években mindig kemény
és izgalmas küzdelmeket vívtak
egymással a csapatok, többnyire
izsáki sikerrel. A vendégek nagyon
készültek, hogy sok-sok év után
végre nyerjenek Izsákon. Nem igazán indult jól számunkra a mérkõzés, ugyanis az elsõ negyedórában
már két alapemberünket is le kellett cserélni sérülés miatt. Ennek ellenére az elsõ helyzeteket mi dolgoztuk és hagytuk is ki. A félidõ második felében aztán már a vendégek is elkezdtek veszélyesen támadni, de gólt egyik csapat sem tudott szerezni. A félidõ végén aztán
tovább súlyosbodtak a gondjaink,
ugyanis egy kitörõ hartai játékost
elütött a kapusunk, amiért egybõl
a kiállítás sorsára jutott. A szünetben egyöntetû volt a nézõk véleménye: nagyon nehéz lesz még a pontszerzés is. Szerencsére csapatunk
nem így gondolta, és jól védekezve
sikeresen blokkolta a vendégek
próbálkozásait. Eleinte ritkán, de
utána egyre többször megpróbáltunk ellentámadást is vezetni, amelyek közül volt olyan, ami igazán
veszélyes is lett. A félidõ közepén
egy jogosan megítélt büntetõbõl aztán még a vezetést is sikerült megszereznünk. A hátralévõ idõben továbbfolytattuk az okos és eredményes játékot, aminek az lett az eredménye, hogy nem kis meglepetésre
meg is nyertük a mérkõzést. Jellemzõ adat, hogy a kiállítás után beállt
ifjúsági kapusnak, a második félidõben nem volt védeni valója. Jogosan zsebelhették be a mérkõzés végén a közönség soraiban felcsattanó tapsokat. Remélem ez a siker
folytatódik tovább, az elkövetkezõ
mérkõzéseken is. A Magyar Kupa
megyei selejtezõi is elkezdõdtek.
Mind a két fordulóban alacsonyabb
osztályban szereplõ csapatokhoz látogattunk, és ezeket az akadályokat sikeresen vettük. Az õsszel még
egy fordulót bonyolítanak le. Remélem ebben a sorozatban ismét

eljutunk a végéig, mint ahogy ez az
utóbbi néhány évben sikerült.
Az ifjúsági csapatnak sajnos ismét rosszul sikerültek az eddigi találkozók, ugyanis egy gyõzelem
mellett már négyszer szenvedtek
vereséget. Tavaly is ilyen balszerencsésen kezdtek, és tavasszal próbáltak javítani, ami részben sikerült is.
Csak remélni tudom, hogy már az
idén össze tudják szedni magukat,
és javítanak.
2. forduló:
Kerekegyháza SE - Sárfehér SE
2 - 1 (1 - 1) Góllövõnk: Pap
Gréczi Gábor: Egyik csapat sem
érdemelt gyõzelmet, a döntetlen
igazságosabb lett volna, ezért sajnálom ezt az egy pontot.
Ifjúsági eredmény: 9 - 2 Góllövõink: Bajusznács (2)
3. forduló:
Sárfehér SE - Tiszakécske VSE
1 - 1 (0 - 0) Góllövõnk: Juhász
Gréczi Gábor: A döntetlen
megfelel a játék képének, de el kell
ismerni, hogy ehhez az eredményhez egy kis szerencse is kellett.
Ifjúsági eredmény: 2 - 0 Góllövõink: Bertalan (2)
4. forduló:
Kiskunhalas FC - Sárfehér SE 1
- 2 (0 - 1) Góllövõink: Juhász (2)
Gréczi Gábor: Ezt a mérkõzést
gólokkal kellett volna nyerni, de ismét elõjöttek a hibák, és ezért izgalmasan alakult a vége.
Ifjúsági eredmény: 6 - 0
5. forduló:
Sárfehér SE - Harta SE 1 - 0 (0
- 0) Góllövõnk: Pap (11-essbõl)
Gréczi Gábor: Gratulálok a csapatnak, mert régen küzdöttünk így
egymásért. Mindenki megtette a magáét. A tíz emberrel kiharcolt gyõzelem önmagáért beszél. Azt azért
hozzá kell tennem, hogy szerencse
is kellett hozzá. A következõ mérkõzés - a sérülések és az eltiltások
miatt - igen nehéznek ígérkezik.
Ifjúsági eredmény: 2 - 5
Magyar Kupa selejtezõ
1. forduló: Ágasegyháza - Sárfehér SE 0 - 4 Góllövõink: Juhász
(2), Parti, Hleba
2. forduló: Orgovány - Sárfehér SE 3 - 6 Góllövõink: Török (3),
Pap (11-esbõl), Ámann, Gréczi
A következõ mérkõzések:
Szeptember 17. 16:00: Sárfehér SE - Akasztói FC
Szeptember 24. 16:00: Kiskõrösi LC - Sárfehér SE
Október 1. 15:00: Sárfehér SE
- Kiskunmajsai FC
Október 08. 15:00: Kunszállás SE - Sárfehér SE
Október 15. 14:30: Sárfehér SE
- Dusnoki KSE
Október 22. 14:30: Kalocsai FC
- Sárfehér SE
Izsák László

Pályázati hirdetmény
Izsák város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet nyugdíjazás miatt megüresedõ pénzügyi
csoportvezetõi állásra.
Pályázati feltételek: büntetlen elõélet, magyar állampolgárság, felsõfokú (egyetemi vagy fõiskolai) pénzügyi közgazdasági végzettség.
A pályázatot Izsák város jegyzõjéhez kell benyújtani 2006. október 15-ig.
A pályázathoz csatolni kell az önéletrajzot, erkölcsi bizonyítványt, és az iskolai végzettséget
igazoló okiratot. Az álláshely 2006. november 1-jétõl tölthetõ be, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.
Dr. Hauzmann János
címzetes fõjegyzõ
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Az Arany sárfehér
Szõlõ- és Bortermelõk
Szövetkezetének
tájékoztatója
“a gyengék erõssége az egység”

2006. augusztus 31.-én az
Izsáki Sportcsarnokban szüret
elõtti közgyûlést tartottunk. A
közgyûlésen a Társult Szövetkezetek
Helvécia-IzsákOrgovány tagjai együtt vettek
részt a közgyûlésen. A fõ napirendi pont a 2006. évi
szõlõbetakarítás, feldolgozás,
értékesítés megtárgyalása volt.
A szõlõárak alakulásáról a szövetkezeti iroda hirdetõjén, a
honlapon és személyesen tájékozódhatnak tagjaink.
Eredetvédett ültetvények
második szüret elõtti szemlézését, Izsákon 2006. szeptember
26-27-28.-án,
Ágasegyházán szeptember 29.én, Fülöpszállás-Páhi október
2-3.-án, Orgoványon október 45.-én, kiértesítés szerint fogjuk
elvégezni. Szüreti idõpont egységesen az érettség függvényében (min.16 cukorfok, max. 9
sav elérése esetén) kerül megállapításra. Az eredetvédett
Arany sárfehér várható betakarítási ideje 2006. október 10
körül várható. Idõjárás függvényében az idõpont módosulhat.
A végleges minõsítés a szõlõátvételkor szemrevételezés, fokolás, garatbatöltés során zárul.
Tájékoztatjuk az Arany sárfehér Szõlõ- és Bortermelõk
Szövetkezet tagjait, hogy szõlõ
gépi betakarításra továbbra is
lehet jelentkezni személyesen
vagy telefonon a 76/374-036
számon. Tagoknak a betakarítás összegét meghitelezzük, az
áfát átvállaljuk. Tagjaink részére a gépi betakarítás várható
költsége, távolság függvényében 55.000-65.000 nettó Ft/ha,
mely összeg tartalmazza a beszállítás költségét is. Ez az ajánlat az Agárdy és az Izsáki Sárfehér pincéhez szállított tételekre, valamint térségi tagjainkra
vonatkozik, akik helyben értékesítik termésüket a szövetkezeten keresztül.
Cseh
Szakál
István,
Damásdi Gábor, Raáb Ferenc és
Tóth János fuvarozókkal kötött
megállapodás szerint tagjainknak kedvezménnyel, 2,5 Ft/kg,
de minimum 8000 Ft/forduló
áron vehetik igénybe a szállítási szolgáltatásokat Izsák-

Ágasegyháza viszonylatban.
Más viszonylatokban az ár egyedi megállapodás függvénye, de
a kedvezményt itt is érvényesíteni fogják! A megállapodás
szerint az állásidõk csökkentése érdekében a szolgáltatók által szállított kedvezményes tételek az izsáki Sárfehér Pincénél elsõbbséget élveznek.
Kérjük tagjainkat, hogy szõlõ- és borértékesítésnél csak a
szövetkezeten keresztül értékesítsék termésüket! A felvásárlási összeget igény szerint személyesen a szövetkezeti irodán
vehetik át, vagy a tag számlájára utaljuk a banki megérkezés
után azonnal. Sokszor elmondtuk már, de nem elég hangsúlyozni: a szövetkezeten keresztüli értékesítéssel növelik a
Szövetkezet árbevételét, ami két
okból fontos: az állami elismerés megtartásának feltétele a
300 millió Ft-os éves árbevétel
elérése. Állami elismerés nélkül
jelentõsen csökken a Szövetkezet érdekérvényesítõ képessége,
és megszûnik a jogosultság az
Uniós támogatásra. Az árbevétel nagyságától függ a támogatás nagysága is. A támogatásból a fenntartási költségeken
túl szeretnénk további anyagi
segítséget nyújtani a termelõknek, és további beruházásokat
finanszírozni. A késõbbiekben
a támogatással szeretnénk kiváltani a tagok jelenlegi 3%-os
mûködésiköltség-hozzájárulását, és a korábbi 1 %-ra visszaállítani. Mindezeknek feltétele
az árbevétel teljesítése, azaz a
szövetkezeten keresztül történõ értékesítés.
A szõlõtermelõk kedvezményes áron juthatnak törzskötözõ mûanyagcsõhöz. A kötözõ-anyag ára 400 Ft/kg (1
tekercs= 1kg=400 f), 500 kgos rendelés esetén az ár 350 Ft/
kg. Érdeklõdni a szövetkezetihegyközségi irodán lehet.
Elérhetõségünk változatlan: 6070 Izsák, Dózsa tér 3, T/
Fx: 76/374-036, Mobil: 20/
5693-783, 20/2362558, E-mail:
aranysarfeher@sv-net.hu,
Internet: www. aranysarfeher.
hu
Vezetõség

„JÓ REGGELT
MAGYARORSZÁG!”
Többek kérésére ezúton is tájékoztatjuk az érdeklõdõket,
hogy Izsákon, a Nagy Traktor Kft. üzletében (a Takarék Szövetkezet mellett) lehet aláírni a „Jó reggelt Magyarország” elnevezésû, megszorítások ellen tiltakozó íveket, szeptember 22-éig.
Ugyanitt lehet jelentkezni a szeptember 23-ai budapesti
tiltakozó nagygyûlésre való buszos utazásra is. Az utazás önköltséges.
Fidesz Izsáki Szervezete

IZSÁKI Hírek
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5. oldal

V A L L Á S
Neki fáj
Úgy összenõtt ez a két ünnep, a
Szent Kereszt és a Fájdalmas Anya ünnepe, mint a keresztfa két ága. Szeptember 14-én van a szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe, 15-én pedig
a Fájdalmas Anyára emlékezünk. A kereszten a szegekkel Megfeszített szenved, a kereszt alatt pedig az Anya szíve
fáj, mert hiszen: „A te lelkedet is tõr
járja át, hogy így megnyilvánuljon sok
szív érzése.” Az öreg Simeon szavai,
ott, a jeruzsálemi templom csarnokában rávilágítanak a fájó szívek világméretû összetartozására.
Együtt szenvedni, másokért szenvedni nyilván nem könnyû dolog, talán
már nem is emberi, hanem isteni dolog. Együtt sírni a sírókkal, együtt örvendezni az örvendezõkkel, - Istentõl
adott tehetsége az embernek. Szeretnénk mi együtt szenvedni, mikor mások kínját látjuk, de bénán és tehetetlenül ácsorgunk mások keresztje alatt. A
Szûzanya ott áll. Készségesen, vérzõ
szívvel, de kitart és virraszt. Az õ vérzõ
szíve a Golgota legszebb rózsája.
Mert a Megváltó hordozza terheinket, átvállalja bûneink terhét, Rajta
van a nekünk kijáró fenyíték. A bûnös
ember fáj és szenved. Igaz, maga az
oka szenvedésének, de Jézus nem azt
nézi, ki okozta, hanem ki az, akiért vérét adhatja. Sose kérdezte, hogy mások
vitték-e rossz útra a bûnöst, vagy saját
buta gõgje juttatta bûnbe, s a bûn okozta
szenvedésekbe, - egyet akart: megszabadítani. Ha kell, saját szenvedése és
vére árán. Kifizeti adósságainkat, melyeket felelõtlenül felhalmoztunk, s így
szól hozzánk: „Menj, de többé ne vétkezzél!”
Jézus nem magáért, hanem értünk
szenved. A Fájdalmas Anya Fiáért és
értünk szenved. Anyai szíve átfog minden bûnöst, minden szenvedõt, ismét
nem nézve, ki az oka az ember nyomorúságának. A bûnre az irgalom az orvosság, a bûn terheit a szenvedés veszi
le vállunkról.
Ami fáj, az fáj. Jézus nem mond-

ta, hogy nem fáj. A katonáknak nem
fájt. Pilátusnak és a fõpapoknak nem
fájt. A gúnyolódó jeruzsálemi „választópolgároknak” se fájt. Nem is ért semmit, senkinek sem volt hasznára rideg
érzéketlenségük. Jézus nem csak
együttérez velünk, hanem egyet érez
velünk. Ami nekünk fáj, az neki is szenvedés. Ami Jézusnak szenvedés, az
Máriának is szenvedés. Azok nem érzik mások baját és ínségét, akik sohasem élték át a szenvedõ ember belsõ
kietlenségét, és a kenyérgondot hírbõl
sem ismerik. Azok mondják, hogy
„Nem fog fájni”! Nekik nem. Sohase
fájt, s nem is fog. Azt se hiszik el, hogy
igen sok embernek fáj. Terheket, elviselhetetlen terheket raknak az emberek vállaira, s egy újjal se könnyítenek
rajta. Nem állnak Jézus keresztje alatt,
hanem szemben vele: „Szálljon le most
a keresztrõl, és hiszünk neki!” Haljon
bele ki-ki a szegénységbe és ellátatlanságba, legyen bárki a részvétlenség áldozata, kinek fáj az? A Golgotán két
világ áll egymással szemben: A másokért szenvedõk és a másoknak szenvedést okozók. Nem az érzi a fájdalmat,
aki sebez, hanem aki sebesül. Meg aki
más sebeit hordozza.
Jézus nem várt irgalmat, Mária
nem várt kegyelmet azoktól, akik keresztet ácsoltak és gyötrelmet okoztak. Nem várhatunk onnan segítséget,
ahonnan ínségünket postázzák, nem ad
az kenyeret, aki az utolsó darabot is
kiveszi a szánkból. Mi ott állunk Jézus
keresztje alatt, az együttérzõ Máriával
együtt. Mi irgalomra, megmentésre
várunk, s akarunk a szenvedõkkel együtt
szenvedni, gondjaikat megosztani. De
nem akarunk a szenvedést okozó Pilátus és fõpapok oldalára állni. Aki ma
ezt teszi, s hisz a nyomorba taszítóknak, az egyesül Júdással. Keresztre feszített, értünk szenvedõ Jézus! Jézussal együtt szenvedõ Fájdalmas Anya!
Tõletek várunk vigaszt mai szenvedéseinkben is!

Podmaniczki Imre plébános

Egyházi hírek
- Minden hónap utolsó vasárnapján felnõtt Biblia-órát tartunk a Plébánián.
Bárkit szeretettel várunk!
- Templombúcsúnk és a terményáldás október 1-jén lesz, a 10 órai szentmisében. Akik terményeket szeretnének felajánlani, pénteken és szombaton hozzák el a templomhoz!
- A Sárfehér Napok alatt szombaton ismét megnyílik az Ökumenikus Sátor, gyermek- és felnõtt programokkal, ifjúsági énekekkel és tanúságtételekkel.
Szeretettel várunk mindenkit!
- Október 1-éjn, templombúcsúnk napján megkezdjük a rózsafûzér imádságot. Az esti szentmise elõtt, fél 6-tól imádkozunk rózsafûzért naponta. A
szentmisék 6 órakor kezdõdnek.
- A hittanos év alatt kérjük a kedves Szülõket, hogy hittanos gyermekeikkel
lehetõleg a 9 órás szentmisére jöjjenek!
- A nagycsoportos óvodás gyermekek részére Bálintné Borika vasárnaponként a 9 órai szentmise alatt tart foglalkozást.

Gyülekezeti hírek
- Szeptember 23. (szombat): 9-17 óra között Ökumenikus Sátor a Dózsa György téren.
- A legközelebbi istentisztelet Kisizsákon: szeptember 17.:
14.30, és október 29.: immár 13.30 –tól!
- Szeptember 28. (csütörtök), 18 órától: beszélgetés holland
vendégeinkkel a gyülekezeti házban. Mindenkit szeretettel várunk!
- Köszönjük a Feltámadunk Alapítvány kuratóriuma nevében,
a 2005-ben kiutalt, szja 1%-ból történt felajánlásokat, melynek
összege: 78.343 ft volt. Az összeget az izsáki Református Temetõ
mûködtetésére és fejlesztésére használtuk fel. Isten áldja meg az
önzetlen adakozókat.

IKEM rendezvény
- Október 13. (péntek), 17.00 óra: Dr. Kiszely István tanár úr
tart elõadást: „Keletkutatás régen és ma” címmel, helyszíne: a
református gyülekezeti ház. Mindenkit szeretettel várunk!

Ballada az református ifjúság táborozásáról 2006
Ismét elközelgett augusztus hava.
Az ifjúság újra kezébe vette a vándortarisznyát – melyekbõl megint csak tetemes mennyiséget sikerült felhalmozni, így a modern fizikai törvényszerûségekkel dacolva csordultig felvérteztük a buszt, s elindultunk világot látni…
Kék Dunának túlsó partján/ Túlontúl a vén folyamnál/ Paksnak büszke ormain túl/ Hol malac uránba túr Villány
szõlõvesszeinél/ Dombjainak lejtõinél./
Mint a sziklák sûrûiben/ Rejtve, mint egy
kis tengerszem/ Megbúvik egy idill tájék/
Felülmúlva tájak krémjét./ Messze földön
túl sincs párja,/ Ide nem vezet még autópálya/ Vélnéd, itt majd minden szép lesz/
(Ha nem lel meg az ÁNTSZ.)/ Bájos egy
táj - sok a tanú –/ A neve pedig: Kistótfalu.
Miután épségben révbe értünk,
belaktuk a szállást. Például találtunk
egy lépcsõt, mely egy sötét, hûs pincébe vezetett, ahol a gyümölcsöket tároltuk. Egyes feltételezések szerint katakombákra, vagy titkos járatokra leltünk, más tanok pedig arról szóltak,
hogy tanácsos jóba lenni a kulcsfelelõssel bizonyos táplálékjuttatások fejében.
Apropó: idén sem volt hiány az
izgalmakból: „hol a kulcs?” – avagy
van-e élet a slusszkulcs elvesztése
után… A tábor profiljával, céljával kissé mulatságos paradoxonban (látszólagos ellentmondásban) lévõ dolog
történt. Árpi bácsi autójába bezárt kocsikulcs kellõ ambiciózus fiatalt sarkallt a kocsiajtó hullámcsattal, vagy
más illegális módon történõ kinyitásának lehetõségére… De hát sokszor
megesik: van, amikor rossz dolgokat
jóra is lehet használni.
Reggelenként részt vehettünk a
„kinek a legjobb a pizsamája” és „kinek van ilyen óra magasságában értelmet tükrözõ arca” címû fotópályázaton… a mackós nyert… mármint a pizsama… s aztán Damásdi Nóri kellemesen kiadós reggeli tornával örvendeztetett meg minket. Komikus volt
látni a kelõ nap fényében a különbözõ
mozdulatokkal küzdõ csapatot, de abban megegyezhetünk, hogy nagyon
komoly, jól megszerkesztett testnevelésben volt részünk, ezúton is köszönjük!
Étkezéseink alkalmával a természetbarát érzületû, állatbarát-tudatú
feleink gyakorolhatták nemes erényeiket; az asztaloknál mindenkinek jutott
egy-egy idomított légy. Piroska néni,
Ica néni, Erzsike néni - mintha édesanyáink lettek volna - szorgos, fáradhatatlan munkájának köszönhetõen a
busz visszafelé nehezebb lett – egyszóval ételben nem volt hiány, mindenkit
jól tartottunk; köszönjük szépen a felajánlásokat, a süteményeket, gyümölcsöket, a hozott ételeket a szülõknek
is!
Kedden délután felkerekedtünk, s
túrát tettünk a közeli Tenkes – erdõben, a kisebbek megmászhatták a leseket, ízes szedret ehettünk mindnyájunk megelégedésére, és hatékony ismereteket szereztünk a bodzákat illetõen.
A szabadidõnket egyébként sokféle élvezetes tevékenységgel leköthettük. A „madaras Tesco”-ban potom 69
Ft-ért, Gábor által minõség-ellenõrzött,
meglepõ szakítószilárdságú, stabilitású tollasütõkhöz jutott az ifjúság –
melyek kitûnõ szórakozással szolgáltak számunkra. Különbözõ kultuszok
is megjelentek e játék során. Minden
passznál, ütésnél azt mondtuk, hogy
„ni” – ez ahhoz vezetett, hogy Vadász
Lacival alapítottunk egy országot, „Nihon”-t, ahol mindenki azt mondja,
„ni”… Fejszés Ildikó idén is gondoskodott kreatív hajlamainkról. Csodálandó, hogy páran megpróbálták az igen
idõigényes origami-forma, a „Jack in
the box” meghajtogatását. Ez tudniillik egy papírból készül, s a végeredmény egy ügyes kis doboz, melyet ha

kinyitsz, hirtelen kiugrik belõle egy figura. Rengeteg szemet gyönyörködtetõ kézmûves alkotás készítésére volt
adott ennél is több klassz alapanyag,
ötlet, elképzelés; õszinte köszönetünk!
A zenei élet igen színes, intenzív
volt – Matyinak hála az elektromos szólógitár kíséretében egészen modern
módon énekelhettünk – és nem titkolandó, hogy sokan kedvet kaptak a gitár mûvészetének elsajátítására. Dr.
Madaras Enikõnek pedig köszönjük
mindennemû hadisebesült feleink gyógyítását, orvoslását!
A régi, római kori város, Sophiane
felfedezése várt lelkes utazóinkra szerdán. A város egyik ismert templomában, a pécsi dzsámi -hûvösébe húzódtunk, ahol igen tanulságos idegenvezetésben volt részünk (ugye Ferike,
ugye Bence…) különös felismerés,
hogy a nagy kupola zenitjén egyaránt
van kereszt, és török félhold is, és nagyon érdekes volt megtudni, hogy a
jellegzetes török ablakok „szamárhát”nak neveztetnek. Eztán megcsodálhattuk a város újabb nevezetességét, az
óraszerkezetet, amely minden egészkor elzenéli a …(nem emlékszem mi a
darab címe) -t, majd 7 méter magasságba erõs, acélból készült rudak emelik fel a harangokat, amelyek telt zengéssel kondulnak fel.
Megelégedésünkre, e teveszomorító melegben a „Hullám” nevû fürdõ
vendégei voltunk délután, ahol nevéhez híven hullámmedence vonzotta a
kalandvágyókat. E mesterségesen keltett habokban mindenki mobilis volt –
egyedül csak Árpi bácsi jelentett stabil
pontot a medencében, s Õ nyugodt eleganciával sétált a hajótöröttként hánykódó embertömegek között, békésen,
egy percre sem ingott meg, - sokunk
várt már ringatózva csak arra, hogy tenyereit felemelve szétválassza vizet a
medence közepén – mint anno Mózes
tette… mindegy, ez vicces volt.
Egyébiránt a napok mindig áhítatokkal indultak, annak jegyében, hogy
miként kell megünnepelnünk a vasárnapokat, miért érdemes a vasárnapot
feltöltõdéssel – testi, s még inkább lelki – felfrissüléssel eltölteni… képzeljünk el hét poharat! A legnagyobb poharat megtöltjük vízzel – s ha ezt szépen elosztjuk a megmaradt hat kispohárban, minden pohárban lesz
víz…mondhatjuk, jut is, marad is… ha
azonban üres a nagy pohár, üres marad
a többi is… ilyen minden vasárnap…
régen nem véletlenül mondták a hét
elsõ napjának a vasárnapot – olyan lesz
a hét, amilyen a vasárnapod. Miért csak
a karácsonyt várjuk annyira? Miért csak
az adventi idõszakban faljuk lelkesen a
csokikat a naptárból, s számoljuk,
mennyi maradt még?! Isten karácsonykor is, húsvétkor is, szüretkor is, nyáron is, sõt, minden vasárnap is ugyanaz. A vasárnap nagyon fontos ünnep,
minden vasárnap az. Nagyon igaz, hogy
„nem az Ember van a vasárnapért – a
vasárnap van az Emberért!” Délelõttönként, pedig a gyülekezetépítésrõl
cseréltünk eszméket, újításokról, újabb
szolgálatokról.
Köszönjük szépen az ifjúság tanulságos szolgálatát a reggeli alkalmak
során! Lehetõség nyílt számomra is egy
áhítat megtartására – azt hiszem, mindnyájan láthattuk, hogy a lelkipásztornak nem is olyan könnyû… nagyon
nagy, félelmes, de mégis „megtisztelõ” felelõsség van rajta. Hiszen nem
akárkinek, a Mindenség Urának elhívottja õ, s nagyon sok elmélkedés, felkészülés, verejtékes, holdvilágba nyúló óra és imádság van az istentiszteletek, alkalmak mögött, amelyeket nem
is látunk, amelyeket mi csak nem is
tudunk elképzelni. Nagyon köszönjük
Árpi bácsinak áldozatos munkáját!
Nagyon köszönjük, hogy ez a tábor van,
köszönjük, hogy „egyedülálló hangszer
Isten kezében; mindég megszólal rajta
az a melódia, amelyet Isten szeretne

üzenni nekünk!”
Péntek reggel közösen Úrvacsoráztunk. Ezek az alkalmak mintegy
fénykört zárnak körénk – finom fonalakkal köti össze az embereket – a falak, melyeket az ember a hétköznapokban épít maga köré, hirtelen hidak
lesznek, s ebben van valami nagyon tiszta szépség, amelyet érzel, mikor a kenyeret szádhoz veszed, majd a bor zamatát érzed, melyet a közös pohárból
merítettél…
Ezt követõen elzarándokoltunk a
Siklósi várba. A sötétnek mondott
középkor hangulatában róttuk a várbörtönök ódon kõlépcsõit, s - persze
csak viaszfigurákkal illusztrált - kínzókamrákat, nyilvános megvesszõzést,
boszorkányégetést láttunk. Ettõl kezdve utunk érdekes, megdöbbentõ festmények és egyéb mûvészeti alkotások
felé vettük, majd nosztalgikus századok kesztyû – és ruha divatjainak lehettünk szemlélõi. A legemlékezetesebb a hajsütésre használatos „böhömnagy” gépezet volt.
Ezután a harkányi strandon bizony
komoly vízi-ütközetek filmkockái peregtek le szemeink elõtt; küzdés, szabadjára eresztett biológia ösztönök –
szerintem akadt, aki már asszimilálódott (alkalmazkodott) a vízi életmódhoz a sok víz alatt töltött idõ során. A
harcok után pedig igazi csemege következett a történelem, sõt, még a zene
kedvelõinek is: este a Siklósi vár udvarában élõben adták elõ Bródy és Szörényi, István, a király címû rockoperáját.
Nagyon hangulatos volt így augusztus
20-a körül. Pompásan megoldották a
világítást, s így a színpadon szereplõk
mintegy árnyjátéka is táncolt a várfalon; felettünk az éjszakai égbolt, hullócsillagokkal. Mikor már felzendültek a záróakkordok, s István király a
Himnusz nyitósorait énekelte, a tömeg
szinte azonnal egy emberként állt fel, s
együtt énekeltük el a haza imádságát –
nem megszokásból, nem illembõl,
ahogy sajnos sokszor halljuk – szívbõl… ilyen õszintén, s szomjazva még
soha életemben nem hallottam zengeni, hogy „Isten! Áldd meg a magyart!”
Kései óra volt már, mire visszaértünk hajlékunkba. A tábortûz mohón
falta a kellemes éji levegõt, s hunyorgó
parazsával szépre pirongatta a szalonnát, a kenyeret, a virsliket. Lelepleztük
az angyalkákat, akiknek a héten az volt
a feladata, hogy a papírcetlivel kihúzott felebarátjának örömet szerezzen
énekküldéssel, alkotással, karkötõvel,
levélkével, csokoládéval, törõdéssel. A
fáradt, kóborló ifjak eztán aludni tértek az álomillatú éjszakában.
A következõ kép már újra a buszmegálló, hazai vizeken, újra itthon -s
aztán küszködés az érzéssel– mintha
csak most indultunk volna el, gyorsan
eltelt… és elköszöntünk, elbúcsúztunk
sokunktól egy idõre – sokan szétszéledtünk a szélrózsa minden irányába. S
ez a „szélrózsa találkozó” - sokszor ez
a tábor jelenti a találkozást rég nem
látott barátainkkal, ismerõseinkkel.
Talán legtöbbször csak ilyenkor van idõ
Istennel is találkozni… egy hetet igazán eltölteni Vele, pihenés, szórakozás,
kirándulás közben… mindenki életében vannak számára nagyon kedves találkozások, amelyeket lelke oltárán tart,
s kincsének tekinti. Az ilyen lehetõségeket, az ilyen találkozásokat keresni,
sõt, becsülni kell nagyon: mind az emberekkel… s mindinkább az Istennel!
A nyárzáró összejövetel is nagyon kellemesen telt; borkóstolás, sütögetés,
sütemények garmadája; érdekes, váratlan pillanatokban készült fényképek
megtekintése…
Igen, határozottan ne felejtsétek
el a naptárba iktatni - jövõ nyár, augusztus második hete… a tömött, kígyózó sorokban érkezõktõl pedig fegyelmezett jelentkezést várunk! Köszönjük!

Szabó Dóra
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70 éves az Izsáki Sárfehér Napok
Valószínûleg kevesen
vannak Izsákon, akik ne
tudnák, hogy idén 70 éves
városunk kiemelkedõ ünnepe, a Sárfehér Napok.
1936 szeptemberének
utolsó hétvégéjén rendezték meg az elsõ Sárfehér Napokat a község akkori elöljárói, gazdálkodói, iparosai, mûkedvelõ
csoportjai. A létrehívó
szándék szerint, a községre, annak dolgos népére, az általuk elért termelési és kulturális eredményekre kívánták irányítani az országos közfigyelmet, s egyben a súlyos
terményeladási
gondjaikról is hallatni
kívánták hangjukat. E
célok elérésében sokat jelentett, hogy Darányi Kál-

mán miniszterelnök-helyettes elvállalta a rendezvény megnyitását, így az
országos sajtó is tudósított az eseményekrõl.
A rendezvény szabályzata a következõképpen
határozta meg a programot: Az Izsáki Gazdakör
által Izsák község és környéke bevonásával IZSÁKI SÁRFEHÉR NAPOK
elnevezés alatt, 1936. évi
szeptember hó 26-27-28.
napjain szõlõ-, gyümölcs, bor-, és egyéb mezõgazdasági termények, továbbá kisipari és háziipari termékek kiállítását rendezzük meg. A kiállítások
mellett mûkedvelõ színi
elõadásokat, szüreti felvonulást, bált rendeztek.
Vidékrõl is sok látogató

Az 1936-os Sárfehér Napok rendezõ bizottsága
A kiállítás és minden bizottság ügyintézõje: Berzy József
fõjegyzõ. A kiállítás elnöke: Barthalos Kálmán földbirtokos.
Intézõbizottsági tagok: Gyenes Antal esperes, Veres István
református lelkész, Holecz István községi fõbíró, Damásdi
Gábor községi másodbíró, Izsák László községi pénztárnok,
Bakonyi Kiss Imre gazdaköri elnök, Baráth János gazdaköri
alelnök, ifj. Damásdi György, Izsák János, Damásdi Ambrus,
gazdálkodók és gazdaköri tagok, Váry Olvasztó János gazdasági intézõ, Holecz Imre borkereskedõ, Molnár Sándor kántor, Karácsonyi István ipartestületi elnök, Kiss Gergely alelnök, Kozma József építész, ipartestületi jegyzõ, Miskár Imre
a kiállítás pénztárnoka, Kiss István, Deák János szõlõbirtokosok. A kiállítást rendezõ és díszítõ bizottság tagjai: Dr.
Kovács Károly körzeti orvos, dr. Kovács Károlyné, Berzy
Józsefné, Balogh Sándorné, Würth Mária, Damásdi
Ambrusné, Damásdi Gáborné, dr. Damásdi Elek, Hegedûs
László, Izsák Imre, Szabó István, ifj. Berzy József.

érkezett az eseményre.
Budapestrõl úgynevezett
“filléres vonatok” hozták
az érdeklõdõket, akiket az
izsáki állomáson magyar
ruhába öltözött lányok
fogadtak kenyérrel és szõlõvel.
Sikeres volt a rendezvény, ám ennek ellenére
legközelebb már csak a
háború után, 1947-ben
rendezték meg, majd ’68ban (Mozsár András
mûvelõdésiház-igazgató
fõszervezésében), ’74ben, és ’77-ben (Pálinkás
Albert mûvelõdésiházigazgató fõszervezésben),
valamint ’83-ban és ’86ban. A rendszerváltást
követõen, 1991-tõl minden esztendõben sor kerül a Sárfehér Napokra.

Engem személyesen az a
szerencse ért, hogy a
huszonhárom ünnepbõl tizennyolcnak (1983-tól) én
lehettem a fõszervezõje.
Az elsõ Sárfehér Napok megrendezésében
közremûködõk közül ma
is köztünk köszönthetjük K. Szabó Sándort, városunk díszpolgárát és
Rózsa Bélát a kiváló dalszerzõt, cikk- és szövegírót, az Izsákért emlékérem kitüntettjét. Köszönet az egykori munkájukért, lelkesedésükért. A
nekik itt tolmácsolt köszönet szóljon valamennyi, többségében sajnos már eltávozott egykori szervezõnek, rendezõnek és izsákinak ezért a
szép ünnepért, melyet 70

éve létrehoztak, s mi tovább vihettünk, s melyet
majd reményeink szerint
utódaink is tovább visznek. Azt gondolom, az
igazi köszönet és tisztelet az, ha ápoljuk és életben tartjuk kezdeményezésüket.
Külön öröm az, hogy
az idei, 70 éves kerek évforduló egybeesik, a sokszor bizony méltatlanul
lebecsült szõlõnk „rehabilitációjával” is. Valamennyien tudjuk, hogy
idén februárban aláírták
az FVM-ben az Arany sárfehér eredetvédelmérõl
szóló okmányt, mely nem
kevesebbet jelent, mint
hogy hivatalosan is elismerik; szõlõnkbõl magas
minõségû bort, pezsgõt

lehet elõállítani, s e minõséget hosszú távon is
hozni tudja a fajta. Azt
gondolom, hogy ez az elismerés méltó –remélhetõen mihamarabb anyagiakban is megmutatkozómegkoronázása annak az
erõfeszítésnek, melyet
elõdeink és a mai gazdálkodók tettek és tesznek e
szõlõért, ahogy elégtétel
lehet ez az elismerés, a 70
évvel ezelõtti Sárfehér
Napok létrehozói számára is.
A kerek évforduló alkalmából egykorú fotókkal, újsághírekkel, oklevelekkel emlékezünk az elsõ
Sárfehér Napokra, és az azt
megrendezõkre.
Tetézi Lajos

A ‘36-os szüreti felvonulás részletei

Rózsa Béla cikke az alkalomra megjelent Izsáki
Kerület címû helyi lapból

Részlet az 1936-os kiállításból
(K. Szabó Sándor családi archívumából)

Izsák László községi pénztárnok fogadja
Darányi Kálmánt (jobbról) és Kelemen Kornél
képviselõt (balról).
(Izsák János családi archívumából)

A Függetlenség címû országos napilap
beszámolója az eseményrõl

Emlékbélyeg és emlékbélyegzés

A MOVE helyi egyesületének tagjai koszorúztak a
világháborús emlékmûnél az ünnepi alkalomból

Tavaly igen komoly sikert aratott a strullendorfi testvérkapcsolat 10 évfordulója alkalmából kiadott bélyeg és
emlékbélyegzés. Idén, a Sárfehér Napok 70. évfordulóját
hasonló -a bélyegek kedvelõi által bizonyára ismét örömmel fogadott- akcióval köszöntjük. A bélyegeket a postán
árusítjuk pénteken és szombaton. A bélyegzés is az árusítás helyszínén lesz.
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70 éves az Izsáki Sárfehér Napok
Sárfehér Napok 2006.
szeptember 22-23-24.
szüreti fesztivál és országos fogathajtó bajnokság
SZEPTEMBER 22. PÉNTEK
. 8-16 óráig Posta
. 9 óra Fogathajtó pálya
. 10 óra Városháza
. 10 óra Gazdakör, Ipartestület,
Városháza
. 14 óra Sportpálya
. 16 óra Kisizsáki kápolna
ánykar
. 18 óra Városháza
. 18 óra Szabadtéri színpad
. 20 óra Szabadtéri színpad
. 22 óra Vino Pinceklub
SZEPTEMBER 23. SZOMBAT
. 8 óra Fogathajtó pálya
. 8-16 óráig Posta
. 9 óra
. 9-17 óráig Dózsa tér
. 9-15 óráig Kisizsák

.
.
.
.
.
.
.
.

9. 30 óra Fõtér
10 óra Sportpálya
11. 30 óra Vinó étterem
15 óra Sportpálya
15 óra Szabadtéri színpad
15. 20 óra Szabadtéri színpad
15. 35 óra Szabadtéri színpad
15. 50 óra Szabadtéri színpad

. 16.30 óra Szabadtéri színpad
. 17 óra Szabadtéri színpad

. 19 óra Szabadtéri színpad
. 21 órától Szabadtéri színpad

. 22 óra Vino Pinceklub

70 éves az Izsáki Sárfehér Napok emlékbélyegzés
Díjhajtás
Térségi polgármesterek találkozója
Kiállítások megnyitása
Sárfehér Labdarúgó Utánpótlás Kupa
III. Toronypróba ünnep (emlékezés az egykori izsáki tanyai
tanítókra, iskolákra) Közremûködik a kecskeméti Aurin leA VII. Izsáki Nyári Festõtábor kiállításának megnyitója
Az MTZ együttes élõ koncertje
A Totálkár együttes élõ koncertje
Az Ismerõs Arcok együttes élõ koncertje

Maratonhajtás
70 éves az Izsáki Sárfehér Napok emlékbélyegzés
A Bor utca megnyitása
Az Ökumenikus sátor programja
Motoros tesztnap az Off-Road Bázis Kft.
szervezésében Sherco
és Derby motorkerékpárokkal
Tûzgyújtás a fõzõversenyen
Sárfehér Nõi Labdarúgó Kupa
Elszármazott izsákiak találkozója
Izsáki Öregfiúk - Solti Öregfiúk labdarúgó mérkõzés
Aerobik bemutató
Nanbudo bemutató
Jujitsu bemutató
Az orgoványi Golddance táncegyüttes és
az Izsáki Mazsorett Csoport moderntánc szekciójának
mûsora
Varga Ferenc (Megasztár III.) mûsora
A XXIII. Izsáki Sárfehér Napok megnyitója.
Megnyitó beszédet mond: Gráf József agrárminiszter.
A megnyitó ünnepség keretében kerülnek átadásra a városi
kitüntetõ címek, a fogathajtó verseny elsõ két napi
számainak, valamint a fõzõverseny és a sütõverseny díjai.
A KORMORÁN együttes élõ koncertje
Gong-party, diszkó a kecskeméti Gong Rádió
mûsorvezetõivel
(a Vinó Étterem támogatásával)
A Deák Bill Blues Band élõ koncertje. Elõzenekar: Veritas

SZEPTEMBER 24. VASÁRNAP
. 9 óra Katolikus templom
Ünnepi szentmise
. 9 óra Fogathajtó pálya
Akadályhajtás
. 10 óra Református templom
Ünnepi istentisztelet
. 10-13 óráig Thermal
krémüzem udvara Közlekedésbiztonsági program és bemutató, ahol
a nézõk is bemutathatják motoros tudásukat.
A nevezés díjtalan. A három legügyesebb résztvevõ
jutalmat kap.
. 14 óra Fõtér
Gyermekmotorosok látványos bemutatója
. 15 óra Fõtér
Országos motorkerékpáros felvonulás
. 15. 30 óra Szabadtéri színpad
A jakabszállási sportrepülõk légi bemutatója
. 15. 40 Fõtér
Az izsáki Flash Tánccsoport társastánc bemutatója
. 15. 30 óra Fogathajtó pálya
Eredményhirdetés
. 16 óra Kossuth és Rákóczi u.
Szüreti felvonulás
. 16.30 óra Szabadtéri színpad
Néptáncosok, mamarettek, mazsorettek, csongrádi fúvósok
mûsora és az Ezüst Gólya Nyugdíjas Klub csoportjának
cigánytánc bemutatója
. 20 óra Szabadtéri színpad
A BIKINI együttes élõ koncertje
. 21.30 óra
Tûzijáték

Mindhárom nap bor utca, kirakodó vásár, vendéglátós
sátrak, gyermekjátékok várják a látogatókat.
Szombaton 12-18 óráig hulladékhasznosítási road-show a
központban. Vasárnap 12-18 óráig véradó-busz a fõtéren.
Minden érdeklõdõt hívnak és várnak a rendezõk
Bács-Kiskun Megye Önkormányzata

Izsák Város Önkormányzata

III. Toronypróba ünnep Kisizsákon
2006. szeptember 22.
16.00 Fanfárok hívogató – Szent Kereszt templom
16.10 Szóljon a dal, szálljon a lélek – a 2006-os kínai kórus
olimpián aranyéremmel kitüntetett kecskeméti Aurin leánykar
hangversenye. Vezényel: Durányik László
16.40 Ökomenikus Istentisztelet – emlékezés régi pusztai
tanárokra, tanítókra, kántorokra, lelkészekre
17.10 Ne hagyjátok az iskolát… kiállítás a régi Izsák környéki tanyasi, pusztai iskolák életébõl különös tekintettel a Kisizsáki
Alma materra.
Megnyitót mond: Székelyné Kõrösi Ilona muzeológus
17.25 Koszorú elhelyezése a Kisizsáki Klebelsberg iskola falán elhelyezett emléktáblánál.
A rendezvény Agapével zárul

Ökumenikus Sátor programja
2006. szeptember 23.
9.00 Megnyitó
9.00-15.30 Kézmûves foglalkozások gyermekeknek
(gyöngyfûzés, gipszfestés, fonalgrafika, térfonás, ötletek
dekorgumiból, papírszövés, origami)
9.15-11.00: Arcfestés
11.00-12.00: Palánta Gyermek- és Ifjúsági Misszió elõadása
(bábszínház, énektanítás, beszélgetés)
13.30-14.00: Gaál Éva: Az eltévedt méhecske - mesejáték
14.00-14.40: ÖSZTÖN rapegyüttes – avagy a keresztény
preevangelizáció útjai
(Kothencz János, Bíró István, Varga Gábor)
15.00-15.40: Kiskunhalasi Katolikus Karizmatikus Közösség tanúságtétele
16.00-17.00: Új Sáron ökumenikus dicsõítõ csoport koncertje
A sátor ideje alatt vallásos könyv és kegytárgy
vásárlására is lesz lehetõség!
A SÁTOR MINDEN PROGRAMJA INGYENES!
SZERETETTEL VÁRJUK ÖNT ÉS CSALÁDJÁT,
ISMERÕSEIT!

Közlekedésbiztonsági délelõtt
A vasárnap délelõttre hirdetett közlekedésbiztonsági
programban tesztlap-töltés,
motoros- és biztonságiöv-szimulátor, és számos ügyességi
verseny várja az érdeklõdõket.
A legeredményesebb próbálko-

zók díjazásban részesülnek. A
programot az Izsáki Rolling
Shadows Motoros Baráti Társaság és a Megyei Rendõrkapitányság Balesetmegelõzési Bizottsága rendezi, a Füredi Autósiskola közremûködésével.

Sétarepülés
A Sárfehér Napok ideje alatt az Izsáki Repülõ Egyesület az
Orgoványi úti repülõtéren sétarepülésre várja az érdeklõdõket.

Felhívás
Kérjük a lakosságot, hogy az idei Sárfehér Napokra is gondoskodjanak portáik, házuk és a házelõtti utcarész takarításáról, szépítésérõl. Szeretnénk, ha az idelátogató vendégek
kellemes benyomást szereznének városunkról, melyhez a lakosság segítségét ezúton is kérjük.
Mondok József
polgármester

Felhívás
A Sárfehér Napok terménykiállításának szervezõi azzal a
kéréssel fordulnak a város termelõihez, hogy a kiállítás sikeres megrendezéséhez járuljanak
hozzá.
A terményeket szeptember
21-én (csütörtökön) reggel 7

órától lehet leadni a hegyközségi irodán.
A terményekhez szabványládákat adunk, melyeket szeptember 18-tól lehet elvinni a
hegyközségi irodából.
Kállai Gyula

Mûsor változás
Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a Városi Vegyeskar elõzetesen péntekre hirdetett hangversenye elmarad.
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70 éves az Izsáki Sárfehér Napok
A Bográcsos fõzõverseny
és a sütõverseny kiírása
A verseny szervezõje: Izsáki Sárfehér Polgárõr Egyesület
A nevezés díjtalan.
Bírálat módja:
A versenyzõk elkészült ételeit független személy hozza a bírálók elé, kizárólag kisorsolt számokkal azonosított módon. A
versenyzõ a bírálatnál sem személyesen, sem megbízottja útján
nem lehet jelen. A bírálók az ételeket egyénileg bírálják külalak,
megjelenés, szín, állag, harmónia, illat alapján. Az összesített
pontszámok eredménye adja a helyezési sorrendet.
A bírálók személyi összetétele:
4 szakmai bíráló + 2 fõ a verseny érdeklõdõi közül sorsolás
útján kiválasztott személy.
A bíráló bizottságba jelentkezés a helyszínen, a verseny ideje
alatt lehetséges 12.00. óráig.
A díjazottak, és minden résztvevõ emléklapot kap.
A díjak átadására ünnepélyes keretek között, az Izsáki Sárfehér Napok megnyitóján kerül sor 2006. szeptember 23.-án szombaton 17.00. órai kezdettel.
Fõzõverseny
A verseny helyszíne: Izsák városközpont fõtéri parkolótól a
Kecskeméti úti keresztezõdés felé, a szükséges járdaszakasz.
A fõzõversenyen kizárólag izsáki állandó lakhelyû amatõr versenyzõk indulhatnak.
A versenyre kizárólag bográcsos marhapörkölttel lehet nevezni.
Nevezés módja: telefonos bejelentkezés: 06 70 33 21 499
(Nagy Máté)
Az alapanyagokról és kellékekrõl a versenyzõk maguk gondoskodnak. Fával és gázpalackos megoldással egyaránt elfogadható a fõzés. Fával történõ tüzelésnél a versenyzõ köteles gondoskodni a járda megóvásáról alátét használatával. Az esetleges
tûz okozta és egyéb, a versenyzõ tevékenységével összefüggõ balesetért és károkért a versenyzõ vállal felelõsséget. A fõzõversenyre sem kész, sem félkész étel nem hozható. A konyhai elõkészítés
megengedett. (Ezalatt a hús és hagyma, egyéb hozzávalók darabolása, aprítása értendõ.)
Nevezési határidõ: 2006. szeptember 22. 18.00.
A verseny kezdete (tûzgyújtás) 2006. szeptember 23. délelõtt
9.30 órakor
A bírálathoz a versenyzõ 1 tányér ételt adhat be a verseny
napján 13.00.-13.30 között.
A kész étel tálalásához tetszés szerinti köret és tálalóedény
használható. A köretet nem szükséges a helyszínen elkészíteni.
A fõzõverseny díjazása:
I. díj: 20.000.-Ft
II. díj: 15.000.-Ft
III. díj: 10.000.-Ft
A verseny szervezõje biztosítja: A fõzés lebonyolításához helyszínt, és a kész étel családi és baráti elfogyasztásához szükséges
asztalt és padokat, versenyzõnként 10 személyre.
Sütõverseny
A versenyre tájjellegû édes, tájjellegû sós, valamint e két kategóriába nem sorolható fantázia készítményekkel lehet nevezni.
A versenyen elõre elkészített süteményekkel lehet részt venni.
A nevezés a sütemények leadásával történik.
A sütemények leadási ideje: 13.00.-13.30. között a fõtéren
felállított Vino Étterem sátrában.
Díjazás: Mindhárom kategória elsõ helyezettje 10-10 ezer forintos díjban részesül. A versenyzõk emléklapot kapnak.
A verseny szervezõje biztosítja az elkészült süteményeknek a
leadástól a bírálatig történõ szakszerû tárolását.
Mindkét versenyen a versenyzõ a nevezéssel elfogadja fenti
szabályokat, illetve feltételeket. A fentiek be nem tartása automatikus kizárást von maga után. A versennyel kapcsolatos egyéb
tájékoztatást a nevezõk a 70/33-21-499-es telefonszámon kérhetnek. Az Izsáki Sárfehér Napok szervezõ bizottsága és a fõzõversenyt szervezõ Izsáki Sárfehér Polgárõr Egyesület minden versenyzõnek kíván jó hangulatot, és eredményes versenyzést.
Nagy Máté
Izsáki Sárfehér Polgárõr
Egyesület elnöke

AZ ÖKO-Pannon Kht. szelektív hulladékgyûjtési
road show-ja a Sárfehér Napokon
A szelektív hulladékgyûjtési road show látványos oktatóeszközökkel mutatja be a hulladékok szelektív gyûjtésének
helyes gyakorlatát. Az érdeklõdõk a szabadtéri oktatóeszközök játékos feladatain keresztül
sajátíthatják el a szelektív hulladékgyûjtés alapjait, és betekintést nyerhetnek a hulladékok újrahasznosításának folyamatába is.
A hulladékká vált csomagolás gyûjtését bemutató installáció minden korosztály számára izgalmas és tartalmas élményt biztosít.
A Hasznosító Torony a

szelektív hulladékgyûjtés és hasznosítás gyakorlatát mutatja
be hatékony és interaktív formában.
A Tudás kereke az anyagtípusok hasznosításáról ad érdekes információkat.
Az Öko-Fa az egyes anyagtípusok pontos gyûjtésének
fontosságára hívja fel a figyelmet.
Idén új játékkal, a
Rend(m)ezõvel bõvült az ÖKOPannon road show-ja. A résztvevõk feladata, hogy egy terepszõnyeg szélén állva, kötelek
végére erõsített kampó segítségével kihalásszák és a szelektív

gyûjtõedényekbe helyezzék a
különbözõ hulladékokat. A
négy játékos összehangolt
munkájára van szükség, hogy
a kampót közösen mozgatva
minden hulladékot a megfelelõ
kukába helyezzenek.
A road show az ÖKO-Pannon a lakosság tájékoztatását
és a fiatalok oktatását felölelõ
kommunikációs tevékenységeinek részeként kerül megvalósításra. A kht. célja, hogy a
felnövekvõ generációk körében kialakulhasson és megerõsödhessen a környezettudatos gondolkodás és életforma.

Magyar fogathajtó bajnoki
döntõ Izsákon
Szeptember 22–23–24-én a
már hagyományos XXIII. Sárfehér Napok keretében kerül megrendezésre a Magyar Köztársaság 2006. évi kettes- és
négyesfogathajtó, valamint a
póni
egyes-,
kettes-,
négyesfogathajtó bajnokság befejezõ fordulója, mely egyben a
XIII. Sárfehér-Kupa és az V. Dr.
Várady Jenõ Emlékverseny is.
Az eddig lebonyolított
fábiánsebestyéni és vecsési obfordulón szoros eredmények
születtek, ami azt sejteti, hogy
mindkét kategóriában az izsáki
zárófordulóban dõl el a magyar
bajnoki cím sorsa egyéniben is
és csapatban is.
Elmúlt évben a ketteseknél
egyéniben Lázár Vilmos nyerte
a magyar bajnokságot, és csapatban is tagja volt a gyõztes
Pest megyei triónak: Lázár Vilmos, Nagy Sándor, Varga Péter.
A négyeseknél a vecsési
Dobrovitz József nyerte immár
harmadik bajnoki címét egyéniben, míg csapatban ugyancsak Pest megyébe került az
aranyérem, Dobrovitz József, ifj.
Scheik József, Kecskeméti Lász-

ló összeállításban állhattak a
dobogó legfelsõ fokára.
Az idei esélyekrõl.
Ketteseknél Selyben Zsolt
(Mórahalom LK) elõször nyerhet magyar bajnokságot, két
forduló után 38 pontos, elõnye
6 pont. A legjobb évadját maga
mögött tudó Szécsi Sándor 32
pontot gyûjtött a mezõny meglepetésembere, a 29 pontos
Plaszkó Gábor elõtt, míg a kétszeres csapatvilágbajnok, Nyúl
Zoltán (Kecskemét, Hírös LK)
a negyedik, ugyancsak 29 ponttal várja az izsáki rajtot. Az ötödik helyen álló Papp János 24
pontot, a hatodik Kalmár László, valamint a hetedik Bégányi
Csaba 22–22 pontot gyûjtött,
míg a nyolcadik Kelemen Balázs
is 22 pontos, a kilencedik Farkas László 21 pontjával egy jó
eredménnyel még akár dobogós
is lehet.
A négyeseknél az élen
Dobrovitz József áll 36 ponttal,
Bárdos Attila 35 ponttal áll a
második helyen, míg a szegedi
Hódi Károly 30 pontjával a harmadik. A 12-szeres magyar bajnok, Bozsik József a negyedik

„VEGYE KÉZBE EGÉSZSÉGÉT”

az OTP Egészségpénztár
szolgáltatásaival.
Egészségünk megõrzése érdekében sok mindenre képesek
vagyunk, amely nem kevés anyagi áldozattal jár.
Ebben nyújt segítséget az OTP Egészségpénztár.
A számlára befizetett összeg után Ön
30% adókedvezményt tud igényelni!
A szolgáltatásokból akár további 0-30% kedvezmény.
IGÉNYBE VEHETÕ SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE:
szemüvegkészítés
fogorvosi ellátás
gyógyüdülések
természetgyógyászati kezelések
szabadidõsport, sportszer vásárlás, bérlet
gyógytorna, gyógymasszázs
További kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal!
OTP Izsáki Fiókja
Izsák, Szabadság tér 1. Tel.: 374-540

27 pontjával, a mezõny újonca,
a hatszoros kettesfogathajtó
világbajnok Lázár Vilmos az
ötödik, 24 ponttal. A dobogóért folytatott versenybe még
beleszólhat Váczi István (22
pont), Lázár Zoltán (20 pont)
és a 18–18 pontos Juhász László, valamint Móró Lajos.
Póniknál nagyvalószínûséggel csak a kettesek kategóriájában hirdetnek a magyar
bajnokságban végeredményt,
mivel az egyes és négyes kategóriában csak egy-két fogat az
induló létszám. Kérdés, hogy a
vecsésiek – ifj. Dobrovitz József
és Osztertág Kristóf – párbajába bele tud-e szólni a korábbi
magyar bajnok, a kiskunmajsai
Kovács Roland.
Az ob III. fordulójának versenye szeptember 22-én pénteken a díjhajtással kezdõdik,
majd 23-án szombaton a
maratonhajtás versenyével folytatódik, míg vasárnap az akadályhajtás versenyével fejezõdik
be Izsákon a lovaspályán, ahol
ünnepélyes bajnokavatóval zárul a háromnapos fogathajtó
fesztivál.
-baranyai-

Sárfehér napi
véradás
Értesítjük a segítõ szándékú ünneplõket, hogy 2006.
szeptember 24-én (vasárnap) 12
órától 18 óráig Izsákon a központban véradóbusz várja a véradókat.

Iparos kiállítás és
vásár a Sárfehér
Napokon
Hagyományosan idén is az
Ipartestület Gábor Áron utcai
épületében kerül megrendezésre az iparos kiállítás. Újdonság
lesz viszont, hogy a kiállított
termékek egy része most meg
is vásárolható majd.

IZSÁKI Hírek

2006. szeptember 18.
Izsák Város Önkormányzat Képviselõ-testülete
5/2006. (08. 30.) rendelete az Önkormányzat
2006. évi költségvetésérõl szóló 2/2006.
(02. 15 .) rendelet módosításáról.
Izsák Város Önkormányzat Képviselõ-testülete az
Államháztartásról szóló – többször módosított – 1992.
évi XXXVIII. tv. 65. §-a alapján - figyelembe véve ezen
jogszabály, valamint a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszerérõl
szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján az önkormányzat 2006. évi költségvetésérõl szóló 2/2006. (02. 15.) sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja.
A rendelet hatálya
1. § A rendelet 2. § (2) bekezdésében meghatározott 1. sz. mellékletében a I. fõcím kiegészül a 8. sz.
alcímmel – választási kiadások.
2.§ A rendelet 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
A képviselõ-testület az önkormányzat 2006. évi
költségvetésének
a.) kiadási fõösszegét 1.206.419 ezer forintban,
b.) bevételi fõösszegét
1.206.419 ezer forintban állapítja meg.
I. Költségvetési bevételek
1. § A rendelet 5. § (1-2) bekezdésében feltüntetett mellékletek helyébe jelen rendelet 1. sz. és 2. sz.
mellékletei kerülnek.
II. Költségvetési kiadások
2. § (1) A rendelet 6. § (1) helyébe a következõ
rendelkezés lép:
- Mûködési kiadások módosított elõirányzata összesen: 705.276 e.Ft
Ebbõl:
- személyi jellegû kiadások 338.619 e.Ft
- munkaadókat terhelõ járulékok 108.087 e.Ft
- dologi jellegû kiadások 148.446 e.Ft
- speciális célú támogatások (segélyek) 76.963 e.Ft
- mûködési célú pénzeszköz átadás 77.097 e.Ft
- támogatás értékû mük. kiadás 1.064 e.Ft
(2) A rendelet 4. sz. mellékletének helyébe jelen
rendelet 3. sz. melléklete lép.
(3) A rendelet 5. sz. mellékletének helyébe jelen
rendelet 4. sz. melléklete lép.
3. § (1) A rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe az
alábbi szöveg kerül:
Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadása összesen 442.372 ezer forint.
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
- a beruházások elõirányzata 423.541 e.Ft
- a felújítások elõirányzata 18.831 e.Ft
(2) A rendelet (2) bekezdésében jelölt 6. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete kerül.
4. § A rendelet 8.§-ban szereplõ 7. sz. melléklet
helyébe jelen rendelet 6. sz. melléklete lép.
6.§ A rendelet 9.§-ban jelölt 8. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 7. sz.
melléklete lép.
7.§ A rendelet 10.§-ban meghatározott önkormányzati hivatal módosított költségvetését a 8. sz. mellék1. számú melléklet
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Az önkormányzat 2006. évi bevételei - forrásonként
Ezer forintban
Elõirányzatok
Sorsz.

Bevételi forrás megnevezése

1. I. Mûködési bevételek:
2. 1. Intézményi mûk. bevételek:
- hatósági jogkörhöz kötött
3.
- egyéb saját bevétel (bérleti díjak, lakbér,
4.
int. ellátási díj, ÁFA bev.)
- kamatbevétel
5.
6. 2. Önkormányzatok sajátos mûk.bevételei

7. 2.1 helyi adók:
- váll. kom. adója
8.
- iparûzési adó
9.
10. 2.2 átengedett központi adók
- SZJA helyben maradó rész
11.
- jövedelem különbség mérséklése
12.
- SZJA normatív módon elosztott rész
13.
- gépjármûadó
14.
15. 2.3 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.
16. II. Támogatások:
17. 1. Önkorm.kv.-i támogatása
18. 1.1 Normatív hozzájárulások

Összesen
(1=2+3)
Eredeti
Módosított
elõirányzat elõirányzat

Összesenbõl
Mûködési (2)
Felhalmozási (3)
Eredeti
Módosított
Eredeti
Módosított
elõirányzat
elõirányzat elõirányzat elõirányzat

383.538

393.953

383.538

393.953

17.630
4.000

26.212
8.000

17.630
4.000

26.212
8.000

13.130

17.712

13.130

17.712

500
365.908
52.000
2.000
50.000
313.308
22.888
159.328
86.092
45.000

500
367.741
52.000
2.000
50.000
314.041
22.888
157.032
89.121
45.000

500
365.908
52.000
2.000
50.000
313.308
22.888
159.328
86.092
45.000

500
367.741
52.000
2.000
50.000
314.041
22.888
157.032
89.121
45.000

600

1.700

600

1.700

327.535
327.535
224.177

369.427
369.427
223.636

238.385
238.385
224.177

280.253
280.253
223.636

89.150
89.150

89.174
89.174

4.000

4.356

4.000

4.356

20. 1.3 Normatív kötött felh. tám.

10.208

52.261

10.208

52.261

21. 1.4 Fejlesztési célú támogatások

89.150

89.174

89.150

89.174

22. III. Felhalmozási és tõke jellegû bevételek:

30.000

39.106

3.383

30.000

35.723

20.000
10.000
350.267
25.800
19.000
324.467

29.106
10.000
356.657
32.190
21.000
324.467

3.383

20.000
10.000
324.467

25.723
10.000
324.467

324.467

324.467

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

34. VII. Hitelek:

41.735

41.735

35. 1. Mûködési célú hitel felvétel

41.735
20.000
20.000

19. 1.2 Központosított elõir.

23.
24.
25.
26.
27.
28.

1. Tárgyi eszközök értékesítése
2. Önkorm. sajátos felh. és tõke bev.
IV. Támogatásértékû bevétel:
1. Támogatásértékû mûködési bev.
- ebbõl: társ.bizt.alapból átvett
2. Támogatásértékû felhalmozási bev.

29. V. Véglegesen átvett pénzeszközök:
30. 1. Mûködési célú pe. átv. áht-n kívülrõl
31. 2. Felhalmozási célú pe. áht.-n kívülrõl
VI. Támogatási kölcsönök visszatérítése,
igénybevétele:
1. Felhalm.c.tám.kölcsön visszatér.
áht-n
33.
kívülrõl

32.

25.800
25.800
19.000

32.190
32.190
21.000

41.735

41.735

41.735

41.735

41.735

41

17.044

41

41

17.044

41

2.956

1.158.575 1.206.419

706.502

751.555

452.073

36. 2. Felhalm. célú hitel felvétel
37. VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek:
38.

1. Elõzõ évi elõir.maradvány,pénzmaradvány igénybevétele

39. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2.956

454.864

9. oldal

3. számú melléklet
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Az önkormányzat 2006. évi költségvetési kiadásai - kiadási jogcím szerint
Ezer forintban
Elõirányzatok
S.
sz.

Összesenbõl
Kiadási elõirányzat megnevezése

Összesen (2+3)
Mûködési (2)
Eredeti
elõirányzat

Módosított
elõirányzat

Eredeti
elõirányzat

Felhalmozási (3)

Módosított
elõirányzat

1. 1. Személyi juttatások

333.867

338.619

333.867

338.619

2. 2. Munkaadót terhelõ járulékok

104.803

108.087

104.803

108.087

3. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások

144.961

148.446

144.961

148.446

4.Támogatás értékû kiadások,
egyéb támogatás

121.592

148.446

121.592

155.124

4.
5.

- támogatás értékû mûk. kiadás

6. - mûködési célú pe. átadás
7.

- társadalom-,szociálpolitikai
juttatások

8. I. Mûködési kiadások összesen:
9. 5. Felújítási kiadások ÁFÁ-val
10. 6. Beruházási kiadások
11. 7. Beruházási kiadások ÁFÁ-ja
12.

8. Felhalmozási támogatási kölcsön
törl.

13. 9. Támogatási kölcsönök nyújtása
II. Felhalmozási kiadások
összesen:
Pénzforgalmi kiadások
15.
összesen:
14.

16. 10. Céltartalék
17.

III. Pénzforgalm nélküli kiadás
összesen:

18.

Költségvetési kiadások
összesen:

19. 12. Hitel kamat fizetés
20.

7.684

1.064

7.684

1.064

77.097

77.097

77.097

77.097

36.811

76.963

36.811

76.963

705.223

750.276

705.223

750.276

Eredeti
elõirányzat

Módosított
elõirányzat

18.807

18.831

18.807

18.831

334.392

322.175

334.392

322.175

66.894

80.486

66.894

80.486

19.880

19.880

19.880

19.880

1.000

1.000

1.000

1.000

440.973

442.372

440.973

442.372

1.146.196

1.192.648

705.223

750.276

440.973

442.372

1.279

1.279

1.279

1.279

440.973

442.372

7.900

9.292

1.279

1.279

1.279

1.279

1.147.475

1.193.927

706.502

751.555

7.900

9.292

3.200

3.200

3.200

3.200

11.100

12.492

11.100

12.492

1.158.575

1.206.419

452.073

454.864

13. Hosszú lejáratú hitel törlesztés
21. IV. Finanszírozási kiadások
összesen:
22. KIADÁSOK ÖSSZESEN:

706.502

751.555

let tartalmazza.
III. Költségvetési kiadások és bevételek
8.§ A költségvetési rendelet 14.§-ban meghatározott melléklet helyett jelen rendelet 9. sz. melléklete érvényes.
9.§ A rendelet 13. §-ban meghatározott 12. sz.
melléklet helyébe jelen rendelet 10 sz. melléklete lép.
Záró rendelkezések
10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2006. január 1. napjától kell alkalmazni.
Izsák, 2006. augusztus 29.
Mondok József polgármester
Dr. Hauzmann János címzetes fõjegyzõ

Izsák Város Önkormányzat Képviselõ-testülete
6/2006. (VIII. 30.) rendelete A lakások
és helyiségek bérletérõl szóló 4/1994. (III. 2.)
számú rendelet módosításáról
Izsák Város Képviselõ-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv.
79. § (2) bekezdése alapján a lakások és helyiségek
bérletérõl szóló 6/2000. (XII. 20.) számú rendelettel
és a 13/2003. (XII. 24.) számú rendelettel módosított
4/1994. (III. 2.) számú rendeletét az alábbiak szerint
módosítja.
1. § A rendelet 7. § helyébe a következõ rendelkezés lép:
(1) A bérleti jogviszony a bérbeadó és a bérlõ írásos megállapodásán (bérleti szerzõdés) alapszik.
(2) A szerzõdés fennállása alatt köteles életvitelszerûen a lakásban lakni, melynek megszegése felmondási ok. Ez a felmondási ok minden önkormányzati
lakásbérletnél fennáll.
(3) A bérlõ a lakásból történõ 2 hónapot meghaladó távollétét, és annak idõtartamát köteles írásban
bejelenteni a bérbeadó részére.
(4) A bérlõ által bejelentett – különösen: egészségügyi ok, munkahely megváltozása, tanulmányok
folytatása miatt történõ – távolléte alatt erre hivatkozással felmondani nem lehet. Nem lehet felmondani a
szerzõdést abban az esetben sem, ha a bérlõ a bejelentést menthetõ okból mulasztotta el és errõl a bérbeadót – felhívására – írásban tájékoztatja.
(5) A 2 hónapot meghaladó távollétet az orvos vagy
munkáltató, illetve a tanintézet vezetõjének igazolása
alapján lehet elfogadni.
(6) A lakásbérleti szerzõdésnek tartalmaznia kell a
bérlõ bejelentési és igazolási kötelezettségét, valamint
a mulasztás jogkövetkezményeit.
(7) Vezetni kell a lakásnyilvántartásban a távollét
tényét és idõtartamát, illetve a lakás helyszíni ellenõrzését erre figyelemmel kell lefolytatni, melyet évente
legalább egyszer kell ellenõrizni. Az ellenõrzés kapcsán meg kell gyõzõdni arról, hogy a lakásban nem
lakik e más arra jogosulatlan személy. A mulasztás
jogkövetkezménye a lakásbérleti szerzõdés felmondása.

2. § A rendelet kiegészül a következõ 7/A. §-sal:
(1) Az önkormányzat, mint bérbeadó évente két
alkalommal ellenõrzi a helyszínen a bérlõ szükségtelen háborítása nélkül a lakás rendeltetésszerû használatát, valamint a bérlõ kötelezettségeinek teljesítését.
(2) A lakásbérleti szerzõdésnek tartalmazni kell az
évenkénti két ellenõrzést és azt, hogy a bérlõ tûrni
köteles az ellenõrzést.
(3) A bérlõ tûrési kötelezettségének nem teljesítése rendkívüli felmondási ok.
3. § (1) A lakáson belüli munkák elvégzésérõl a
bérbeadónak és a bérlõnek a szerzõdésben kell megállapodni.
(2) A szociális helyzet alapján bérbe adott lakás,
valamint a lakáson belüli szükséges munkák elvégzése, ennek költségei a bérlõt terhelik. A munkák el nem
végzése illetve a költségek meg nem fizetése esetén a
rendeletben meghatározott alapbérnél 20 %-kal magasabb lakbért kell fizetnie.
4. § A rendelet 8 §. – a helyében a következõ rendelkezés lép:
A lakást jogcím nélkül használó lakáshasználati
díjat köteles fizetni. A jogcím nélküli használat kezdetétõl számított 2 hónap elteltével a használati díj
emelhetõ. Ennek megfelelõen a jogcím nélküli használat 2 hónaptól 6 hónapig a lakbér kétszerese, 6 hónaptól a lakbér háromszorosa, egy év elteltével pedig a
lakbér négyszerese.
5. § A rendelet 16. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása esetén a polgármester, a bérlõvel a bérleti díj mértékében szabadon állapodik meg.
6. § A rendeletben nem szabályozott kérdésekben
a módosított 1993. évi LXXVIII. tv. rendelkezéseit kell
alkalmazni.
Ezen, rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Izsák, 2006. augusztus 29.
Mondok József polgármester
Dr. Hauzmann János címzetes fõjegyzõ

Izsák Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete 7/2006. (VIII.30.) rendelete
A gyermekek támogatásáról szóló 8/1997.
(XI.26.) számú rendelet módosításáról
Izsák Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a
gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 18.§a alapján a gyermekek támogatásáról szóló 8/1997.
(XI.26.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. § A rendelet 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
Izsák Város Önkormányzata a Gyvt-ben foglaltak
közül az alábbi pénzbeli és természetbeni ellátásokat
nyújtja:
a.) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
b.) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
c.) gyermektartásdíj megelõlegezése,
d.) kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás.
2. § A rendelet 6. §-a hatályát veszti.
3. § A rendelet 10. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
(1) A gyermek részére rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás állapítható meg, ha a kiskorú; vagy felnõtt
korú, de 25. életévét be nem töltött közép- vagy felsõfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló, gyermeket gondozó család idõszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztetõ helyzetbe került.
(2) Idõszakos létfenntartási gond, illetve létfenntartást veszélyeztetõ helyzet – szociális válsághelyzetben lévõ, várandós anya gyermekének megtartása, a
gyermek fogadásának elõkészítéséhez kapcsolatos kiadások, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásnak, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elõsegítése, betegség esetén; vagy beiskolázásra – amennyiben rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre nem jogosult.
(3) Nem állapítható meg rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás, ha
- a gyermek családjában az egy fõre jutó havi jövedelem a mindenkori nyugdíjminimum másfélszeresét
meghaladja, ha a kérelem és a jövedelemnyilatkozatok
valódiságának megállapítására készült környezettanulmány során megállapítást nyert, hogy a benyújtott jövedelemnyilatkozatok és ahhoz csatolt igazolások adatai
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10. oldal
nem valódiak és a gyermek vonatkozásában anyagi veszélyeztetettség nem áll fenn.
(4) A gyermekétkeztetést igénybe vevõk részére –
rászorultsági alapon – adható kiegészítõ támogatás az
alábbi feltételek fennállása esetén állapítható meg:
a.) a gyermek tartósan beteg, vagy fogyatékos,
b.) a gyermek három vagy több gyermekes családban nevelkedik és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult,
c.) a családban az egy fõre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 150 %-a alatt van, de normatív
kedvezményre nem jogosult.
(5) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítására vonatkozó kérelem és a jövedelem-nyilatkozat valódiságának környezettanulmánnyal történõ
vizsgálatát a kérelmet elbíráló szerv elrendelheti, ha a
gyermeket gondozó család életkörülményei nem felelnek meg a jövedelem-nyilatkozatban szereplõ adatoknak.
4. § A rendelet 12/A. §-a hatályát veszti, helyébe
az alábbi rendelkezés lép:
Izsák Város Önkormányzata az alábbi személyes
gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:
a.) Gyermekjóléti Szolgálat,
b.) gyermekek napközbeni ellátása a
Napköziotthonos Óvoda keretében,
c.) iskolai napköziotthonos foglalkozás.
5. § A rendelet kiegészül a következõ, 12/B. §-sal:
Az önkormányzat által fenntartott gyermekintézményekben fizetendõ intézményi térítési díjak a következõk:
Napköziotthonos Óvoda:
Tízórai: 48.- Ft
Ebéd: 179.- Ft
Uzsonna: 48.- Ft
275.- Ft/nap
Napköziotthon:
Tízórai: 62.- Ft
Ebéd: 242.- Ft
Uzsonna: 63.- Ft
367.-Ft/nap
Diákotthon:
Reggeli és tízórai: 135.- Ft
Ebéd: 242.- Ft
Uzsonna: 63.- Ft
Vacsora: 177.- Ft
617.- Ft/nap
Menza:
Ebéd: 242.- Ft
6. § A rendelet 16.§-a hatályát veszti.
7. § A rendeletben nem szabályozott kérdésekben
a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló mód. 1997. évi XXXI. törvényben és a 149/
1997.(IX.10.) Korm. rendeletben, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv-ben foglaltakat kell alkalmazni.
8. §
Ezen, rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
I z s á k , 2006. augusztus 29.
Mondok József polgármester
Dr. Hauzmann János címzetes fõjegyzõ

Izsák Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete 8/2006. (VIII.30.) rendelete
Az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 4/2004. (III. 31.)
rendelet módosításáról
Izsák Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvényben (a továbbiakban Szt.) kapott
felhatalmazás alapján az egyes szociális ellátási formákról szóló 4/2004. (III. 31.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja.
1. § A rendelet 2.§-a helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
(1) Szociális rászorultságtól függõ pénzbeli ellátások:
- idõskorúak járadéka,
- rendszeres szociális segély,
- lakásfenntartási támogatás,
- ápolási díj,
- átmeneti segély,
- temetési segély.
(2) Természetben nyújtott szociális ellátások:
- lakásfenntartási támogatás,
- átmeneti segély,

- köztemetés,
- közgyógyellátás.
(3) Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák:
- étkeztetés,
- házi segítségnyújtás,
- jelzõrendszeres házi gondozás,
- családsegítés,
- idõsek napközi otthona,
- tartós bentlakásos intézmény.
2. § A rendelet 16. §-a kiegészül a következõ (4)
bekezdéssel:
(4) Az ápolási díj havi összegét az Szt. 44. §-a alapján kell megállapítani.
3. § A rendelet 29. §-a hatályát veszti.
4. § A rendelet 34. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
(1) Az idõsek napközi otthona – mint alapszolgáltatási központ útján az önkormányzat a szociális és
mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes idõskorúak napközi gondozását biztosítja.
(2) Az idõsek napközi otthonában az intézményi
térítési díj 352.- Ft/ nap.
5. §
Ezen, rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
I z s á k , 2006. augusztus 29.
Mondok József polgármester
Dr. Hauzmann János címzetes fõjegyzõ

Izsák Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete 9/2006. (VIII.30.) rendelete
A közoktatási intézményekben
fizetendõ térítési- és tandíj mértékérõl
Izsák Város Képviselõ-testülete a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 117. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a térítési- és tandíj mértékérõl az
alábbi rendeletet alkotja:
1. § A rendelet hatálya Izsák Város Önkormányzata által fenntartott alapfokú mûvészetoktatási intézményre terjed ki.
2. § A Képviselõ-testület a Táncsics Mihály Általános Iskola Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és
Diákotthon - mint alapfokú mûvészetoktatási intézményben - a tanulók térítési díját az alábbiakban állapítja meg:
(1) 2006/2007. tanévtõl az elõképzõ, illetve az alapfok elsõ évfolyamára belépõ 18. életév alatti tanulók
térítési díja - (zenemûvészeti ágon, egyéni foglalkozás
esetén):
(2) A 18-22 év közötti tanulók térítési díja - (zenemûvészeti ágon, egyéni és csoportos foglalkozás
esetén):
(3) A 2006/2007. tanévtõl az elõképzõ, ill. az alapfok elsõ évfolyamára belépõ 18 éven aluli tanulók térítési díja - (zenemûvészeti ágon, csoportos foglalkozás
esetén):
(4) A 6 éven aluli, illetve a 22 éven felüli tanulók
tandíja: egyéni foglalkozás esetén 105.000.-Ft, csoportos foglalkozás esetén 59.000.-Ft a 2006/2007. tanévben.
A következõ években a költségvetési törvény normatíva megállapítása szerint módosul.
3. § Az adott tanévben fizetendõ térítési díjakat és
tandíjakat az intézmény vezetõje az önkormányzat éves
költségvetésérõl szóló rendeletének kihirdetését követõ 60 napon belül köteles az intézmény költségvetése alapján kiszámítani és közzétenni.
4. § A térítési díj és a tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó szabályokat az intézmény Szervezeti -és Mûködési Szabályzatában kell meghatározni.
5. § A rendeletben nem szabályozott kérdésekben
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.
6. §
Ezen, rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
I z s á k , 2006. augusztus 29.

2006. szeptember 18.
szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján az önkormányzat 2006. évi költségvetésérõl szóló 2/2006. (II. 15.) sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja.
II. Költségvetési kiadások
1. § (1) A rendelet 6. § (1) helyébe a következõ
rendelkezés lép:
- Mûködési kiadások módosított elõirányzata összesen: 746.924 e.Ft
Ebbõl:
- személyi jellegû kiadások 338.412 e.Ft
- munkaadókat terhelõ járulékok 108.020 e.Ft
- dologi jellegû kiadások 145.368 e.Ft
- speciális célú támogatások (segélyek) 76.963 e.Ft
- mûködési célú pénzeszköz átadás 77.097 e.Ft
- támogatás értékû mük. kiadás 1.064 e.Ft
(2) A rendelet 4. sz. mellékletének helyébe e rendelet 4. sz. melléklete lép.
(3) A rendelet 5. sz. mellékletének helyébe e rendelet 5. sz. melléklete lép.
III. Költségvetési kiadások és bevételek
2. § A költségvetési rendelet 14.§-ban meghatározott melléklet helyett jelen rendelet 13. sz. melléklete érvényes.
3. § A rendelet 13. §-ban meghatározott 12. sz.
melléklet helyébe jelen rendelet 12 sz. melléklete lép.
4. § (1) A rendeletben meghatározott létszám elõirányzat 1 fõ átlagos statisztikai létszámmal nõ.
(2) A költségvetési rendelet 5. számú és 17. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. és 17. számú
melléklete lép.
Záró rendelkezések
5. § (1) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2006. szeptember 1.
napjától kell alkalmazni.
Izsák, 2006. szeptember 12.
Mondok József polgármester
Dr. Hauzmann János címzetes fõjegyzõ

4. számú melléklet
oldak 1/1

Az önkormányzat 2006. évi költségvetési kiadásai - kiadási jogcím szerint
Ezer forintban
Elõirányzatok
S.
sz.

Összesenbõl
Kiadási elõirányzat megnevezése

Összesen (2+3)
Mûködési (2)
Eredeti
elõirányzat

Módosított
elõirányzat

Eredeti
elõirányzat

Felhalmozási (3)

Módosított
elõirányzat

Eredeti
elõirányzat

1. 1. Személyi juttatások

333.867

338.412

333.867

338.412

2. 2. Munkaadót terhelõ járulékok

104.803

108.020

104.803

108.020

3. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások

144.961

145.368

144.961

145.368

4.Támogatás értékû kiadások,
egyéb támogatás

121.592

155.124

121.592

155.124

4.
5.

- támogatás értékû mûk. kiadás

6. - mûködési célú pe. átadás
7.

- társadalom-,szociálpolitikai
juttatások

8. I. Mûködési kiadások összesen:

76.963

36.811

76.963

705.223

746.924

18.807

18.831

18.807

18.831

334.392

335.538

334.392

335.538

13. 9. Támogatási kölcsönök nyújtása
II. Felhalmozási kiadások
összesen:
Pénzforgalmi kiadások
15.
összesen:

1.064
77.097

746.924

8. Felhalmozási támogatási kölcsön
törl.

14.

7.684
77.097

36.811

11. 7. Beruházási kiadások ÁFÁ-ja
12.

1.064
77.097

705.223

9. 5. Felújítási kiadások ÁFÁ-val
10. 6. Beruházási kiadások

7.684
77.097

66.894

67.123

66.894

67.123

19.880

19.880

19.880

19.880

1.000

1.000

1.000

1.000

440.973

442.372

440.973

442.372

1.146.196

1.189.296

705.223

746.924

440.973

442.372

1.279

1.279

1.279

1.279

1.279

4.631

1.279

4.631

1.147.475

1.193.927

706.502

751.555

440.973

442.372

16. 10. Céltartalék
17. 11. Mûködési tartalék

3.352

18.

III. Pénzforgalm nélküli kiadás
összesen:

19.

Költségvetési kiadások
összesen:

Módosított
elõirányzat

3.352

20. 12. Hitel kamat fizetés

7.900

9.292

7.900

9.292

21.

3.200

3.200

3.200

3.200

13. Hosszú lejáratú hitel törlesztés
22. IV. Finanszírozási kiadások
összesen:
23. KIADÁSOK ÖSSZESEN:

11.100

12.492

1.158.575

1.206.419

706.502

751.555

11.100

12.492

452.073

454.864

17. sz. melléklet

Az Önkormányzat 2006. évi létszámának módosítása
címek szerinti bontásban

Mondok József polgármester
Dr. Hauzmann János címzetes fõjegyzõ

Izsák Város Önkormányzat Képviselõ-testülete
10/2006. (IX.13.) rendelete az Önkormányzat
2006. évi költségvetésérõl szóló
2/2006. (II. 15 .) rendelet módosításáról.
Izsák Város Önkormányzat Képviselõ-testülete az
Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.
évi XXXVIII. tv. 65. §-a alapján - figyelembe véve ezen
jogszabály, valamint a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszerérõl

Cím/megnevezés
I. Polgármesteri Hivatal
II. Napközi Otthonos Óvoda
III. Táncsics Mihály Általános- és Zeneiskola
IV. Idősek Klubja
V. Szily Kálmán Városi Könyvtár
VI. Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálat
VII. Tájékoztató és Kulturális Szolgálat
VIII. Egészségügyi Szolgálat

Önkormányzat összesen:

létszám (fő)
eredeti
mód.
30 fő
30 fő
27 fő
27 fő
68 fő
69 fő
5 fő
5 fő
3,5 fő
3,5 fő
5 fő
5 fő
2 fő
2 fő
5,5 fő
5,5 fő

146 fő

147 fő
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Az új kábeltévé hálózatról

KÓD

Csomag név

Szoc

Szociális egy
gépes

256 / 64
kbps

Mini

Mini egyéni egy
gépes

384 / 128
kbps

korlátlan*

Basic

Basic egyéni egy
gépes

768/ 192
kbps

korlátlan*

Optima

Optima egyéni
egy gépes

1,5M/ 256
kbps

korlátlan*

Quick

Quick egyéni

2,5M/ 384
kbps

korlátlan*

Maxi

Maxi egyéni

5M / 512
kbps

korlátlan*

üzleti
Optima

üzleti Optima
egy gépes

1,5M / 256
kbps

80GB

üzleti
Quick

üzleti Quick egy
gépes

2,5M / 384
kbps

150GB

üzleti
Maxi

üzleti Maxi max
3 gépes

5M / 512
kbps

150GB

üzleti
Maxi
plussz

üzleti Maxi
plussz max 8
gépes

5M / 512
kbps

150GB

ban kínálnak.
Legújabb szolgáltatásuk a
Kábeltelefon. Mivel saját hálózatukkal társszolgáltatókon keresztül más belföldi és külföldi telefonszolgáltatókhoz kapcsolódnak, lehetõség nyílt a kedvezményes tarifájú Kábeltelefon-szolgáltatás bevezetésére, amellyel a
hazai és nemzetközi szolgáltatói
piac élvonalában vannak. Jelenleg Szentendre, Leányfalu, Szentgotthárd, Dunabogdány, Kisoroszi, Visegrád, Szob, Szokolya,
Kismaros, Verõce, Zebegény
Tahi, Tahitótfalu, Pócsmegyer,
Surány, Kosd és Kiskunmajsa településeken, a Nyíregyházi Önkormányzat 70 intézményében és
több budapesti cégnél üzemel a
telefonszolgáltatásuk. Hamarosan Pilisen, Encsen és
Soltvadkerten is elindul e szolgáltatásuk.
Az izsáki és kisizsáki elõfizetõk a hálózat megvalósítása
után már az ún. triple play szolgáltatási modell elõnyeit élvezhetik. A triple play nem más,
mint szolgáltatások kombinációja a kábeltévés rendszeren, azaz
videojel, adat és hang, integrált
átvitele ugyanazon a fizikai hálózaton. Ez azt jelenti, hogy Izsákon és Kisizsákon a jövõben a
kábeltévé-, Internet- és telefonszolgáltatást, egyetlen szolgáltatótól optimális feltételekkel vehetik igénybe.

Sávszélesség Adatforgalom Kiegészítők

1GB

Bak Nándor

Havidíjak 1 Havidíjak 2
éves
éves
szerződéssel szerződéssel

Email: 1 -2
postafiók
Tárhely:
30MB

2 800 Ft
+ÁFA
3 360 Ft

2 800 Ft
+ÁFA
3 360 Ft

Email: 1 -2
postafiók
Tárhely:
30MB
Email: 1 -2
postafiók
Tárhely:
50MB
Email: 1 -5
pos tafiók
Tárhely:
100MB
Email: 1-5
postafiók
Tárhely:
200MB
Email: 1-5
postafiók
Tárhely:
300MB

4 158 Ft
+ÁFA
4 990 Ft

3 825 Ft
+ÁFA
4 590 Ft

4 917 Ft +
ÁFA
5 990 Ft

4 575Ft +
ÁFA
5 490 Ft

6 584 Ft +
ÁFA
7 900Ft

6084 Ft +
ÁFA
7 300Ft

8 250 Ft +
ÁFA
9 900 Ft

7 750 Ft +
ÁFA
9 300Ft

10 750 Ft +
ÁFA
12 900 Ft

9 750 Ft +
ÁFA
11 700 Ft

6 900Ft +
ÁFA
8 280 Ft

6300 Ft +
ÁFA
7560Ft

9 075 Ft +
ÁFA
10 890 Ft

8 200 Ft +
ÁFA
9 840Ft

10 750 Ft +
ÁFA
12 900 Ft

9 750 Ft +
ÁFA
11 700 Ft

17 910 Ft +
ÁFA
21 492 Ft

15 830 Ft +
ÁFA
18 996 Ft

Email: 3
postafiók
Tárhely:
50MB
Email: 5
postafiók
Tárhely:
100MB
Email: 10
postafiók
Tárhely:
200MB
Email: 20
postafiók
Tárhely:
300MB fix
IP cím

Mellékelten közöljük a tervezett csomagokat, s azok díjait, azzal a
megjegyzéssel, hogy ezek TERVEZETT csatornák és árak, mert a végleges kialakítást csak az indulás elõtti hónapban lehet megadni a piaci
árak, az infláció és a mûsordíjak változásai miatt.
Csom. neve Srsz. CSATORNA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

MHZ

ELSÕ CSOMAG: 2300 Ft

szert. A hálózat várhatóan 2006
végén - 2007 elején készül el. Az
üzemeltetési feladatokat a Dunakanyar Holding Kft, az értékesítést a Timenet Kft. fogja végezni. Az alábbiakban bemutatjuk
az üzemeletetõt, s azt a fejlesztést, amelyet végrehajtanak.
A Dunakanyar Holding Kft.
1996-ban alakult. Fõ tevékenysége; kábeltelevíziós mûsorelosztó-hálózat üzemeltetés, szélessávú Internet szolgáltatás és telefonszolgáltatás. A cég tulajdonosai villamosmérnöki diplomával
és mintegy tízéves szakmai tapasztalattal rendelkeznek.
A társaság saját tulajdonú,
földrajzilag és mûszakilag is független elosztó közmûhálózattal
rendelkezik
Szentendre,
Pilisszentlászló és Leányfalu területén. Telekommunikációs hálózataik kiszolgálnak ügyfeleket
Dunakeszin, Budapesten és Szigetmonostoron is.
A cég a kábeltévé-hálózat
infrastruktúráján kábeltévé-, szélessávú Internet- és telefonszolgáltatást, a mikrohullámú hálózatra alapozva pedig szélessávú
Internet és telefonszolgáltatást
nyújt ügyfeleinek. A szélessávú
Internet szolgáltatás nagyon kedvelt, a rendszer jó minõségének
köszönhetõen. Szentendrén és
környékén vezetõ pozícióban
vannak az Internet szolgáltatásban, mivel nagy sávszélességet,
kedvezõ ár/teljesítmény viszony-

ELSÕ CSOMAG + MÁSODIK CSOMAG: 3360 Ft

Mint arról az Izsáki Hírekben is hírt adtunk, hamarosan
megkezdõdik a kábeltelevíziós
hálózat korszerûsítése. A korábbi híradásokban már bõvebb tájékoztatást adtunk arról, hogy a
beruházás 250 milliós összegét
pályázat útján nyertük, az önkormányzatnak gyakorlatilag egy fillért sem kell a beruházásba tennie. A pályázat elkészítéséhez és
végig viteléhez szakmai partnert
kellett keresnünk, mivel az önkormányzat nem rendelkezik
olyan híradásipari potenciállal,
amely képes lett volna ezt a nagyszabású és magas szakmai szintet képviselõ pályázatot egyedül
sikerre vinni. Ez a partner, a Dunakanyar Holding Kft., amely
szervezi a kivitelezést is, s a pályázati közremûködésért 5 évig
üzemelteti is majd a rendszert.
Ezt követõen ismét az önkormányzat végzi ezt a tevékenységet. A jelenlegi rendszer teljesen
elavult, mindenképpen felújításra
szorul, ám a kábeltévé-szolgáltatásból képzõdõ évi egy, másfél
milliós hasznunkból semmiképpen sem tudnánk a szükséges
fejlesztéseket elvégezni. Így igen
jókor jött a pályázati siker, még
azon az áron is, hogy öt évig nem
mi üzemeltetjük a rendszert.
Ezzel elveszítjük ugyan az évi
szûken kétmilliós várható bevételt, de nyerünk 250 milliót s
általa egy technikailag, valamint
szolgáltatásában korszerû rend-

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

52.
HBO MOZICSATORNA:

NÉV
tv2
m1
m2
Duna Tv
Duna Tv II Autonómia
RTL Klub
CNN
ViaSat3
Pax TV
Cartoon Network
Eurosport
Hír Tv
Zone Romantica
Filmmúzeum
TV Paprika
TV Deko
VIVA+
Hálózat TV
RTL
Izsák Tv/Képújság
BBC World
SAT 1
Cherry Music/Musicmax
Budapest Tv
Discovery
Travel
Mezzo/Muzzik
Sport 1
Spektrum
Mini Max
Magyar ATV
Cool
Film+
Fashion
Zone Club

NYELV
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar
angol
magyar
magyar
magyar-angol
magyar-angol
magyar
magyar/spanyol
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar
angol
német
magyar
magyar
angol/magyar f.
angol/magyar
francia
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar
francia
magyar

JELLEG
kereskedelmi
közszolgálati
közszolgálati
közszolgálati
közszolgálati
kereskedelmi
hírmûsor
kereskedelmi
vallás
sport
sport
hírmûsor
romantikus sorozatok
mozicsatorna
gasztronómia
otthon, design, építészet
könnyüzene
közszolgálati
kereskedelmi
helyi TV
hírmûsor
kereskedelmi
zene
közszolgálati
természettudomány
utazási csatorna
komolyzene
sportcsatorna
természettudomány
gyerek mûsor
kereskedelmi
sorozatok, filmek
filmcsatorna
divatcsatorna
nõi magazinmûsorok

Hallmark
TV5
Zone Reality
RAI Uno
Deutsche Welle
AXN
VOX
Spice Platinum
Animal Planet
MTV Europe
Jetix
TVE
National Geographic
Viasat History
Viasat Explorer
Hustler Tv

magyar
francia
magyar-angol
olasz
német
magyar
német
angol
angol/magyar f.
angol
magyar
magyar
magyar
magyar
magyar
angol/magyar

filmcsatorna
közszolgálati
élõ akció csatorna
kereskedelmi
kereskedelmi
kereskedelmi
kereskedelmi
erotika
természettudomány
könnyüzene
gyerek mûsor
sportcsatorna
természettudomány
történelmem
film
erotika

HBO

magyar

mozicsatorna

2000 Ft
Rádió csatornák:
Név

Frekvencia (URH/FM)

Danubius
Petõfi
Sláger
Bartók
Kossuth

Könyvtári hírek, új könyvek
Steiner: Útmutató az ezoterikus gyakorlatokhoz; Delahaye: Márti rajzórára jár; Forgács: „Állati” szólások és közmondások; Szatmári: Emlékjelek; Bloch: Gyógyító királyok; Arnold: A titkos ajtó; Clark:
Enyém az éjszaka; Cole: Zsarolás; Courths-Mahler: Miért oly nehéz a
szívem; Dante: Dante szonettjei; Drinkwater: Érzékek és Provance;
Dzsingiz: A bölcsesség kulcsa; Esti mesék a boldogságról; Fabar: Bíbor szirom és a fehér; Fagyöngy ; Galgóczy: Furcsa szerelem; Gedge:
Álmok háza; Gelléri: A szerelmes ágyfestõ; Hawang: Kagylóhéjak;
Konrád: Kerti mulatság; Macourek: Mach és Sebestova ve skole; Magyar Erato; Magyarósi: A fehér kristály legendája; Mann: Mephisto;
Pajor: Rongyosok; Rathbone: Az utolsó angol király, Saunders: Két
égetnivaló boszorkány, Turmbull: Kezdjük újra Párizsban; Lermer:
Szeretet és félelem, Lux: Anyának születtem?; Crosbie: 3 perces állatmesék; Kagylócskám bizsereg; Wray: Buddha bölcsessége; Gaspor:
Verbális és nonverbális kommunikáció; Sands: Egyiptológia; Mészöly:
Fekete gólya; Tótárpád: Csillagigézõ; Szûcsné: Wass Albert írói pályaképe; Nemere: piramisok titkai; Kulcsár: Királynõk vendége voltam; Földi: Hannibál a hadvezér; Füst: A felségem története; Golden:
Egy gésa emlékiratai; Hesse: Az üveggyöngy játék; Orwell: Állatfarm;
Eörsi: A Tenkes kapitánya; Szabó: Pilátus; Vian: Tajtékos napok; Zsoldos: Távoli tûz; Lusseyran: És lõn világosság; Cook: Fertõzés; Bödõk:
Nobel díjas magyarok, Webster: Kínai jóslás, számmisztika;
Ranschburg: A meghitt erõszak; Weber: Vallásszociológia; Kende: Az
igazi Orbán; Fordham: Oszteoporózis; Wilkinson: Hipertonia; Bártfai:
Windows XP részletei; Pszichológia a rákbetegek szolgálatában; Holl:
Ékszerek térfonással; Kovácsné: Papírvirágok; Täubner: Az én virágoskertem; Valentin-napi ajándékok; Wurst: Ötletek kindertojásból;
Aich: Szerelmek; Courts-Mahler: Erika; Dittrich: Rácsok a gyerekszoba ablakán; Holt: Az elcserélt gyerek; Jankovics: A fiam öngyilkos
lett; Jókai: Bölcsesség és bohóság; Kriza: Székely népmesék; Nemere:
A völgy asszonya; Radnai: A szív parancsára; Roberts: Nyugvóponton; Sebestyén: Tündér Erzsébet; Szûcs: A burnusz; Balogh: Mit tehetünk magunkért; Brealey: Meditáció; Powell: Az éterikus test csakrák,
prána,egészség; Pöetl: Óvjuk lelki egészségünket; Raven: Angyalmágia; Steiner: A világ, a föld és az ember lényege; Világvallások; Vallások; Popper: Egy illúzió halála; Beck: Mi a globalizáció; Japán népmesék; Csatlósné: Barangolás a természetben; Benton: Dinoszauruszok; Ferenczi: Tinnitus – az ördögi kör; Foltynie: Parkinson-kór;
Novák: Megszüljelek …? vagy Megöljelek ….?: könyörgöm az életemért; Joannides: A nemi örömszerzés enciklopédiája; Hornyákné:
Farsangi papír álarcok; Pozdora: Barangolás az építészet világában;
Kelemen: Országismereti kézikönyv;
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ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2006
Választási közlemény
2006. október 1.-én (vasárnap) kerül sor a helyi önkormányzati képviselõ és a
polgármester választásra. Szavazni a választópolgárok részére megküldött értesítõ
szerinti helyen 2006. október 1.-én reggel 6 órától este 19 óráig lehet. A képviselõjelöltek és a választáson jelöltet állító szervezetek 2006. szeptember 22-én 16
óráig jelenthetik be a választási szervekbe (szavazatszámláló bizottságok, helyi választási bizottság) delegált személyeket. A választási szervek tagjainak esküt kell
tennie. Akik ezt elmulasztják, azok nem vehetnek részt a választásnapi munkában.
A Választási Bizottság 2006. szeptember 11-én tartott ülésén saját tagjai közöl
megválasztotta a tisztségviselõket. Elnök: Józsa Lászlóné, Izsák, Radnóti u. 8. Elnökhelyettes: Izsák István, Izsák, Csokonai u. 7. Tagok: Lakatos Jenõ, Izsák, Bartók
Béla u. 13., póttagok Mezei Gáborné, Izsák, Bocsányi u. 7., Losonczi Mihály, Izsák,
Gödör u. 27.
A választási bizottság 2006. szeptember 11-én tartott ülésén döntött a jelöltek
elfogadásáról. Fentiek szerint az alábbi jelöléseket fogadták el:
Polgármesterjelölt: Mondok József, Izsák, Kossuth Lajos utca 32. független
jelölt
Képviselõjelöltek:
Bakonyi Zoltán, Izsák, Fürst Sándor u. 11. sz.
független jelölt
Bálint Vilmos, Izsák, Kinizsi u. 1. sz.
független jelölt
Bérces Lajos, Izsák, Kovács Aladár u. 7. sz.
független jelölt
Bognár Béla, Budapest, Balogh Ádám köz 7.
független jelölt
Dr. Bozóky Imre, Izsák, Dózsa tér 7. sz.
független jelölt
Csomor Sándorné, Izsák, Kossuth Lajos u. 66 sz.
független jelölt
Damásdi Gábor, Izsák, Fürst Sándor u. 20. sz.
független jelölt
Frankó János, Izsák, Kodály Z. u. 1/a.
MSZP
Hambalkó Ferenc, Izsák, Radnóti u. 6. sz.
független jelölt
Dr. Horváth Csaba, Imre Izsák, Dózsa tér 5. sz.
SZDSZ
A Magyar Liberális Párt
Izsák János József, Budapest, Gyulafehérvár u. 8.
Független Kisgazda
Földmunkás és Polgári Párt
Kállai Gyula, Izsák, Diófa u. 4. sz.
független jelölt
Kutas Tibor, Izsák, Somogyi Béla u. 37. sz.
független jelölt
Lévai Ferencné, Izsák, Szõlõ u. 5. sz.
független jelölt
Mezei Géza, Izsák, Móricz Zsigmond u. 10.
független jelölt
Nagy Máté, Izsák, Dózsa tér 15.
független jelölt
Nagy Szabolcs, Izsák, Szily Kálmán u. 10/B.
független jelölt
Oreskó Nándor, Izsák, Kecskeméti út 8/c.
független jelölt
Patai Ottó Béla, Izsák, Cegerétsor u. 46. sz.
MCF Roma Összefogás Párt
Ifj. Rácz Sándor, Izsák, Kölcsey Ferenc u. 6. sz.
független jelölt
Dr. Rigó József Zsolt, Izsák, Attila u. 11. sz.
független jelölt
S. Juhász Magdolna, Izsák, Széchenyi u. 20.
független jelölt
Tetézi Attila, Izsák, Dózsa tér 13.
független jelölt
A jelöltek a szavazólapon ABC-sorrendben fognak szerepelni és érvényesen 13
jelöltre lehet szavazni. Amelyik szavazólapon ennél több szavazat szerepel az érvénytelen lesz. A 13-nál kevesebb szavazat érvényes. Az a 13 személy lesz önkormányzati képviselõ, akik a legtöbb szavazatot kapták.
2006. október 1.-én (vasárnap) kerül sor ugyancsak a helyi cigány kisebbségi
önkormányzati választásra. Szavazni a városháza ügyfélszolgálati irodájában lévõ
szavazóhelyiségben lehet, azoknak, akik a cigány kisebbségi névjegyzékbe felvetették magukat.
A cigány önkormányzati kisebbségi képviselõjelöltek a következõk, a Helyi
Választási bizottság által kisorsolt sorrendben:
Patai Ottó Béla, Izsák, Cegerétsor 46.
Radics György, Izsák, Hold u. 4.
Patai Sándor Izsák, Cegerétsor u. 32.
Patai Ferenc, Izsák, Cegerétsor 26.
Patai Róbert, Izsák, Hold u. 6.
Radics Péter, Izsák, Szigligeti u. 7.
A kisebbségi képviselõjelöltek a Helyi Választási Bizottság által kisorsolt sorrendben fognak szerepelni a szavazólapon. A jelöltek mindannyian az MCF Roma
Összefogás Párt jelöltjei. Érvényesen szavazni 5 fõre lehet, illetve ettõl kevesebbre.
Közülük 5 fõ lesz kisebbségi képviselõ, akik a legtöbb szavazatot kapták.
A kisizsáki választópolgárok ajánlást tettek a Kisizsáki Részönkormányzati
tagokra. 8 fõt jelöltek, akik a kisizsáki szavazáson jelöltként fognak szerepelni
ABC-sorrendben a szavazólapon.
A jelöltek a következõk: Beke Gyuláné, Bíró László, Cseh János, Csernák József,
Kollár Jánosné, Laki Adrienn, Németh Ilona, Szûcs István
Érvényesen szavazni 5 fõre lehet, illetve ennél kevesebbre a kisizsáki szavazókörben.
Kérjük a választópolgárokat, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt a
választáson.
Dr. Hauzmann János címzetes fõjegyzõ HVI. vezetõ

Mondok József polgármesterjelölt programja
a 2006-2010 közötti önkormányzati ciklusra
Tisztelt Választópolgárok!
Az eltelt 4 éves önkormányzati ciklusban sok feladatot
megvalósítottunk, azonban maradt még munka bõven és lehet tovább dolgozni a város fejlõdésén. Soha sem állítottuk,
hogy minden feladatot megoldottunk, bár a törekvésünk erre
irányult. A következõ önkormányzati ciklusban szeretnénk
az elmaradt feladatokat végrehajtani és újakat is tûzünk ki.

Választási programom keretében felvázolom a feladattervet a következõ önkormányzati idõszakra.
1. A település úthálózatának rekonstrukciója
- szeretnénk befejezni a földes utcák burkolását,
- a kiépített utakat aszfaltburkolattal kívánjuk ellátni,
- tovább folytatjuk a külterületi utak kiépítését, illetve karbantartását.
Az útépítési illetve útjavítási program nagysága attól is függ, hogy milyen
pályázati feltételek kerülnek e témában kiírásra és mekkora önkormányzati saját
erõ áll rendelkezésre. Az útkorszerûsítések eddig megvalósított üteménél eddig
figyelembe vettük, hogy milyen az egyes utcák forgalma és milyen a jelenlegi állapotuk. Sajnos a jelenlegi pályázati kiírások a belterületi utcák burkolatának kiépítésére 50 %-os állami forrást biztosítottak és a további rész az önkormányzatot
terhelte. A rossz finanszírozási viszonyok ellenére a város fõbb utjait sikerült aszfaltburkolattal ellátni. Ebben az évben is 4 földes utcát tudunk kiépíteni (Zrínyi,
Teleki, Kertész, Dugonics). Megépítésre került SAPARD pályázat keretében a Sári
út. A továbbiakban tervezzük a külterületi utak közül a Beck tanyai út és a Matyói
út kiépítését. Kátyúzásra minimális pénzt tudtunk fordítani, de ez a megoldás
csak többlet pénzkiadást jelent, mivel a végleges kiépítés jelenti csak a zavartalan
közlekedést.
2. Orvosi ügyelet és egészségügyi központ építése
Központi rendelkezések folytán kénytelenek voltunk a központi ügyelet megszervezését Szabadszállásnak átadni. A jelenlegi tapasztalataink alapján mondhatjuk, hogy a betegek ellátása ilyen szinten is megoldott. Minden erõfeszítésünk
arra irányul, hogy Izsákon egy központi orvosi rendelõt létesítünk, melynek tervezése jelenleg folyamatban van és a pályázati források biztosításával egy minden
igényt kielégítõ orvosi rendelõt, és gyógyszertárat tudunk egy épületben felépíteni. Itt helyet kap a központi ügyelet is. A központi ügyelet mûködtetése a továbbiakban pénzügyi kérdés, melyhez a jelenlegi feltételek szerint évente minimálisan
20 millió forintot kell Izsáknak biztosítani. A központi finanszírozás jelenlegi állása szerint ez csak úgy lehetséges, hogy más feladat elmaradásával tudjuk a pénzügyi feltételeket biztosítani.
3. Munkahelyteremtés önkormányzati támogatása
Az Önkormányzat a Sárfehér Polgárõr Egyesülettel közösen ismételten pályázik újabb 40 fõ munkaerõ alkalmazására.
4. A Kábeltévé hálózat rekonstrukciója
Pályázatot nyertünk a városi kábeltelevíziós hálózat rekonstrukciójára, melynek keretében alkalmassá válik a mûsorszolgáltatás mellett Internet szolgáltatás
nyújtására is. A fejlesztés során kiépítésre kerül Kisizsákon is a kábeltévé hálózat.
5. Termál-program megindítása
A termálfürdõhöz a tanulmánytervek elkészültek. Az önkormányzat saját anyagi
erõbõl ezt megvalósítani nem tudja. Megfelelõ befektetõ esetén lehet szó arról,
hogy kiépül a fürdõ, mellyel kapcsolatosan több vállalkozóval vagyunk tárgyalásban.
6. Rendõrõrs
A közbiztonság növelése érdekében terveztük a rendõrõrs megvalósítását. Több
pályázatot nyújtottunk be a Belügyminisztériumhoz, hogy megfelelõ rendõri létszámot biztosítson a településre. Pályázataink eredménytelenek maradtak a rendõrõrs létesítésével kapcsolatosan. Az önkormányzat úgy döntött, hogy egy magáncég közremûködésével biztosítja a lakosság vagyonvédelmét.
7. Mûvelõdési Ház
Római Katolikus Egyházzal végleges megállapodást kötöttünk. Ennek értelmében a Mûvelõdési Ház az önkormányzat tulajdonában marad. Az állami támogatás egyrészét az egyház átadja az önkormányzatnak és további pályázati pénzekkel
szeretnénk a ciklusban a Mûvelõdési Házat felújítani.
8. Csapadékvíz elvezetõ rendszer kiépítése
A csapadékvíz elvezetés kiépítésére címzett támogatási pályázattal 248 millió
forintot nyertünk az elmúlt ciklusban. A csapadékvíz elvezetés kiépítése elkezdõdött a település Kecskemét felöli részén, és ez évben megvalósul. A város Kolon-tó
felüli részére újabb pályázatot nyújtunk be és ott is megépítjük az egész vízelvezetõ rendszert.
9. Régi hulladékgyûjtõ rekultivációja
Még ebben az évben elkészül a régi hulladékgyûjtõ rekultivációjának tanulmányterve és az izsáki regionális hulladéklerakóhoz tartozó településekkel közösen pályázatot nyújtunk be a régi lerakó rekultivációjára, melyet a ciklus végéig
EU-támogatással szeretnénk megvalósítani.
10. A város arculatának, köztisztaságának általános megjelenítésének
további javítása.
Pályázati támogatással kiépült a piactér, a városközpont egy része. A kiöregedett fákat kicseréltük és a város több területén fásítást hajtottunk végre. Rendszeresen kaszáljuk a város fõutcáit. Elkészültek a tervek a városközpont szabad területeinek átépítésére és rendezésére.
11. Oktatási intézmények felújítása
Az Önkormányzat tulajdonában lévõ iskolaépületek felújítására már korábban
is pályáztunk. Feladatunknak tekintjük, hogy a ciklus alatt az általános iskola
épülete felújításra kerüljön. Mindezek mellett felújításra szorulnak az Önkormányzat
régi épületei, így például a könyvtár, a sportpálya épülete.
12. Középületek akadálymentesítése
Az elõírásoknak megfelelõen a középületeket megközelíthetõvé kell tenni a
mozgáskorlátozottak részére. Felmérésünk szerint az önkormányzati tulajdoni ingatlanok akadálymentesítése 50 millió forintba kerül. Lehetõség szerint pályázunk
ezen feladat megvalósítására.
13. Ivóvíz-fejlesztési program
A Dél-Alföldi Regionális Ivóvíz fejlesztési program keretében folyamatban van
a helyi vízbázisok és vízvezetékek felújításának tervezése. 150 település részvételé-
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vel indult a program és jelenleg a tervezés van folyamatban. Európai Uniós források bevonásával a települések vízbázisának és az ivóvízvezeték felújítására nyílik
lehetõség.
14. Egyéb feladataink
- Az új képviselõ-testület mûködését a demokrácia alapelveinek figyelembe
vételével képzeljük el.
- A bizottságok elõkészítõ, véleményezõ munkáját még hatékonyabbá kell tenni.
- A képviselõ-testület elsõrendû szerepe az, hogy kizárólag a település érdekében mûködjön, és csak a település érdekeit tartsa szem elõtt.
- Közös akarattal oldhatjuk csak meg az elõttünk álló feladatokat.
Tisztelt Választópolgárok!
A fent felsoroltak a polgármesteri program fõbb pontjai. Természetesen ezeken
kívül is számos feladat vár még megoldásra. Önökkel közösen még a fentieken
kívül is többre vállalkozhatunk.
Köszönöm, hogy ajánlószelvényeikkel segítettek bennünket, hogy jelöltként
indulhassak a listámon szereplõ képviselõjelöltekkel együtt. Kérem, hogy segítsenek a választáson is szavazataikkal. Támogassák programomat, amely Izsák fejlõdését szolgálja. Támogassák a listámon szereplõ képviselõjelölteket: Bakonyi Zoltán, Kállai Gyula, Nagy Máté, Dr. Rigó József Zsolt, Bérces Lajos, Hambalkó Ferenc,
Damásdi Gábor, Csomor Sándorné, Lévai Ferencné, Tetézi Attila, Oreskó Nándor,
Mezei Géza személyében.
Mondok József polgármesterjelölt

Bérces Lajos
egyik pártnak sem tagja, tehát “független jelölt”
Akkor van jelentõsége ennek a „bemutatkozó” kis írásnak,
ha valami elõremutató közlést is tartalmaz.
Szabadszálláson születtem 1940-ben, pedagógus családban.
A kecskeméti Katona József Gimnáziumban nyert érettségi után
Budapesten a Református Teológiai Akadémián kaptam lelkészi
oklevelet. Cecén, Kunszentmiklóson, Kecskeméten voltam segédlelkész, majd Lakiteleken volt elsõ önálló lelkészi szolgálati helyem, ahonnan 1982 decemberében kerültem Izsákra. Az egyházközség külsõ- és
belsõ építésén túl részem volt - az akkor még község életében is, valamint a pluszként vállalt ifjúsági nevelési munkában. Ez utóbbit a mai napig végzem, 30 fõs
cserkészcsapat élén. Négy éve vagyok önkormányzati tag, a mûvelõdési és oktatási
bizottság elnöke. Városunkban nagyon hiányzik a Mûvelõdési Ház, -ennek ellenére küzdelmek árán is vannak elismerésre méltó eredmények, amikért az egyes csoportok vezetõinek jár köszönet.
Három meghatározó van az élet minden területére érvényesen: szabad, lehet,
kell. Az új ciklusban -megválasztásom esetén- ennek a háromnak a gyakorlatban
történõ szigorúbb értelmezése lesz az elõremutatás. Ezeknek -egyéni és közösségi
életünkben- kell hatniuk, hogy helyreálljon az a rend, ami erõsen felbomlani látszik. A szabadság értelmezésében ne csak az legyen tudott, hogy “minden szabad,
de nem minden használ”, hanem az is, hogy mit engedhetek meg magamnak az
önzõség sugallatára.
A vágyak és igények kapcsán -ez évtõl kezdõdõen- egyre többet beszélünk a
lehetõségekrõl. Erõs megszorítottságban élünk. Azt, ami van, igyekezzünk minél
észszerûbben és hatékonyabban felhasználni.
A kötelesség területén szükségesnek érzem mindannyiuk részérõl többet teljesíteni, - ha csak egy kicsit változtatnának bátran körültekintõbben felelõsebben
közéletünk feladatait felismerve, biztosan elõbbre jutnánk az új ciklusban.
Tanulva az elõzõ négy évbõl, szeretném a kulturális foglalkozások közötti kapcsolatokat kialakítani.
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tem, melyben a gyermek érdekei az elsõdlegesek. A társadalmi értékek változása új
feladatok elé állította a pedagógusokat is. Ma még nagyobb szükség van az elhívatottságra, a felkészültségre, nyitottságra, türelemre, empátiára, szeretetre. A társadalmi egyenlõtlenségeket az óvoda korlátozott mértékben tudja ellensúlyozni.
Keresni kell azonban azokat az utakat, módokat, melyekkel legalább csökkenteni
tudjuk ezeket az esélyegyenlõtlenségeket. Fontos számomra, hogy óvodánk dolgozói jó légkörben, olyan munkát végezzenek, amely biztosítja az óvodás korú gyermek személyiségének harmonikus fejlõdését, ahol a gyermek, a felnõtt, a szülõ jól
érzi magát. Kötelességemnek érzem, hogy találjak majd lehetõséget annak a közösségnek -Izsák város lakóinak- a segítésére, amelyhez tartozom. Ehhez kérem az
Önök támogató szavazatait.
Oreskó Nándor
Fõiskolai végzettségem informatikus mérnök. Jelenleg, mint
informatikus-vállalkozó, több cégnél és iskolánál vagyok jelen
rendszergazdaként. Izsákon és Kiskõrösön elsõként építettem
ki szélessávú internet-hálózatot, segítve az iskolai oktatást,
lehetõséget teremtve munkahelyek megmaradásához, bõvítéséhez és újak kialakításához. Édesapámmal és munkatársával
együtt alakítottuk ki az Arany sárfehér Termelõi Csoport
internetes weblapját. Így, a világháló segítségével, nemcsak a
szakma, és a térségi termelõi szervezõdés, hanem a különlegességet keresõ, a jó
bort és pezsgõt szeretõ fogyasztók bõvebb köre is megismerheti a térség tradicionális hungarikumát, az immár eredetvédett Arany sárfehér szõlõfajtáját. Tanácsadóként részt vettem a kábeltelevíziós hálózat korszerûsítésének elõkészítésében.
Többedmagammal egy olyan egyesületet kívánunk létrehozni, amely segít, az
általános iskolát végzett gyermekek szabadidejének hasznos és értékes eltöltésében, látókörük, ismereteik bõvítésében. Véleményem szerint, csak akkor lehetünk
versenyképesek, ha élünk a fejlett technológiák adta lehetõségekkel és a megszerezhetõ ismeretek legjavát hatékonyan, minél több ember számára adjuk tovább.
Célom, hogy szaktudásommal, munkámmal e szellemben segítsem Izsák város további fejlõdését.
Nagy Máté
Ha valaki megkérdi, mit csináltam az elõzõ négy évben,
amiért veszem a bátorságot, hogy kérjem a képviselõséghez
újra a szavazatokat, büszkén sorolhatnám mindazokat a pályázatokat, új munkahelyeket, melyek létrehozásában közremûködtem, vagy éppen a vezetõ szerepet vittem. Most ezt nem
teszem, mint ahogy eddig se kérkedtem az elért eredményekkel. A magam csöndes, de határozott módján teszem a dolgom, amivel úgy gondolom, hogy a legnagyobb hasznára tudok lenni a városnak. Úgy hírlik, 2007-tõl tízszer annyi elnyerhetõ pályázati pénz lesz munkahelyteremtésre és fejlesztésekre, mint eddig,
így a jelenlegi információk alapján (és eredményeknek köszönhetõen) nagy reményekkel indulhatunk neki a következõ évek pályázatainak. Ha a következõ négy
évben okosan és elõrelátóan, az eddigi határozott irányvonalat követve fogunk hozzá
a fejlesztések és munkahelyteremtõ beruházások tervezéséhez, városunk még jobban a környék legirigyeltebb települése lesz. Végre látszik remény a termálvizes
fejlesztésre is, sõt mezõgazdasági és ipari jellegû munkahelyteremtõ létesítmények kialakítására, fejlesztésére is. Mindez álom? Talán igen. Lehetetlen? Csak
annyira, amennyire lehetetlennek tûnt, hogy a polgárõr egyesület nyerjen több,
mint százmillió forintot munkahelyek létesítésére, negyven dolgozó majd kétévi
fizetésére. Mégis sikerült. Álmodozni szabad, és a mai világban kell is, hogy az
embernek legyen reménye a jövõt illetõen. Álmodozni kell is, sõt érdemes is, hogy
olyan egy-két ötlet születhessen, ami ha kedvezõ szelet kap, elõre vihesse a várost.

Csomor Sándorné
Tõsgyökeres izsáki lakos vagyok. 20 évig az izsáki termelõszövetkezet munkaügyi osztályán dolgoztam, majd az Autoflex
Kft-nél személyzeti és munkaügyi vezetõként kamatoztattam
tudásomat. Családi okok miatt vállalkozásba kezdtem két fiammal együtt. Jelenleg is így dolgozunk, immár 15 éve. Jelenleg két üzletet üzemeltetünk. Mint vállalkozó saját tapasztalatunk van a munkáltatók napi nehéz helyzetérõl. Jelenleg is a
Szociális és Egészségügyi Bizottságban tevékenykedem. Így
közvetlenül is szembesülök a nehéz körülményekkel küzdõ lakosság problémáival.
Új munkahelyek létrehozását kell támogatnunk. Békés, nyugodt légkörû képviselõ-testületi munkát szeretnék, hiszen a higgadt véleménynyilvánítás és párbeszéd
segíti elõ városunk fejlõdését. Amennyiben megtisztelnek bizalmukkal, képviselõi
munkámat ebben a szellemben igyekszem végezni.
Õszinte tisztelettel: Csomor Sándorné

Lévai Ferencné
47 éves óvónõ vagyok. 1979-tõl az Izsáki Napközi Otthonos
Óvodában dolgozom. 2001-ben a Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Wargha István Pedagógiai Fõiskolai Karán vezetõ óvodapedagógus diplomát szereztem, amely szakvizsgának minõsül.
2003 januárjától az izsáki felsõvárosi óvodában vezetõhelyettesként
dolgozom. Családi állapotom férjezett. Gyermekeim, Lévai Ferenc
és Lévai Zsuzsanna. Lakhelyem Izsák, Szõlõ u. 5.
Közel három évtizedes munkám során több száz gyermeket,
rajtuk keresztül ugyanennyi családot, azok életkörülményeit ismertem meg. A családdal való jó viszonyra, együttes nevelést megvalósító partnerkapcsolatra töreked-

Nagy Szabolcs
Tapasztalatom szerint a mai fiatalságot kevéssé érdekli a
politika, annak ellenére, hogy az õ mindennapjaikat, lehetõségeiket is nagyban befolyásolja az. Nekik is látniuk kellene,
hogy nem egyszerû dolog az ÉLET, a MUNKA, s az ezekhez
szükséges feltételek megteremtése. Azért szántam el magam
a képviselõjelöltségre, mert úgy gondolom, hogy korosztályom tagjai talán szívesen veszik, ha közülük való személy is
dolgozik a képviselõ-testületben, s ezáltal talán jobban odafigyelnek a helyi döntésekre, eseményekre.
Mivel azt is szeretném, hogy az idõsebb korosztály is be tudjon azonosítani,
leírom, hogy Nagy György és Hajma Terézia fia vagyok, akik évtizedekig vezették
lelkiismeretes munkával, közmegelégedésre a központi húsboltot. Feltett szándékom, hogy hozzájuk hasonló lelkiismeretességgel végezzem a képviselõi munkát,
amennyiben október 1-jén megtisztelnek bizalmukkal.
Tisztelt Izsákiak! Kérem, szavazzanak rám!
Tetézi Attila
1976-ban születtem Kecskeméten. Általános iskolai tanulmányaimat Izsákon
végeztem, érettségit a kiskõrösi Petõfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskolában
szereztem. Jelenleg az ELTE mûvelõdésszervezõ szakán vagyok utolsóéves hallgató. 1997-ben kezdtem dolgozni az Izsáki Televíziónál. Családommal itt élek Izsákon és a jövõnket is itt képzelem el, ezért nem közömbös számomra, hogy a város
hogyan, milyen irányban fejlõdik tovább. Úgy vélem, elértem abba az életkorba,
amikor az embernek többet kell vállalnia lakóhelye boldogulásáért, részt kell ven-
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nie annak építésében úgy szellemi, mint fizikai értelemben. Korosztályomnak, a
30-as éveikben járóknak, mihamarabb be kell kapcsolódnia a helyi közéletbe, hiszen szüleink lassan nyugdíjas korba lépnek, s nekünk kell átvenni tõlük a stafétát. A jelenlegi testület tagjai közül többen újraindulnak, így a most következõ
ciklus jó alkalom lesz a tapasztalatok átvételére, összehangolva az idõsebbek bölcsességét a fiatalok lendületével. A felálló testület fontos feladata lesz a város
lakosságmegtartó erejének növelése, melynek szerves része a helyi kulturális élet
fellendítése is. Ehhez megfelelõ intézményi háttér kell, gondolok itt a Mûvelõdési
Házra. A következõ ciklus szép feladata lehet egy korszerû közmûvelõdési intézmény létrehozása. Fontosnak tartom a környezetkultúrát is, benne különösen a
környezetvédelmet. A testületi munkában is hangsúlyt kell kapni e területnek.
Tennünk kell azért, hogy minél kevesebb hulladék, szemét csúfítsa a város környékét. Gazdag infrastruktúrával rendelkezik Izsák, s az utóbbi idõben a mellékutcák
burkolatjavítása is felgyorsult. E program folytatását kiemelten fontosnak tartom
az új ciklusban is.
Tisztelt Választók! Ha egyetértenek a fent leírtakkal, kérem, támogassanak szavazataikkal!
Tisztelt Izsákiak!
Az augusztusi számban jeleztem, hogy gondolkodom az induláson. Úgy döntöttem még egyszer megpróbálom, hátha segíteni tudom Izsák fejlõdését.
Programomat három csoportba szedtem.
1. Egészségügy
- nincs állandó gyógyszertári ügyelet,
- egyik háziorvosi körzet felszámolás elõtt áll,
- nincs helyben orvosi ügyelet,
- nem lehet tovább engedni, hogy a háziorvosok érdekét a lakosság és az önkormányzat érdeke elé helyezzék.
2. Nincs ipari park
- ha jön egy vállalkozó, annak rögtön helyet kell biztosítani. Ipari park nélkül
ez lehetetlen.
3. Izsák kitörési lehetõségét a termálvíz hasznosításában látom.
- ehhez sok pénz és lobbizás kell. 2007. január 1-tõl 8 ezer milliárd Ft felzárkóztató EU-s pénz jön Magyarországra. Ebbõl kellene kilobbizni a szükséges összeget.
Én SZDSZ-tag vagyok. Így én csak SZDSZ-es lobbit tudok Izsákon felajánlani.
De ehhez az izsákiak segítsége kell. Az országgyûlési választásoknál elég lett volna
10% szavazat (285 db). Ezzel a vidéki városok közül dobogón végeztünk volna. A
megyei választások jelentõsége kisebb. Itt 15-20 % kellene (kb. 450-600 szavazat).
De ha ezt megkapnánk országosan elsõk lennénk. Ez már lobbizási alap lenne
Izsák polgármestere és az én számomra.
Az EU-s pénzek elosztásánál iszonyatos lobbiérdekek fognak összecsapni. Izsáknak csak Mondok polgármester úr lovas- és vadászkapcsolatai a lobbizás alapja.
Ezek mellé ajánlom fel az én SZDSZ-es kapcsolataimat. Ha az izsákiak élnek a
lehetõséggel és megadják a 15-20 %-ot akkor ezen az úton is elindulhatunk.
Mindent lehet, de amit akarnak, azért tenni is kell valamit. Erre a legjobb
példa az orvosi ügyelet. A vezetõk és a háziorvosok 10-15 éve tudták, hogy a készenléti szolgálatot fel fogják számolni, csak a központi ügyeletek maradhatnak.
Ennek ellenére nem szerveztek semmit, mert a háziorvosoknak kényelmi és anyagi
szempontból a készenléti szolgálat volt a jó. Senkit sem érdekelt fent, hogy Izsák
szervez vagy nem. Mivel Izsák nem szervezett ügyeletet nekünk kellett Szabadszálláshoz csatlakozni.
Ugyanúgy lesz az EU-s pénzekkel. A kutya sem akar Izsákra rátukmálni egy
forintot sem. Izsáknak kell egy ésszerû, elérhetõ célt kitûzni maga elé. Ezzel a
céllal kell pályázni az EU-s pénzt, és a pályázat sikere érdekében minden lobbit
igénybe kell venni, ha lehet minél erõsebb lobbit mert sok száz másik pályázót meg
kell elõzni. Amennyiben ez nem sikerül, lemaradunk.
Ha képviselõ leszek és az Izsákiaktól megkapom a támogatást, mindent meg
fogok tenni Izsák fejlõdése érdekében.
Egy képviselõ többször kerülhet olyan helyzetbe, hogy saját érdeke ütközik a
lakosság érdekeivel. Az én képviselõi hitvallásom az, hogy ilyen esetben a saját
érdeket háttérbe kell szorítani. Olyan ember nem való képviselõnek, aki saját érdekét tartja elsõdlegesnek.
Dr. Horváth Csaba

Az SzDSz A Magyar Liberális Párt Izsáki Szervezete a következõ jelölteket
ajánlja a képviselõ-testületbe: Bálint Vilmos, Bognár Béla, Dr. Bozóky Imre, Frankó
János, Dr. Horváth Csaba, Izsák János József, S. Juhász Magdolna, Kutas Tibor,
Rácz Sándor.
Az SzDSz Izsáki Szervezete nevében: Zsoldos István
Tisztelt Izsáki Választópolgárok!
1955-ben születtem Izsákon, születésem óta itt élek. 1973-tól
az Izsáki Tanácsnál, majd 1990-tõl 2000-ig az Izsáki Polgármesteri
Hivatalnál dolgoztam az adócsoportnál, azóta munkanélküli vagyok.
Ezen idõszak alatt Dr. Hauzmann jegyzõ úr utasításait hajtottam végre, mindig betartva a törvényes kereteket. 27 évig az íróasztal mögül, a feladatokból számomra gyakran nem a népszerû
hányad jutott, ám az egyéni érdeket félresöpörve, mindig a közügyet szolgáltam.
Most, az íróasztal másik oldalán Önöket szeretném képviselni, 27 éves tanácsi ill.
hivatali tapasztalatomat az Önök javára szeretném kamatoztatni, továbbra is az
egyéni érdek nélküli, másokért munkálkodást az egyenes, becsületes utat követve.
Úgy érzem programfelsorolásba, ígérgetésbe kár bocsátkozni, mert ilyenkor
abból van a legtöbb, és a közelmúltra visszatekintve az mindig csak írott malaszt
maradt.
Nem ígérek, de fogadom, hogy megválasztásom esetén, tudásommal, tapaszta-
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latommal, idõt és fáradságot nem kímélve, segítem Izsák fejlõdését, képviselem
Önöket pártállás és felekezeti hovatartozásra tekintet nélkül.
Ezúton szeretném megköszönni a kapott képviselõjelölõ szelvényeket, és elõre
is köszönöm, hogy rám szavaznak
Kérem, minél többen jöjjenek el szavazni, ne a kevesebb döntsön!
S. Juhász Magdolna Izsák, Széchenyi u. 20

Rácz Sándor - független képviselõjelölt
Tisztelt Lakosok, Kedves Izsákiak!
Rácz Sándor vagyok, 1976-ban születtem Budapesten, egy
számos szálon Izsákhoz kötõdõ családban. 1979-ben költöztünk
haza szüleimmel, azóta itt élek. Középiskolai tanulmányaimat a
kecskeméti Katona József Gimnáziumban végeztem, jelenleg a
Gábor Dénes Fõiskola végzõs hallgatója vagyok. 2004 szeptemberében megnõsültem, feleségem Ráczné Virág Ágnes, szintén
izsáki származású gazdasági agrármérnök. Kislányunk Virág, tizennégy hónapos, második gyermekünket pedig novemberre várjuk. Jelenleg mezõgazdasági tevékenységgel foglalkozom, ebbõl
fakadóan nap, mint nap találkozom a vidéki élet nehézségeivel. Gyermekeinket
szeretnénk Izsákon felnevelni, fontosnak tartom, hogy õk egy még élhetõbb, biztonságosabb, emberibb közösségben nõjenek fel. Ez ösztönzött arra, hogy induljak a helyhatósági választáson.
Határozott célom a testületben Izsák Város és az Önök érdekeinek tényleges
képviselete.
Méltóvá kell tennünk Izsákot a városi cím viselésére, ennek érdekében:
Új munkahelyeket kell létrehoznunk az izsáki lakosok számára!
Normalizálnunk kell az egészségügyi ellátást!
Lehetõségeket kell teremtenünk a fiatalok helyben maradására!
Vissza kell szorítanunk a bûnözést, szilárd közbiztonságot kell teremtenünk!
Az idegenforgalmi lehetõségeket maximálisan ki kell aknáznunk!
Fel kell lendítenünk városunk kulturális életét, szélesítenünk kell a kikapcsolódási, szórakozási és sportolási lehetõségeket!
KÉREM, TEGYÜNK EGYÜTT IZSÁKÉRT,
SZAVAZZANAK RÁM!
ÉN AZ ÖNÖK KÉPVISELÕJE LESZEK!
Tisztelt Izsákiak!
Mindenki számára ismert, hogy október 1-jén Magyarországon, így településünkön is önkormányzati választások lesznek. Mint leköszönõ és – az önök jelölését elfogadva – kandidáló képviselõ szeretném néhány, a város mûködését érintõ
gondolatomat megosztani Önökkel.
Többször hallani, hogy mennyi beruházás valósult meg Izsákon az elmúlt években. Az izsákiak feladata eldönteni azt, hogy mennyiben szolgálják ezek a helyieket és mennyiben nem. Engem kifejezetten zavar, hogy az elkészült nagyberuházások haszna szinte kivétel nélkül „külsõsök” kezébe kerül. Az ország egyik legmagasabb szennyvízdíját Budapestre fizetjük, de az elszámolási központon kívül minden itt van (még az órát is a mi vizeseink olvassák le). A sikeresen (évente több
millió Ft-os haszonnal) dolgozó kábeltévéseink is majd külsõsök alkalmazottai
lesznek. A vízközmû még az önkormányzaté (amíg nem jön egy pályázó…). Mindeközben a gyerekeinknek egyre kevesebb az esélye, hogy Izsákon képzettségüknek
megfelelõ munkát találjanak. A sportcsarnok építése óta az emberek mindennapjait érintõ beruházások hiányoznak Izsák életébõl. A járdák ilyenek-olyanok, a kerékpárút kiépítése várat magára. Nincs mûvelõdési központ, az óvodáink iskoláink, könyvtárunk faláról hullik a vakolat. Tényleg nincs más megoldás? Ne áltassuk magunkat, a velünk együtt induló kisvárosok jóformán mind leköröztek bennünket.
Az én jövõbeni Izsák-képem merõben más. Egy olyan alföldi kisváros, amely
teljes mértékben támaszkodik a saját (fõleg emberi) erõforrásaira, ahol a helyiek
nem kiszolgáltatottak és ahol a gyerekeink is megtalálhatják a számításukat.
Az önkormányzati képviselõ-testületnek nagy szerepe van abban, hogy Izsák
milyen irányban fejlõdik. Éppen ezért kiemelten fontosnak tartom, hogy a képviselõ-testület hatékonyan és ésszerûen végezze a munkáját. A képviselõ-testület
mûködése az anyagi ráfordítások (fénymásolatok, elõkészítõ anyagok) nélkül, a
polgármester, alpolgármester illetményét nem tekintve 4 év alatt, min. 20-25 millió Ft-ba kerül a városnak. Félreértés ne essék, ezt nem sokallom, de ezért minden
helyi lakos elvárhatja azt, hogy a testület mûködése hatékony, átlátható és szakmai alapokon nyugvó legyen. Azt gondolom, hogy a képviselõk munkájának fõ
helyszínei a bizottságok és a plenáris ülés. A bizottságokban kell folynia a tényleges szakmai munkának, a döntések szakmai elõkészítésének és kiérlelésének, a
plenáris ülésen pedig az indoklásnak, a felmerült érvek (pro és kontra) ismertetésének, hogy a város lakói is lássák, hogy miért döntött úgy a képviselõ-testület,
ahogy döntött. Véleményem szerint ez a testület normális mûködésének a rendje
és ennek a rendnek a kialakításában még sok a tennivaló. Szeretném, ha a következõ ciklusban a meglévõ bizottságok mellett alakulna egy városfejlesztési bizottság
(hogy a fejlesztések ne ad hoc, hanem kiérlelt hosszútávú stratégia szerint történjenek), a szakmai bizottságok min. évente hatszor ülésezzenek (minden területen
van mit átgondolni, megvitatni), hogy a képviselõk ne olyanok legyenek, mint az
egykori párttitkárok, akiket tartani kellett, aztán vagy volt hasznuk vagy sem. Lehet, hogy ezek látszólag nem fontos kérdések, de az önök útja, járdája, a város
képe, a város lehetõségei, a helyi intézmények állapota azon dõl el, hogy háromnégy ember elgondolása alapján a fontos kérdéseknél „nincs más lehetõség”, vagy
összefogással, alaposabb áttekintéssel végezzük közös dolgainkat.
Néhány anomália a leköszönõ testület mûködésében (nem a személyek ellen
szólok, a kialakult helyzetek érdekesek!!):
* A megfelelõ ember nincs a megfelelõ helyen. Abszurd helyzet az, hogy az
iskolaigazgató nem tagja a mûvelõdési bizottságnak, helyette a pénzügyi bizottsá-
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got vezeti, noha pénzügyi tapasztalata és -tudomásom szerint- pénzügyi végzettsége sincs.
* A közbeszerzési döntnököknek pénzügyi tapasztalatuk szintén nincs. (Felsõfokú pénzügyi végzettségük?)
* A „szavazógép” mûködése a régi idõket idézi –a lehetõségek és érvek nincsenek szakmailag alaposan meggondolva–, a „tagok” messze nem függetlenek. Ekkora településen luxus a frakciózás és a frakciófegyelem, minden jó gondolatra
szükség van. Mindemellett a „szavazógép” a biztos döntés tudatában nem készteti
erõfeszítésre a város vezetõit.
* A döntésekkel kapcsolatos dokumentumok nem mindig jutnak el a képviselõkhöz. Látom én is, hogy spórolni kell, de a több millió Ft-hoz képest elenyészõ
összegekrõl van szó.
Egy ilyen írás végén szokás szerint kell lennie egy „magamat ajánlom” betétnek. Ezt én most mellõzném, inkább azt kívánom, hogy olyan képviselõk kezébe
tegyék a város sorsát, akiket úgy emberileg, mint szakmailag alkalmasnak tartanak, akire rá mernék bízni a házukat, ha hosszabb idõre elmennek otthonról, akik
tûzzel-vassal az önök érdekeit képviselik, akik tényleg függetlenek (hallgathatnak
a lelkiismeretükre), akiknek mernek határozottan szólni, ha a város ügyei nem jól
haladnak.
Mindenkinek, és elsõsorban városunknak, jó választást kívánok!
Kutas Tibor

15. oldal
Patai Ottó Béla

1955-ben születtem. 1976 óta Izsákon élek feleségemmel
és két gyermekemmel.
25 éven keresztül az izsáki Sárfehér Termelõszövetkezetben dolgoztam. Rokkantnyugdíjasként mezõgazdaságból állattartásból élünk.
A rendszerváltás óta, de már azelõtt is a cigányság mindennapos ügyes-bajos dolgait segítem intézni. Jó kapcsolatban vagyok az önkormányzat mindenkori vezetõivel és ügyintézõivel.
Két évvel ezelõtt a Bács-Kiskun Megyei Rendõrkapitányság megbízásából tagja
vagyok a Civil Rendvédelmi Szolgálatnak.
Megválasztásom esetén továbbra is segítem Izsák Városának elõremenetelét.
Legfontosabb feladatomnak a cigány kisebbség munkába illeszkedésének támogatását tekintem, ezzel is segítve a lakosság általi jobb elfogadtatásukat.
Kérem, szavazataikkal támogassanak!
Tisztelt Választók!
Kérem, hogy az október 1-jei önkormányzati választáson, a megyei közgyûlési
listák közül, a Fidesz-KDNP listát támogassák szavazatukkal.
Nagy Ferenc a KDNP Izsáki Szervezetének elnöke

Tisztelt Választópolgárok!
Engedjék meg, hogy bemutatkozzak Önöknek, mint a
Független Kisgazda Földmunkás és Polgári Párt Izsák város
önkormányzati képviselõjelöltje.
Izsák János József vagyok 1951 június 4.-én Izsákon születtem. Nõs vagyok egy fiú gyermek édesapja és egy kislány
nagyapja. Sokan nem ismernek a városban mert nem itt éltem. Édesapám Izsák János, a harmincas évek községi pénztárnokának Izsák Lászlónak a fia. Szüleim 1952–ben az akkori körülmények miatt Budapestre költöztek. Tanulmányaimat Budapesten folytattam Közlekedés építõ mérnökként
végeztem. Pályámat az Országos Vízügyi Beruházási Vállalatnál, mint mûszaki ellenõr kezdtem, melynek jogutódjánál dolgozom ma is. Édesapámék 1993-ban a kárpótlás során részben visszakapott földjeik mûvelése miatt
gazdálkodni Orgoványra költöztek.
Feleségem és jómagam 2002 januárjában költöztünk Szolnokról Izsákra, hogy
szükség esetén idõs szüleimnek tudjunk segíteni. Az elmúlt négy évben, mióta a
városban élek, nyitott szemmel járva a megvalósult, valósuló fejlesztések /szennyvízberuházás, útfelújítások, csapadékvíz elvezetés stb./ az átgondolatlan kapkodás, hozzá nem értés jeleit viselik magukon, mely érzékelhetõ a csatornaépítés
utáni úthelyreállítások, útfelújítások minõségénél. A közelmúltban olyan utcát
láttak el burkolattal, ahol az alapközmûvek hiányoznak /vezetékes víz , gáz/.
Amennyiben valakinek szüksége lesz az elõbb említett közmûvek valamelyikére,
majd felbontjuk a most épített utat. Nem hiszem, hogy ilyen „ gazdagok” vagyunk. Úgy érzem, hogy átgondoltabb, elõkészített programokkal városunk fejlesztése gazdaságosabban, az itt élõk kevesebb bosszúságával történhetne. A jelöltség elfogadásakor arra gondoltam, hogy az Önkormányzat munkáját a több
mint harminc éves beruházás lebonyolítói, mûszaki ellenõri és környezetvédelmi
szakértõi tapasztalatom tudná segíteni a fent említett problémák megoldásában.
Amennyiben bekerülök a képviselõ testületbe remélem, hogy az ez évben Izsákra
költözõ lakosnak nem olyan lesz a véleménye a városban megvalósuló fejlesztésekrõl mint nekem. Megdöbbenéssel értesültem arról, hogy a háziorvosi ügyeletet
megszüntették Izsákon, az elkövetkezõ négy évben szeretném azt is elérni, hogy
ne kelljen rendelési idõn kívül orvoshoz Szabadszállásra menni. A falusi turizmus
fejlesztésének érdekében szükséges önkormányzati döntéseket támogatni fogom,
melynek eredményeként új munkahelyek teremtõdnek. Aki egyetért a célommal
kérem, szavazzon rám.
Izsák János József az FKGP képviselõjelöltje

Tisztelt Izsákiak!
A közelgõ önkormányzati választás jó alkalom arra, hogy számvetést készítsünk, milyen eredmények születtek az elmúlt négyéves ciklusban, amikor az országban szociáldemokrata-szabad demokrata koalíció alkotta a kormányt. Az, amelyet folyamatosan támadott az ellenzék.
Izsák lakosságának nagyobb része a választásokon rendszerint a polgári oldal
gyõzelmét várta, ez tükrözõdött a szavazati arányokban. Szerencsére nem érzõdött
ez meg az idejuttatott támogatások odaítélésekor, hiszen jó néhány vállalkozás,
mint pl. a Park-Tó Kft., a Kecskesajt üzem, a Laki-Farm, a Biczó csárda, a Cavern
Rt. (hogy csak néhányat említsünk), több mint 1 milliárd Ft-ot kapott fejlesztésre. Ami pedig az önkormányzati fejlesztéseket illeti (Aranyfürt Idõsek Otthona,
útépítések, burkolatfelújítások, számítógépes munkahely kialakítása, szélessávú
Internet, szennyvíz és a csapadékvíz elvezetõ rendszer), az ezekhez nyújtott állami
pénzek mind a szociálliberális kormányzat döntései alapján jutottak ide. Ezek összege több milliárd Ft-ot tesz ki.
Lehet tehát szidni a kormányt, de azok a beruházások, amelyek jobbá teszik az
itt lakók életét, mégiscsak a sokak által elzavarni kívánt országvezetésnek köszönhetõk.
A képviselõ-testületbe Izsákon soha nem jutottak be MSZP színekben induló
jelöltek, ezt a hagyományt most megtörhetik, amikor szavazataikkal támogatják
FRANKÓ JÁNOST, aki évtizedek óta tevékenyen részt vesz a közéletben, támogatja a város sport, kulturális, közösségi életét, hatékony kapcsolatrendszerével
sokat tehet a további fejlesztések anyagi finanszírozásában. Ezúton köszönjük a
részére átadott -várakozáson felüli- nagyszámú ajánlószelvényt.
MSZP Izsáki Szervezete

Az ETA Fehérnemû pár perc figyelmét kéri!
Alkudjon, vásároljon csütörtökön
kevesebbért!
Jó alkudozást kíván az ETA Fehérnemû.
Izsák, Kossuth L. u. 7.

SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN VÁSÁRLÓT
A TÉRSÉG LEGKEDVEZÕBB ÁRAIVAL
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Ötszázötven éve történt
(Folytatás az elõzõ számból)
Kapisztrán
János
(Giovanni Da Capistrano)
A Nápolyi Királyság birtokáért folytatott véres harcokból
a magyarok néhány év után kiszorultak, a béke azonban nem
állt helyre. Mindig akadtak
újabb trónkövetelõk. Anjou
Lajos francia herceg 1382-ben
nagy zsoldossereggel próbálta
elhódítani az országot Károly
királytól (akibõl késõbb II. Károly néven magyar király lett),
de csúfos vereséget szenvedett.
Szétfutó katonái közül egy német tiszt úgy döntött, felhagy
a veszélyes zsoldosélettel letelepszik a napos Itáliában. Nemesnek mondotta magát, némi
arannyal is rendelkezett – így
hát szívesen fogadták az
Abruzzók hegyei közötti kis falucskában, Capestranóban.
Egy helybeli nemes úr leányát vette feleségül: ebbõl a házasságból született 1386. június 24-én egy kis fiúgyermek,
akit ennek a napnak névadószentje, Keresztelõ János után
Giovanninak neveztek el.
A család nem sokáig maradhatott együtt. Az apa hamarosan meghalt, az özvegy pedig –
az ekkor tízéves fiacskáját –
Perugiába küldte tanulni. A
szorgalmas, jó eszû gyermek
miután átrágta magát az akkori középiskola tananyagán beiratkozott a perugiai egyetemre.
Itt is sikerrel vizsgázott, s
24 évesen már büszkén írhatta
neve mellé „mindkét jog doktora” (azaz egyformán megfelelt
az egyházi kánonok és a világi
törvények végsõ vizsgáin).
Mire kikerült az egyetemrõl már hírneve volt, olyannyira, hogy hamarosan Anjou László király nápolyi udvarában kapott állást, bíróként. Tehetségére a királyi udvarban is felfigyeltek, s kinevezték Perugiába
kormányzónak. A kis vidéki jogász nagyúr lett, akinek szavára kisebb megyényi terület figyelt. A legjobb úton haladt a
hivatali érvényesülés útján, egy
olyan pályán, amely elõreláthatóan az ország állami tisztségeinek valamelyikén ért volna
csúcspontjára.
A sors azonban közbeszólt,
1414-ben meghalt Anjou László nápolyi király, s a perugiai
vidéken lázadás tört ki. Az új
királyné nemigen tudott törõdni a városkákkal, a kormányzónak egyedül kellett volna megbirkóznia a veszéllyel. Elszigeteltségében tárgyalni próbált az
ellenséggel, de rútul tõrbe csalták. Elfogták, vasra verték, s egy
õrtorony tetején a falhoz láncolták. A lábára vasgolyót raktak. A tápláléka naponta kevés
kenyér és kevés víz volt. Szökést kísérelt meg, ami balul sikerült. A ruházatát fogaival
szaggatta szét és ebbõl font
kötelet, hogy a toronyból leereszkedve megszökhessen. A

kötél azonban nem bírta ki a
saját- és a lábára erõsített vasgolyó súlyát, elszakadt,
Kapisztrán a mélybe zuhant és
a lábát törte.
A nagy zajra az õrség is elõjött és most az õrtorony pincéjébe zárták. Negyven arannyal
váltotta ki magát fogságából.
Kormányzói karrierje véget ért.
Elhatározta egyházi szolgálatba áll.
1416 októberében lépett be
a rendbe, egy év volt a tanulóideje. Az az idõsebb fráter, akire a nevelését bízták, mindent
megtett, hogy megkeserítse számára ezt az évet.
Szinte szadista élvezettel
gyötörte a nálánál sokkal mûveltebb, tanultabb férfit. A fogság, a kenyéren és vízen eltöltött idõ, vagy valami más, a volt
kormányzó lelkének egy most
napvilágra kerülõ, eddig rejtett
vonását vetítette ki: a fanatizmusét. Mindent elviselt, és
mindent megtanult, ami rajongó hitének erõsítésére szolgált.
Az Isten és ember elõtti alázat,
az állandó lelkiismeret-vizsgálat, az önsanyargatás, a böjtölés, a szegénység vált természetessé a szemében. A tanulóév
lejártával elbúcsúzott a perugiai
papneveldétõl és Fiesoléba költözött teológiát tanulni. A pappá szentelt Kapisztrán a katolikus egyház szervezetében jóval tágasabb mûködési területet szerzett magának, s egyben
megtalálta azt a harcteret, ahol
képességeit és rajongó hitét egy
valóban nagy ügy szolgálatába
állíthatta.
A nyugat-európai kereszténység életében a XV. század
eleje az egyház tekintélyének
egyik mélypontját jelentette.
Elõfordult, hogy az egymással
versengõ bíborosi klikkek egyszerre több pápát is trónra
emeltek. De, még ha sikerült is
az egyház egységét megõrizni,
Róma egyre inkább belebonyolódott az itáliai államocskák
közötti harcokba. A papok egy
része – különösen a magasabb
állásúak – végképp elfeledkezett
arról, hogy fõ feladata a lelkek
ápolása lenne. Az egyház kezében óriási vagyonok halmozódtak föl, s az meg is tanulta élvezni a jólétet. Assisi Szent Ferenc éppen a szegénységét, az
egyszerûséget tette a rend legfõbb törvényévé. A ferenceseknek le kellett mondaniuk minden vagyonról, koldulásból kellett fenntartaniuk magukat.
Példájukkal és prédikációikkal
mutatták meg az utat az Istennek tetszõ élethez. A vagyon
növekedésével viszont az egyház népszerûsége rohamosan
csökkent, hiszen szavaik és tetteik között megszûnt a korábbi összhang. Az 1400-as évek
elején az egyház keresni kezdte
a tekintélyvesztés megállításának módját. A korábban magára hagyott elégedetlenkedõ fe-

rencesek száma szaporodott,
egyre több támogatást kaptak
„kívülrõl”; lelkiismeretes fõpapoktól, a szerzetesek példaadását igénylõ világiaktól.
A Szent Ferenc elõírásait
szigorúan figyelembe vevõ (s
ezért „obszervánsnak” nevezett) mozgalomhoz csatlakozott Kapisztrán is. Ezzel a lépésével elindul fölfelé az egyházi ranglétrán: Az 1420-as
évek végén a mozgalom általános támadásra indult. Mivel
arra nem volt esélyük, hogy a
szigorúságot az egész rendben
helyreállítsák, függetleníteni
igyekeztek magukat. Az 14311437 közötti idõben õ az
obszervánsok felügyeletével
megbízott „commissarius”.
1439-ben pápai megbízással Jeruzsálemben jár és megrendszabályozza a szétzüllõ félben lévõ
szentföldi ferenceseket. 1441tõl a részleges önállóságot kapott szigorúbb rendházak
észak-itáliai
felügyelõje
(vizitátora). 1443-tól pedig a
szervezés alatt álló obszerváns
rend két „tartománya” közül az
egyiknek, az itáliainak fõnöke,
vikáriusa.

Három év múlva az újabb
választásokon már õ lesz valamennyi obszerváns kolostor fõnöke, a fõvikárius.
Az igazi siker tehát elég késõn érte ezt a harcos barátot,
hiszen a XV. század derekán egy
55 éves ember már öregnek számított. Népszerûségét és az
egyház elismerését nem jogi és
teológiai tudása, nem az általa
készített tervek és szabályzatok
révén érdemelte ki. Elsõsorban
szónokként tûnt ki. Élete végén olyan országokban járt,
ahol senki sem értett olaszul:
latinul szónokolt tehát, s szavait tolmács fordította cseh,
lengyel, német vagy magyar
nyelvre. Egyéniségének vonzása olyan erõs volt, hogy a tömeg eksztázisba jött prédikációi alatt. Õ maga vigyázott, hogy
az emberek beléje vetett bizalmával jól sáfárkodjon.
Távol tartotta magától a világi élet csábításait. A betegeket rendszeresen látogatta és
támogatta naponta akár többször is. Kapisztrán az önmagával szembeni szigorúságot kiterjesztette a világra is. Vakbuzgósága, fanatizmusa most

öregkorára kezdett igazán kiteljesedni. Minden és mindenki,
aki másképpen, mert gondolkodni, ellenségként értékeltetett. Az ellenséggel szemben
Kapisztrán testvér egyre kevéssé volt képes türtõztetni magát.
A török veszélyrõl korán értesülhetett, ez mindennapi beszédtéma volt. Közvetlenül, sõt
elsõ kézbõl mégis krakkói tartózkodása során, Hunyadi Lászlóval történt megbeszélése alkalmával találkozott, 1452-tõt
írtak ekkor.
Kapisztrán útja 1455-ben
ismét Ausztriába vezetett. Itt a
magyarok üzenete várta: Jön a
török! - jöjjön hozzájuk, segítse õket a török elleni harcban.
Két év telt el Bizánc eleste óta,
a török megkezdte az elõkészületeket Magyarország ellen. A
közel hetvenesztendõs szerzetes egy pillanatig sem habozott,
el volt szánva, hogy a pogányok
által felkínált alkalmat nem szalasztja el, keresztes sereget toboroz Magyarország megsegítésére.
(Folytatjuk)
Bujdosó Dániel

Érettségivel a munkaerõpiacon
Átlagosan negyvenszeres túljelentkezés, minimálbér közeli
fizetések és egyre szûkülõ lehetõségek. Érettségi bizonyítvánnyal, szakképesítés nélkül,
szellemi munkát megcélozva
nincs könnyû helyzetben az álláskeresõ. Ha nem szeretnének vagy
tudnak fõiskolára, egyetemre bejutni, érdemes a választott munkaterületnek megfelelõ OKJ-s
tanfolyamokon részt venni.
A pusztán érettségivel rendelkezõk munkaerõ-piaci helyzete korántsem egyszerû. A feladat
azonban nem lehetetlen, még
mindig számos olyan adminisztratív jellegû munkakör létezik,
amelyeknél nem okvetlenül elvárás a felsõfokú végzettség. Irodai
munkákra gyakran alkalmaznak
középfokú végzettségû pályázókat.
Ügyfélszolgálatosként és
adminisztrátorként van esélyük
A hirdetések tanúsága szerint
a munkáltatók középfokú végzettségû titkárnõket, call-center
operátorokat, recepciósokat, adminisztrátorokat, adatrögzítõket,
ügyfélszolgálati munkatársakat,
telefonközpontosokat látnának
szívesen. A középfokú végzettségûek számára az üzletkötés és az
értékesítés területén is akadnak

lehetõségek. A munkáltatót ezeknél a pozícióknál elsõsorban a
pályázó szakmai elõélete, míg
pályakezdõk esetében a tárgyalókészség megléte és az értékesítési attitûd érdekli igazán.
A munkáltatók elõnyben
részesítik a diplomásokat
Ám HR-asszisztensként, igazgatósági ügyintézõként már nem
elegendõ a középfokú végzettség.
Ezeket a pozíciókat rendszerint
magas szintû nyelvtudással rendelkezõ felsõfokú végzettségûekkel töltik be, míg a középfokú végzettségûek elhelyezkedési esélyeit
nagyban javítja a kommunikációképes idegennyelv-tudás. Számos
álláshirdetés ugyanakkor azt is
leszögezi, hogy elõnyben részesíti a fõiskolát végzett jelentkezõket.
Leszûkültek az érettségizettek lehetõségei
A közgazdasági középfokú
végzettségûek helyzete valamivel
elõnyösebb, õk a középiskolában
szerzett szakismereteiknek köszönhetõen könnyebben találhatnak munkát egy-egy könyvelõiroda adminisztratív részlegén. Az
érettségizettek többsége rosszul
fizetett – minimálbérkörüli – ráadásul társadalmilag alulbecsült
munkakörökben, esetleg ala-

csony végzettséget igénylõ státuszban tud elhelyezkedni.
A pénzügyi tanácsadók hamarosan csak szakképesítéssel
dolgozhatnak
A pénzügyi tanácsadói-értékesítõi álláslehetõségek egyelõre
középfokú végzettség birtokában
is betölthetõek. Ám a vonatkozó
EU-szabvány értelmében itt is
változások várhatóak. Az érettségizett tanácsadóknak a munkába
állástól számított 2 éven belül
OKJ-s értékesítõi tanfolyamot
kell végezniük.
Az értékesítõk helyzete nem
diplomafüggõ
Nem a végzettség nyom a
legtöbbet a latban a leendõ értékesítõ kollégák kiválasztásánál. A
cég fõként az értékesítõi attitûdöt,
a szorgalmat, a munkastílust, valamint a jelentkezõk idõbeosztási- és kapcsolatteremtõ készségét
veszi alapul a kiválasztásnál.
A szakértõk mindenesetre azt
tanácsolják a középfokú végzettségû
munkavállalóknak:
amennyiben nem gondolkodnak
felsõoktatási intézményben, érdemes a választott munkaterületnek megfelelõ, OKJ-s tanfolyamokon részt venni a hatékonyabb
álláskeresés érdekében.
Turai Péter

Tisztelt Olvasóink!
Szerkesztõségünk továbbra is vár a város életérõl, régi utcarészleteirõl, egykori eseményekrõl
fotókat, leírásokat. Bármit, amely adalékul szolgálhat Izsák múltjának jobb megismeréséhez. A
dokumentumokat másolás után visszajutattjuk tulajdonosaiknak. Kérjük minél többen nézzenek
szét otthoni gyûjteményeikben s ha találnak olyan fotókat, dokumentumokat, melyeket szívesen
megosztanának a szélesebb közönséggel is, juttassák el szerkesztõségünkbe.
Segítségüket köszönjük!
Szerkesztõség
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Emlékezõ sorozatunk folytatásaként Dési Éva építészhallgató
egyetemista naplójának egy részletét közöljük (Hrabovszki László jóvoltából), melyben egy fiatal lány
személyes hangú feljegyzései idézik
az egykori eseményeket. E naplórészletek azért is jelentõsek, mert a
fiatalság megmozdulásai indították
el a forradalmat, s Dési Éva e korosztály képviselõjeként részese volt
a történéseknek, így leírásából hiteles kép tárul elénk.
Budapest.
1956. október 22.
hétfõ
Már szombat óta lázas a
hangulat az egyetemen. Pénteken a Mûszaki Egyetem Diákszállója gyûlést tartott. Eredményét pontokba fog1alták össze.
Vannak egyetemi vonatkozásúak, de vannak az egész nemzetre kiterjedõk is. Ezeket a pontokat kinyomtatták és szombaton osztogatták az egyetemen.
De nemcsak az egyetemen ilyen
a hangulat, az egész ország
olyan, mint egy megbolygatott
méhkas. Valami készül, az biztos.
Az egész olyan, mint 1848.
március 13-án lehetett. Engem
minden körülmény erre emlékeztet:
“Tüzes szél fúj lángra kap a szikra
Vigyázzatok a házaitokra
Mert mire a nap lehanyatlik
Tûzben állunk már tetõtõl
talpig.”
(Petõfi Sándor)
Tegnap a Népszavában és a
Szabad Népben cikk jelent meg
a Szegedi Egyetem gyûlésérõl.
Az egyetemisták állítólag kimondták a DISZ feloszlását és
új ifjúsági szervezet, a MEFESZ
megalakítását. Nekik is van
pontokba foglalt követelésük.
Ma reggel a politikai gazdaságtan gyakorlaton másról
sem folyt a szó, mint az új eseményekrõl. Két szegedi fiú jött
fel Pestre és a diákszállóban gyûlést tartottak beszámolóval.
Ma délután 3 órakor tartották meg az aulában az eredetileg holnapra tervezett Építõipari Mûszaki Egyetem Mérnök
karának gyûlését. Már 3 óra elõtt
tömve volt az óriási aula. A karzaton és a lépcsõkön is nagy a
tömeg. Vendégeink a Kertészeti és
Szõlészeti Fõiskola hallgatói. A hallgatók közt sok professzor és tanársegéd szorongott. Egy-egy tanszék padokból
és asztalokból épített “tribünön”
foglalt helyet. Az elsõ sorban ott
ült Cholnoky Tibor rektor is.
A gyûlést valami “Herczeg
elvtárs” nyitotta meg. Úgy kezdõdött, mint egy “bla-bla” DISZ
gyûlés. Már éppen elkeseredtem,
hogy ez is olyan, mint a többi.
De egyszerre csak az egész tömeg kórusban kiabálni kezdett
“Halljuk Szegedet, halljuk Szegedet”, s ettõl kezdve ilyen
hangnemben folyt a gyûlés. A
tömeg tapsolt, fütyült, kiabált,
ahogy jött. Addig nem nyugodtunk, míg el nem hozták az
egyik szegedi jogászt. Ö is beszélt és egymásután szólaltak fel
a pestiek is. S a követelések
mind nagyobbak lettek. Felvetették a problémát, DISZ-t akarunk vagy MEFESZ-t. A szavazás majdnem egyhangú volt.
Három ellenvéleménnyel megalakítottuk a magyar Egyetemi
és Fõiskolai Egyesületek Szervezetét, a MEFESz-t. Azután egy
pesti gépészhallgató lépett az
emelvényre és a külföldi rádiókból szerzett tájékoztatások
alapján ismertette a lengyel forradalmi eseményeket. Ö mondta, hogy az Írószövetség kedd
délutánra tüntetést hirdet a Bern
szoborhoz. Nagyszerû ötlet volt
ez, Bem l848-ban mint lengyel
légionista Magyarországon harcolt az elnyomók ellen. A tün-

tetéssel kapcsolatban parázs vita
keletkezett. Egy marxista nõ azt
állította, hogy most telefonált
az Írószövetségbe, és azok nem
rendeznek semmi tüntetést.
Egy diákfiú amellett tanúskodott, hogy a nõ egész idõ alatt
ott ült a helyén. Az építészek
dékánja a nõ pártjára kelt. Hogy
kinek volt igaza, azt nem tudom,
de a tömeg percek alatt leszavazta és kifütyülte a dékánt és
ugyanezt tette késõbb a párttitkárral, mikor beszélni akart.
“Föltámadott a tenger”. Nõttek
a követelések. Most már a
Nemzet érdeke került az Egyetem érdeke elé. A felszólalók a
Kossuth címer visszaállítását,
nemzeti függetlenséget, március 15. és október 6. ünnepé tételét követelték. Egyszer csak
egy évfolyamtársam lépett az
emelvényre és felvetette a legújabb és legnagyobb sikert elért
követelést, “Vonuljanak ki az
orosz csapatok az országból”.
Tomboló tapsorkán, éljenzés fogadta. Majd követelték, hogy
Cholnoky rektor szólaljon fel.
Cholnoky melegen üdvözölte az
egyetemi hallgatók megmozdulását és kijelentette, hogy mindenben velük tart.
A lázas hangulat fokozódott. A gyûlés már nem maradt
az egyetem falai között. Híre eljutott ki az utcára, el a gyárakba. Legelsõnek a legközelebbi
gyár, a Beloiannisz gyár küldötte érkezett meg és bejelentette
a gyár támogatását. Majd Tatabánya és Csepel munkásai, végül az Opera társulata csatlakozott. A mámoros hangulat állandóan fokozódott. Hat óra
felé kezdték pontokba foglalni
a követeléseket, de ez nehezen
ment. Közben felmerült az a
probléma is, hogyan terjesszék
a pontokat. A rádió és az újságok nem merték vállalni a radikális követeléseket. A kiküldött
sajtótudósítók már ekkor úgy
eltûntek, mint a kámfor. A diákság követelte, hogy a rádió
jöjjön ki és az esti híradóban adjon helyszíni közvetítést az egyetemrõl. A rádió erre nem volt
hajlandó. A terjesztés egyetlen
útja a Jövõ mérnöke címû újság
különkiadása lenne, amelyet utcán is árulhatnának. Ugyancsak
lehetne röplapokat is nyomtatni. A végén mégis megszerezték az egyik stencilt és egész éjjel nyomtatták a 14 pontot. Még
az éjjel megindultak az agitátorok a gyárakba, a munkások
közé. Éjjel l2-kor volt vége a
gyûlésnek.
Budapest,
1956. október 23.
kedd
Röviden ezt a napot úgy nevezhetnénk, új március 15. Mert
az volt. Reggel 10 órára mentünk be Zsizsivel az egyetemre.
Útközben nemzeti színû szalagot vettünk. Az üzletben melegen érdeklõdtek, mire kell. Délután tüntetés. Futótûzként terjedt el a híre. Gyönyörû õszi idõ
volt. S mi reménnyel telve siettünk át a hídon.
Az egyetemre csak diákigazolvánnyal lehetett bemenni.
Bent az egész épület olyan volt,
mint egy megbolygatott méhkas, mint egy forradalmi központ. A folyosókon izgatott,
rohanó diákok. A DISZ, most
MEFESZ bizottság elõtt óriási
tömeg. Éjfél óta nyomják a 14

pontot.
Katona tanársegéd pillanatok alatt beveszi a magasépítési
rajzomat, egy 14 pont példány
ellenében. Igazi forradalmi hangulat. Mindenki boldog, mintha nyomás alól szabadult volna
fel. Ilyen hangulatban nehéz leülni egy tanulmányi gyakorlatra. Minden gondolatom az Operában jár. Este oda akarunk menni Zsizsivel, el akarjuk vinni a
14 pontot.
Vasbeton elõadáson a 80
éves Mihajlich professzornak is
kitûzzük a kokárdát. Egész elõadás alatt kokárdát gyártok Rudolffal.
Délben a menzán hangos,
jókedvû mindenki. A fiúk az asztalnál azt mesélik, hogy szombat óta nem aludtak és hétfõ óta
gyárakban szerveznek. Az igazgatók akadékoskodnak, de a
munkásság kivétel nélkül velünk
van. A program következõ száma tüntetés a Bern szobornál.
Délben hazamegyek a diákszállóba. Az utcákon egy-egy
hirdetõoszlop elõtt nagy tömegek olvassák a pontokat. Az
egyik sarkon éppen Eötvös Lórándos fiúk ragasztottak ki
egyet.
Délután 3 órakor gyülekezõ a Mûegyetem kertjében. Csak
a fõbejáraton lehet bejutni. A
kertben egy rögtönzött emelvényrõl beszél valaki a tömegnek. Piros László belügyminiszter betiltotta a tüntetést. Küldöttséget menesztenek hozzá.
Megérkezik Fekete titkár és közli, hogy a tüntetést engedélyezik. Errõl egy anekdota is születik. Mikor Fekete az emelvényre lépett és bemutatkozott, a
tömeg fütyülni és pisszegni kezdett. Erre kétségbeesetten bizonygatja, nem õ tiltotta be a
tüntetést; “nem a Fekete, hanem
a Piros”. Nagy nevetés kísérte.
Végre sorakozhatunk. Óriási a
tömeg, a nagy kert tömve van.
Velünk van az összes budai fõiskolás is. A hosszú úton, egyik
kaputól a másikig tízes sorokban kígyózik a tömeg. A mi sorainkban van Kézdy professzor
és Cholnoky rektor is. Az összes
tanszék, hiány nélkül ott van.
Újabb anekdota Cholnokytól:
mikor meglátta tanszékét teljes létszámban, mosolyogva fenyegette meg õket, “huncutok,
május elsején sosem tudtam
õket így összeszedni”. A mérnökök élén vonul ki a geológiai
tanszék is, Papp Feri bácsi mosolyog ránk az elsõ sorból. Megindulunk. Végig a Duna-parton
örömmámorban úszó tömeg. A
házakban kitépett és beragasztott címerû zászlók lengenek.
Mindenütt éljeneznek. A pesti
oldalon szintén nagy csoportok
vonulnak velünk párhuzamosan
a Petõfi szoborhoz. A Bern szobornál Bessenyei Ferenc szavalta a Nemzeti dalt, de sajnos mi
nem hallhattuk, mert csak késõbb jutottunk a térre. Visszafelé haladó csoportok odakiáltották nekünk: “a Parlament elé,
megyünk a Parlament elé”. A
színmûvészeti fõiskolások egy
Kossuth címert hoznak. Nagy
tapsot kaptak. Mi is festettünk
egyet a leragasztott zászlónkra,
rúzzsal. Cholnoky rektor érdeklõdve nézi.
A Külügyminisztérium
épülete teljes zászlódíszben van,
de az ablakok üresek. A sétá-

nyon egy szolgálatos rendõr olvassa a tömegnek a 14 pontot.
Kokárdát ajándékozunk neki.
Ezek a rendõrök és katonák, akik
talán még nem is tudják, hogy a
belügyminiszter újra engedélyezte a tüntetést, velünk vannak. A Bern tér mögötti kaszárnya tetején nagy csoport katona
áll. Éljeneznek, majd felhangzik
a Himnusz és a Szózat. Egy napközi otthon gyerekei kiabálják,
“éljenek a magyarok”.
Átvonulunk a Margit-hídon, a Parlament elé. A hatalmas Kossuth tér teljesen tömve van már. Valóban elmondható, egy gombostût sem lehetne
leejteni. Kb. 300 ezer ember van
itt. Öt óra. Nagy Imrét követeli
a tömeg. A Parlament csendes
és sötét. Csak a csillag világít.
Megszületik az elsõ jelmondat:
“Oltsák el a csillagot”. Egy órányi “toroktréning” után valóban
el is oltják. Vele együtt eloltják a
tér összes lámpáit is. A tér sötétbe borul, de csak néhány percig. Messzirõl csak azt látjuk,
hogy a tömeg közepe felett hirtelen fényár úszik. A tüntetõk
között néhány fáklyás diák is
volt. Ezek tovább adták a tüzet.
Papirosból mindenki fidibuszt
csinált, és így percek alatt fényárban úszott az egész tér. Mi is
feláldoztuk Panka jegyzeteinek
néhány lapját. A térre idõnként
teherautók érkeztek munkásfiatalokkal, nemzeti színû zászlókat lengetve. Ötletes jelszavakat kiabáltak. A jelszavak pillanatok alatt tovább terjedtek, és
pillanatok alatt az egész tér harsogott tõlük. Megtanultuk az
ilyet május elsejéken és április
negyedikéken. Csak ez most egy
kicsit más volt. Lejegyeztem az
összes jelmondatot és csokorba kötöttem. Íme: “Gerõ most
már menjen félre, Nagy Imre
álljon az élre! Éljen a törvény,
vesszen az önkény! Orosz csapat menjen haza, Sztálin szobrot vigye haza! Azt kérdezik
Pesten-Budán, hová lett a magyar urán! Gerõ Ernõ gyere ki,
ég a házad ideki! Kifelé az oroszokkal, de csak
üres vagonokkal!
Gyûjtsd a vasat és a
fémet, Sztálin szobrot add a MÉHnek! Nagy Imrét a
kormányba, Rákosit a Dunába!. Elég
volt a szavalatból,
halljuk Nagyot az
ablakból! Új kormány kell minekünk, nem színházat rendezünk!”
S ehhez járulnak még azok a jó
aktuális mondások,
amiktõl idõnként
az egész tér zengett.
“Erdei menjen kapálni”, ezt akkor kiabáltuk, amikor Erdei akart szónokolni. “Gerõ helyett
Nagy
Imrét”;
“Mondjon le a kormány”; “Éljen a
magyar hadsereg”;
“Vesszen az ÁVÓ”;
“Vesszen Gerõ”;
“Szabad választásokat”; “Le a kormánnyal”; “Halljuk
Nagy Imrét”; “Le a
csatlós
kormánnyal”; “Függet-
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lenség és szabadság”. Mikor
csendre intettek, ezt kiabáltuk:
“Hallgattunk tíz évig”.
Háromnegyed nyolckor az
a hír járja, hogy ledõlt már a Sztálin szobor. Hurrá kiáltás felel rá.
A Parlament ablakaiból nyugalomra akarják bírni a tömeget.
S a válasz:
“Azt hiszik, hogy hülyék vagyunk”. Csak Nagy Imrét akarjuk hallani. Egyet azonban engedünk. Sinkovits Imre elszavalja a Nemzeti dalt. Csodálatos percek ezek. A lelkesedés
most éri el a tetõfokát. A refrént a tömeg dörgi utána. Még
soha ilyen szívvel nem mondtam ezt az immár több, mint
100 éves mondatot, ami azonban még most is annyira aktuális, “Esküszünk, esküszünk,
hogy rabok tovább nem leszünk”. Feltámadott a tenger, és
nincs az a hatalom, amely lecsendesítse. Ez a szavalat csak
olaj volt a tûzre. Most azzal az
ötlettel jönnek, hogy hallgassuk
meg a “Felszállott a pávát” is.
Szép vers, de tudjuk csak az idõt
akarják vele húzni. A tömeg egy
emberként dörgi, “Nem kell
cirkusz, szavaltak már eleget”.
Azután fenyegetõbb lesz a hang,
“Baj lesz, ha megunjuk”. Valóban kezdjük már unni az egészet. Öt óra óta állunk a téren,
fél kilencre jár az idõ, és még
semmi. Kezdenek ígérgetni,
Nagy Imre felesége telefonált,
hogy férje már elindult otthonról. A kilences bejárat elõtt nyissunk utat, az autója perceken belül itt lesz. Dajkamesék. Nagy
Imre állítólag elejétõl fogva ott
volt a Parlamentben, csak nem
engedték ki.
Végre kilenc óra után pár
perccel közlik, hogy Nagy Imre
fog szólni hozzánk. Valóban
meg is jelenik az erkélyen,
“Kedves elvtársak”, kezdi. Iszonyú füttykoncert és kiabálás a
válasz. Csodálkozva néz ránk.
A sok kiabálásból végre kibontakozik, “Nincs elvtárs”! csend
lesz. “Kedves magyar testvéreim”, kezdi Nagy ismét a beszé-

det. A beszéd azonban csalódást okoz. Legyünk nyugodtak.
Menjünk szépen haza. Az ifjúság bízzon benne, mert eddig
még mindig teljesítette, amit
megígért. A tömeg nehezen
csillapodik. Végül 10 óra felé
kezd oszlani a tömeg. Holnap
újra eljövünk, kiabáljuk búcsúzóul.
Mi is elindulunk hazafelé,
ki az Alkotmány utcán, ki a Bajcsy-Zsilinszky útra. Furcsa,
hogy a 49-es villamos nem jár.
Biztosan a tüntetés miatt, gondoljuk. A Nagymezõ utcán, az
Andrássy úton minden csendes. Fél 11, az Operában javában folyik az Anyegin elõadása. A kávéházakban üldögélnek
az emberek. A nyugalmat csak
két magyarzászlós teherautó
töri meg. Fiatalok vannak rajta. Kiáltoznak és mosolyognak.
Mi is nyugodtan megyünk tovább. Milyen szép, épp olyan
vértelen forradalom, mint az
1848-as volt, gondolom. Befordulunk a Kazinczy utcába. Itt
már izgatott emberek szaladgálnak. A Parlamentrõl is beszélnek és arról, hogy belelõttek a tömegbe. Megmosolyogjuk õket: A Rákóczi úton autóbusz torlasz. Ez furcsa. Itt nem
volt tüntetés. Valaki azt kiabálja, hogy a Bródy Sándor utcában, a rádió épülete elõtt az
ÁVO-sok belelõttek a tömegbe, és halottak fekszenek az utcán. Még mindig nehéz elhinni. A Vas utca végén egy csoport áll. Zsizsi odafurakszik és
halálra rémült arccal, szitkozódva jön vissza. Egy szétlõtt
koponyájú ember feküdt a
járdán. Mégis igaz hát... Az
utcákon szétdobált téglák
hevernek. Ez forradalom hasít belém. Ebben a percben, mintegy igazolásul,
meghallom a puskaropogást
is a Bródy Sándor utcából.
Arra nem lehet hazamenni.
A Szentkirályi utcába fordulunk be. Egy csoport rendõrön, katonán és ÁVO-son
megyünk keresztül. Csak az
ÁVO-soknál van fegyver. A
könnygázbomba kellemetlen
facsaró szaga még a levegõben van. A Krúdy utcán és a
Mária utcán jutunk haza a diákszállóba. A harc nem csendesül, sõt fokozódik. Fél éjjel a nyitott ablakból figyeljük az eseményeket. A másik felében alszunk is valamit.

IZSÁKI Hírek
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ÜGYELETEK

Orvosi ügyelet
Hétfõtõl péntekig 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén és
munkaszüneti napokon 8 órától 8 óráig a szabadszállási központi ügyelet
(Mindszenty tér 5.) hívható a 76/353-324-es számon.
Rendelési idõben, illetve hétköznap 16 óráig a helyi orvosok hívhatók a 0620-962-4594 számon.
Gyógyszertári ügyelet
Szeptember 18-24: Szabadszállás, T: 76/358-028
Szeptember 25-október 1: Izsák, T: 569-208
Október 2-8: Szabadszállás
Október 9-15: Izsák
Október 16-22: Szabadszállás
Rendõrségi ügyelet 06-30-546-7196
Polgárõrség 06-30-555-6645
Kábeltévé ügyelet
Szeptember 11 - 17: Farkas Zsolt, Garai tér 7.
tel.: 06-20/436-7400
Szeptember 18 - 24: Izsák László, József A. u. 8.
tel.: 06-20/475-7966
Szeptember 25 - október 1: Farkas Zsolt
Október 02 - 8: Izsák László
Október 09 - 15: Farkas Zsolt
Október 16 - 22: Izsák László
Október 23 - 29: Farkas Zsolt

Espereskerületi lelki nap Izsákon
Szeptember 9-én, szombaton
tartották a solti katolikus esperesi kerület egyházközségeinek
képviselõ-testületei közös lelki
napjukat Izsákon. Podmaniczki
Imre kerületi esperes, izsáki plébános kezdeményezésére, elõször került megrendezésre e kö-

zös alkalom.
A programban Süveges István
kerületi fõesperes beszélt az egyházközségi képviselõ-testületek
mûködésérõl, a világi és egyházi
tagok együttmûködésének formáiról. Ezt követõen az egyes egyházközségek tartottak rövid bemutatkozást. Az alkalom rózsafûzér imádsággal és szentmisével zárult. A tervek szerint a jövõben minden esztendõben megtartásra kerül a
lelkigyakorlatos kerületi találkozó.

Építési engedéllyel
rendelkezõk figyelmébe
Felelõs mûszaki vezetést vállalok;
új lakás és egyéb építményeknél, lakásbõvítésnél,
egyéb építmények bõvítésénél
Építési munkák;
kõmûves munkák, speciális szaképítés
lakások utólagos hõszigetelése
nemesvakolat készítés
tervezés, költségvetés készítés
Egyéb betonmunkák:

beton csatornaelem
felhasználható:
utak, kapubejárók, különbözõ átereszek, belvizek stb.
vízelvezetési rendszerek megépítéséhez

Felszedhetõ tetejû vízelvezetõ
beton csatornaelem
felhasználható:
utak, kapubejárók, különbözõ átereszek, belvizek stb.
vízelvezetési rendszerek megépítéséhez

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

Anyakönyvi
Hírek
Születtek: Hajma Noel
Dominik an: Tóth Edit, Király Bence Viktor an: Kovács
Mónika, Fodor Mirella Hanna an: Antal Melinda, Fejszés
Gábor an: Kovács Klára Regina. Házasságkötés: nem volt.
Meghaltak: Hirt Istvánné
sz: Beviz Mária 85 éves, Gedeon dûlõ 12., Dancsó
Lajosné sz: Szabó Julianna 75
éves, Bihari u. 30., Ungor Pál
58 éves, Kecskeméti út 17,.
Dudás Imréné sz: Tranavecz
Ilona 83 éves, Csokonai u.
17., Bojtos Károly 59 éves, Rákóczi u. 40., Süveg Dezsõ 70
éves, Kisizsák, Vadvirág u. 68.
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APRÓHIRDETÉSEK

1800 négyszögöl 4 éves almás
és 1600 négyszögöl 8 éves ikersoros Sárfehér szõlõ, fúrt kúttal eladó.
Érd.: 30-465-4059
Polski Fiat 126-os friss mûszakival eladó. Tel.: 703-709
Izsákon, a Hunyadi utcában
230 négyszögöl telek eladó.
Érd.: 374-833 (17órától)

2006. szeptember 18.

ÚJ SZOLGÁLTATÁS
a PÁL és PÁL BT-nél
Izsák, Kossuth L. u. 42. szám alatt.
2006. január 1-tõl megkezdtük, kedvezõ áron,
rövidáruk értékesítését.
Kaphatók:
cérnák (minden színben),
zippzárak (dzsekibe, nadrágba),
gombok nagy választékban, gumik, csatok,
kapcsok, csipkék,
szegõk, zsinórok, vállpárnák, vállfák, vetexek,
bélésselymek,
gombostûk, varrótûk.
Szolgáltatásaink: gombbehúzás, patentozás, zipzárcsere, szoknyák, nadrágok felhajtása, függönyök és
terítõk szegése.
Minden kedves érdeklõdõt
barátságos kiszolgálásban
részesítünk!
Tel.: 360-064 vagy
20-5530-197

Katonai és
munkaruházati
vásár
szeptember 29-én
és október 3-án,
06-18 óráig
KÍNÁLATUNKBÓL:
katonai gyakorló nadrág
2700,-Ft
munkavédelmi cipõk
4300,-Ft-tól
esõköpenyek
600,-Ft-tól
kertésznadrág
3100,-Ft
kabátok, mellények, zoknik
(100% pamut), kalapok,
sapkák,
gumicsizmák,
kesztyûk, bõrcipõk, katonai
bakancsok, stb.
Izsák, Gábor Á.u.1. Fejszés
Autóalkatrész üzlet
udvarában.

LAKÁS- ÉS
VAGYONVÉDELEM
Védje értékeit riasztó
rendszerrel!
Az Ön távollétében vigyáz
lakására, betörés esetén
telefonon értesítjük Önt.
Nincs havidíj, felesleges
telefonszámla.
Alap telepítés esetén
89.000 Ft.
A szett tartalma: 4 db
mozgásérzékelõ 2 db
ajtónyitás érzékelõ, sziréna,
LCD-kezelõ.
Ingyenes felmérés és
árajánlat.
További ajánlatunk:
kaputelefonok,
kamerarendszerek,
telefonhálózatok telepítése
és szervízelése.
Érd.:

Bránya György
T: 06-20-490-4913
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