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Érseki áldás a felújított
katolikus templomon

Érseki áldás a megújult falakra.

November 13-án, vasárnap
a 10 órai nagymisében áldotta
meg dr. Bábel Balázs Kalocsakecskeméti érsek a kívül-belül
felújított Szent Mihály Templomot. Mint arról lapunkban is
folyamatosan beszámoltunk, a
munkálatok április 4-én kezdõdtek, s október 19-én fejezõdtek be. A 70 milliós beruházás költségeinek 75 százalékát
az Európai Unió SAPARD programja, míg a 25 százalékos önrészt a kalocsai érsekség biztosította. A pályázati kiírásba nem
illeszkedõ megújítási költségeket a hívek adományaiból fedezte az egyházközség. Nagy
szükség volt a felújításra, hiszen a teljes tetõzet, a nyílászárók, valamint a falak külsõ és
belsõ vakolata is igen rossz állapotban voltak már, a fûtés
pedig a legnagyobb jóindulattal is csupán jelképesnek volt
nevezhetõ. Mint Podmaniczki
Imre esperes lapunknak elmondta, Isteni kegyelem, hogy
a legmegfelelõbb és a legszük-

Tiszavölgyi Gábor vállalkozónak
az izsáki templom
rekonstrukciója immár a
negyedik ilyen jellegû munkája
volt.
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Forradalmunkra
emlékeztünk

Dr. Bábel Balázs érsek: „Jó együtt lenni az Atya
megújított izsáki házában!”

ségesebb pillanatban jutott ehhez a jelentõs pályázati lehetõséghez az egyházközség, hiszen az elodázhatatlan munkálatok költségeit önerõbõl egyhamar nem tudták volna biztosítani.
Dr. Bábel Balázs érsek,
kérdésünkre válaszolva elmondta, hogy egy-egy templom megújítása nemcsak az
adott települési egyházközség,
hanem az egész egyházmegye
öröme is, hiszen ezek az egyházközségek alkotják az egyházmegyét. Az izsáki egyházközség egyébként jelentõs helyet foglal el a Kalocsa-kecskeméti fõegyházmegyében –
fûzte hozzá az érsek, s azzal
folytatta gondolatait, hogy a
megújított templom –amellett,
hogy egyben a város ékessége
is- még inkább az Isten felé
emeli a lelkeket. Az atyai házba lépünk, ha betérünk egy
templomba, mely az Úrral való
olyan találkozási hely, amilyent sehol máshol nem talál-

hatunk meg, ezért éljünk e kegyelmi lehetõséggel minél
gyakrabban - kérte dr. Bábel
Balázs.
Tiszavölgyi Gábor, a felújítási munkák fõvállalkozója, aki
a pályázat elkészítésébõl is
oroszlánrészt vállalt, lapunknak válaszolva elmondta, Nagy
Ferenc templomgondnok kereste meg õt tavaly télen a templomfelújítás gondolatával, aki
a legjobb pillanatban tette ezt,
hiszen éppen akkor nyílt meg a
SAPARD pályázati lehetõsége,
melybõl végül is sikerült komoly pénzt szerezni. Hozzátette, igen kevés pályázat lett
nyertes a térségben, így az
izsákiak különösen örülhetnek
a sikernek.
2007-ben lesz 200 éves a
katolikus templom, akkorra a
parkot és a belsõ díszítõ festést
is szeretnék megújítani az egyháztanács tagjai, mely munkákhoz továbbra is várják a támogató adományokat.
-tetézi-

Az ünnepi szertartáson a hívek zsúfolásig megtöltötték a megújult
templomot.

Október 23-án délután 4 órakor rendezte az
önkormányzat az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 49. évfordulójára emlékezõ ünnepségét. K. Szabó József alpolgármester beszédében felidézte azokat az okokat, folyamatokat,
melyek a forradalomhoz vezettek és szólt ’56
mának szóló üzeneteirõl is. Az iskola tanulói
ünnepi mûsorral emlékeztek a félévszázada történtekre, majd a helyi önkormányzat, intézmények, társadalmi és pártszervezetek képviselõi helyezték el koszorúikat az ’56-os kopjafánál.
Fotó: Bálint Vilmos

Erkölcsi megújulás kell
a társadalomnak
A kecskeméti Porta Egyesület
nemrégiben tartotta a Kecskeméti
Találkozások címû programsorozatának újabb rendezvényét, melynek
fõbb témái a politika és az egyház
viszonya, a társadalom egyre mélyülõ erkölcsi válsága és a sajtó
mindennapi életünkben játszott
szerepe volt. Az est vendége dr.
Veres András püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára volt, akit elkísért dr. Bábel Balázs, Kalocsa-kecskeméti érsek is a
találkozóra.
Az egyház és politika viszonyáról szólva Veres András leszögezte; az egyház nem lehet jobb-,
vagy baloldali. Számára az egyetlen iránymutatás, ha úgy tetszik
program, csakis Jézus tanítása lehet. Ha némely pártokkal esetleg
szimpatizál az egyház annak az az
oka, azok többet vállalnak fel a
krisztusi tanításokból, s így több
lehetõség, terület adódik a párbeszédre. Mint hozzáfûzte, az elõzõ
kormánnyal is voltak vitáik, de akkor tárgyalópartnernek tekintették
az egyházat ellentétben a jelenlegi
helyzettel, amikor diktátumokat
terjesztenek eléjük. Korábban nem
kellett, most viszont küzdeniük
kell az egyházi intézmények létéért, fennmaradásáért, mert a jelenleg hatalmon lévõk azok megsem-

misítésére törekszenek. Ennek ellenére az egyház ma is a problémák
tárgyalásos megoldását keresi, s
egyetlen stratégiát képvisel, a krisztusi, keresztényi igazságosság hirdetését. Nem külön elbírálást kér
magának, csak jogegyenlõséget.
Ennek egy demokráciában kérés
nélkül is adottnak kellene lennie.
A magyarságban egyre jobban
tapasztalható erkölcsi, érzelmi,
hangulati válságból való kiutat az
összefogásban látja Veres András,
amely jelenleg nagyon hiányzik a
társadalomból, s melyért a politikusok sem tesznek semmit. Elmondta, hogy 2006-ban engesztelõ és imaévet hirdet a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a nemzeti összefogásért, megújulásáért.
Ennek keretében olyan lelki, erkölcsi értékeket közvetítõ programokat kínálnak majd, melyek segíthetnek kimozdítani a társadalmat a
mélypontról.
A sajtóról szólva Veres András
úgy fogalmazott, hogy az prostituálódott, s a társadalomhoz hasonlóan annak is meg kell újulnia, mert
a sajtó célja nem lehet a politika
kiszolgálása, hanem igazat és építõt kell közvetítenie. Dr. Bábel Balázs ehhez még hozzátette: „Mit ér
a szó, ha nem igaz, mit ér a szó, ha
nem vigasz?”
-tetézi-
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2006 - a változás éve
„Jól sikerült” az elõzõ három
év. Négyszázezer munkanélküli,
már a nyakunkba ömlõ államadósság, csõdközeli költségvetés,
kiéheztetett önkormányzatok és
kórházak, legatyásodott hazai
termelõk és vállalkozások. Lehetne még sorolni, de nincs értelme.
Aki a hétköznapi életbõl szerzi
tapasztalatait, az úgyis tudja,
hogy mirõl beszélek, aki pedig a
tévéhíradók alapján gondolja az
ellenkezõjét, annak ideje szétnézni maga körül. A néhány valóban
jó kormányzati intézkedés mellett
már-már számolhatatlan a koalíció által elõállított vagy felhalmozott probléma, amit utolsó leheletükig letagadnak.
Ezt akarta az ország 2002ben? Nem hiszem. Fényévekben
mérhetõ a távolság a korábbi ígéretdömping, a mostani sikerduma
és a magyar valóság között.
Annyiban hagyni ezt nem lehet. Ma már azonban kevés a Fidesztõl az, ha csak azt mondja el,
mi a baj és mit miért csinálnak
rosszul a hatalmon lévõk. Az is
kevés, ahogy a kormány látszatmegoldásokkal erõlködik. Az
emberekrõl ez is, az is lepörög.
2006-nak, a változás évének kell
lennie. A Fidesz a Nemzeti Konzultációban 1,6 millió ember véleményével találkozott. Világossá vált, mi az, ami igazán foglalkoztatja az embereket. Kiderült,
hogy leginkább családjuk, megélhetésük, munkahelyük biztonságának védelmét várják el a politikától. Látszik, hogy a legnagyobb félelmet a munkahelyük
elvesztésének és a létbizonytalanságnak a rémképe okozza. A
pártokat és politikusokat nem kifejezetten kedvelõkre ez ugyanúgy igaz, mint a bal- és jobboldaliakra. Nincs különbség. A jó politika az, ami ezekre a mindenkit
érintõ problémákra és az ország
strukturális problémáira egyaránt
válaszol.
A Fidesznél már készülnek a
jó válaszok. Egy részük esetében
csak vissza kell nyúlni a 2002
elõtti bevált receptekhez, más részük esetében folytatni kell a
mostani kormány valóban jó kezdeményezéseit, harmadrészt pedig a következõ hónapok munkája lesz az új, problémákat megoldani képes elképzelések bemutatása.
Csak egy példa, mit és hogyan érdemes csinálni, hogy az
embereknek és az államnak is jó
legyen. A feketemunkát most az
ellenõrzések szigorításával és
büntetésekkel akarják visszaszorítani. Mindez nagyon szép, de
csak felületi kezelést nyújt a bajok gyökerének orvoslása helyett.

A Fidesz azt mondja, hogy radikálisan csökkenteni kell a munkát terhelõ súlyos adó- és járulékterheket. Miért jó ez? Anyagilag
is arra ösztönzi a munkaadókat,
hogy a be sem jelentett munkavállalókat bejelentsék. A vállalkozás alacsonyabb terhek mellett
több munkavállalót tud legálisan
alkalmazni. A radikális csökkentés segít abban, hogy a bejelentett munkavállalókat minimálbér
helyett valós jövedelemmel jelentsék be. Nem kell ecsetelnem
ennek jótékony hatását az érintettek nyugdíjpozícióira. A kiesõ
állami jövedelmeket részben pótolja a megemelkedett foglalkoztatásból és a nagyobb bejelentett
jövedelmekbõl származó közvetlen bevétel, másrészt az így növekvõ gazdaságból és fogyasztásból eredõ közvetett bevételek. A
szigorú ellenõrzéseket és szankciókat természetesen még ekkor
is fenn kell tartani, de a szankciók kiegészítése az érintettek érdekeltté tételével jobban orvosolja a problémát.
A Fidesznek számos ehhez
hasonló, okos megoldási javaslata van az államigazgatás egyszerûsítése, az egészségügy rendbe
tétele vagy éppen a magyar kisvállalkozások segítésének területén. Szinte minden terület azonnali beavatkozásért és nem öt-tíz
éves programokért kiált. Egyszerre
azonban nem lehet mindenhez
hozzányúlni. A jó szándék is szétforgácsolódik, ha egyszerre túl
sokfelé irányul az akarat. Nem
csoda, hogy a gyakorlatban nem
sokat ért a 100 lépés fedõnevû
kommunikációs offenzíva. Helyette elõször néhány kulcsfontosságú területen kellene összpontosítani a politika energiáit,
és ott lényegi áttörést elérni. Halogató lépéseknek 2006-ban már
nincs értelme. Az államcsõd veszélye nem ellenzéki blöff, hanem
minden komoly elemzõ szerint
létezõ forgatókönyv.
A valósággal való szembenézésre és változásokra van szükség.
Ha nem lesznek, elveszhet a magyar emberek maradék hite is abban, hogy lesz egyszer egy normálisan mûködõ Magyarország.
Változás híján folytatódik az elõremutató megoldások helyett a tévéhíradókban való szereplésnek
mindent alárendelõ, pillanatnyi
sikereknek élõ kormányzati kontármunka. Ez már eddig is annyi
kárt okozott, amit elég nehéz lesz
helyrehozni.
A Fidesz készen áll a változásra. És mi? A változások ugyanis értünk vannak, de nélkülünk
semmi nem lesz belõlük.
Dr. Feldman Zsolt

Megkezdtem szombat
délelõttönként felsõruházati
termékeim árusítását, OLCSÓ,
készítõi áron.
Izsák Kossuth L. u. 42.
(Az új iskolával szemben)
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Megújult városunk
római katolikus temploma
Befejezték városunk római
katolikus templomának felújítását. A nagy munkával kapcsolatban Podmaniczki Imre esperes urat
kérdeztem.
- Imre atya! Mikor volt utoljára felújítva a templom?
- Utoljára a 60’-as évek elején
újították fel a templomot, akkor
kerültek fel az oltármelletti fõangyal-képek, a szentély mennyezetén látható utolsó ítéletet ábrázoló kép, valamint az ornamentális
festés (díszítõfestés) is akkor készült. Az izsákiak kissé fájlalják,
hogy azt a képet, amely az utolsó
ítélet helyén korábban volt, -s azt
ábrázolta, amikor az izraeliták
megnézik Kánaánt, s rúdra fûzött
szõlõfürtöt hoznak- annakidején
lemeszelték, mint több más régeb-

bi elemet is. Most, 40 év után uniós pályázatot nyerve, 70 milliós
költséggel, tényleg tetõtõl talpig,
kívül-belül felújíthattuk a templomot.
- Honnan kaptak még anyagi
támogatást?
- Elsõsorban az érsekatyától,
tehát az egyházmegye pénze van
benne a felújításban egészen addig, míg az Unió ki nem fizeti a
ráesõ részt. A bennünket terhelõ
25 százalék önrészt is az érsekatya
biztosította, amit nem kell visszafizetnünk.
- A színek, a padlózat és a fûtés gondolata honnan származik?
- Hát a gondolat onnan származik, hogyha egyszer felújítjuk
a templomot, akkor mindenestõl
megújuljon, tényleg tetõtõl talpig,

mert a régi fûtés az csak szükségmegoldás volt, hogy meg ne fagyjanak a hívõk a téli idõben, és a
mûemlék templom összképét is
rontotta az a berendezés. Most nagyon jó, korszerû padfûtésünk van.
A színeket a mûemléki hatóság határozta meg. Mivel az ablakok áttetszõ üvegszínûek, a világossárga, és a kissé erõsebb sárga
mellett döntöttek. Ezek derûs összképet adnak. Egyes részek kiemelésére, így az oltár köré és az oszlopokra, egy túlérett málnához
hasonló színt vittek fel, kissé színesebbé téve a templomot. A padlózat mészkõburkolata önmagában is díszít, akár szõnyeg nélkül
is hagyhatjuk.
- Köszönöm az interjút.
Tarjányi Anita

ÉNEKLÕ MAGYARORSZÁG

Mozgalmas évet tudhat maga mögött
a Városi Vegyeskar
Áprilisban ismét Izsákon találkozhattunk erdélyi barátainkkal, a sepsibodoki református
gyülekezet kórusával. Közös mûsort adtunk Orgoványon, a katolikus templomban április 8-án,
másnap pedig Izsákon, a református templomban énekeltünk, ahol
az Izsáki Református Egyházközség Vegyeskara és az Ökumenikus Ifjúsági Énekkar is részt vett.
Mindkét alkalommal szép számú
közönség hallgatta mûsorunkat.
Nem lehet elégszer köszönetet mondani Zayzon Gábornak és
családjának, akik a két kórus közötti kapcsolatot kezdeményezték, és az elsõ találkozás óta folyamatosan munkálkodnak érte.
Május 7-én részt vettünk a
Polgárõr Székház megnyitó ünnepségén.
Május 21-én Kecskeméten
nyílt lehetõségünk hallatni hangunkat. A „Mûvész délután
Gressaival” rendezvénysorozaton
vehettünk részt, melyre a felkérést Márki Nóra Jázmintól kaptuk.
A délután több elõadómûvész
bemutatkozásából állt és kiállítás
nyílt az izsáki mûvésznõ festményeibõl és zománcképeibõl. Rövid mûsorunkat a résztvevõk
tapssal, a mûvésznõ 1-1 kis csendélettel jutalmazta.
A nyári szünet után immáron
a Sárfehér Napokra készülhettünk,
ami nem telt unalmasan. Szokásos hangversenyünket a református templomban tartottuk szeptember 23-án. Köszönjük hûséges
hallgatóinknak, hogy az erõs
konkurencia ellenére is minket
választottak. Másnap népdalcsokrot adtunk elõ a harangjáték átadó ünnepségen, majd az Aranyfürt Idõsek Otthona avatásán. Ezután a hivatalos megnyitó ünnepségen a Himnuszt énekeltük. Este
a német és magyar mûvészeti csoportok gálamûsorán vettünk részt.

Német barátaink között nagy sikert arattunk, már színpad felé
haladtunkban tapssal köszöntöttek bennünket. Többen közülük
jelezték, hogy szívesen meghallgatták volna pénteki hangversenyünket, amit programjuk nem
tett lehetõvé.
Október 22-én Egerbe indultunk. Az Éneklõ Magyarország
Nemzetközi Kórustalálkozón minõsítõ hangversenyen mutatkoztunk be, ahol arany minõsítést
szereztünk. A találkozón sok jó
kórust hallgathattunk meg, kottát cserélgettünk, komoly szakmai tapasztalatokat szereztünk.
Itt szeretnénk megragadni az
alkalmat, hogy köszönetet mondjunk azoknak akit illet, gazdálkodó szervezeteknek, egyéni vállalkozóknak és magánszemélyeknek egyaránt, a kapott anyagi támogatásért, a sok dicsérõ és bíztató szóért, melyek mindig simogatják lelkünket, és erõt adnak.
Köszönjük karnagyunknak, Szilvikének kitartó munkáját, mely
nélkül nem érhettük volna el ezt
a szép eredményt.
El kell mondanunk, hogy
szólamarányunk férfihiány miatt

felborulóban van. Kérjük azokat
a jó hangú férfiakat, akik kedvet
éreznek az énekléshez, hogy tegyék félre gátlásaikat, és jöjjenek
közénk. A kottaolvasás nem feltétel, a jó hangulat garantált. Kóruspróbát csütörtökönként 17.30kor tartunk az OTP fölötti tanácsteremben.
További programunk szerint
november 13-án énekeltünk a
Szent Mihály templom felújítás
utáni felszentelésén, decemberben ismét Orgoványra utazunk,
ahol adventi hangversenyt adunk.
Végezetül szeretettel hívunk
mindenkit hagyományos karácsonyváró mûsorunkra, december
17-én 19 órára, a katolikus templomba.
Városi Vegyeskar
Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje az
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MADÁRINFLUENZA

Madárszûrés Izsákon
Nagy riadalmat okozott a világban egy madárinfluenza-járvány
kitörésének esetleges lehetõsége. A kór terjesztésében fõleg a vándormadarak válhatnak potenciális veszélyforrássá, ezért a szakemberek
rendszeresen ellenõrzik õket, hogy hordoznak-e kórokozót?
Mint ismeretes, az egyik jelentõs madármegfigyelõ és gyûrûzõ
bázis Izsákon, a Kolon-tavi madárvártán mûködik, így természetesen
az itteni munkatársak is bekapcsolódnak a vándorok ellenõrzésébe. A
Kolon-tó 2000 hektáros területébõl 800 hektár a vizes-nádas élõhely,
mely kiemelt jelentõséggel bír a madárvonulásokat illetõen. Õsszel
több olyan vonuló madár érkezik Európa keleti és északi régióiból,
amely itt, illetve a Kárpát-medencei régióban telel. Ezeket folyamatosan gyûrûzik, s mintavételezéssel azt is ellenõrzik nem fertõzõdtek-e
meg esetleg az influenza vírusával. Szakértõk szerint egyébként minimális annak az esélye, hogy az énekesmadarak között valóban kitörjön egy madárinfluenza-járvány.

A harangjáték mûködése
A legutóbbi testületi ülésen kérés hangzott el arra vonatkozóan,
hogy tájékoztassuk a lakosságot a harangjáték mûködésérõl.
A harangjátékot a strullendorfi önkormányzat és az ottani lakosság ajándékaként kaptuk a Sárfehér Napokra. A harangjáték reggel fél
8-kor, majd 10 órától kétóránként játszik különbözõ dallamokat, köztük a frank himnuszt. Az utolsó 18 órakor hangzik el.
Mondok József
polgármester

TETÉZI LAJOS

Gondolom...
…sokan látták november 15-én reggel
a Napkeltét, s benne a dr. Czeizel Endrével
készített riportot, melyben az ismert genetikus professzor egyebek mellett arról beszélt, létezik egy szer, amely védelmet nyújt
a magzatok genetikai károsodásaival szemben. Ha a leendõ kismamák folyamatosan szednék, megelõzhetõ lenne a nyitott gerinc, a szívelégtelenség, és számos egyéb genetikai eredetû betegség kialakulása. Azt is elmondta, hogy a magyar malomipar
„Hölgyek lisztje” elnevezéssel már forgalmazza a magzatvédõ
vitaminnal dúsított lisztet (kilónként csupán1 forinttal (!) drágábban a normálnál). Igazi sikertörténet kezdett körvonalazódni
a beszélgetésben, ám a professzor folytatta; sajnos hiába a malmosok segítõszándéka, kevesen ismerik a lisztet, mivel nincs
pénz a reklámozására. A Czeizel Endre többször tárgyalt ez
ügyben a miniszterelnökkel és a szakminiszterrel, ám azok –
pénzhiányra hivatkozva- elzárkóztak egy reklámkampány támogatásától. Bevallom azt hittem rosszul hallok! Valóban megtörténhet, hogy ilyen fontos célra nem jut pénz? Mikor számolatlanul jut viszont az olyan hirdetésekre, mint nagy a jólét
Magyarországon, meg úgy dübörög a gazdaság, hogy már az
egész fejlett nyugat bennünket irigyel. (Azért érdekes gondolatkísérlet elképzelni, mint eszi a sárga irigység a 4-5 ezer eurós
átlagfizetésû németeket, franciákat, és a többieket, amikor a mi
200 eurós minimálbérünkrõl, netán 500 eurós átlagbérünkrõl
hallanak!) Akkor sem hallunk pénzhiányról, amikor új kormányzati mobiltelefonok, bútorok, autók beszerzésére kellenek milliárdok, hogy a különbözõ „szakértésekért”, „tanácsadásokért” kifizetett százmilliókat most ne is említsük.
, sokan felfigyeltek a szélkakasos reklámhadjáratra is, és
sejtik, az sem kétforintos vállalkozás. Egyébként figyelemreméltó és sokatmondó üzenete van annak, hogy miközben dübörög ez az Orbán Viktort –nemcsak politikai szerepében, hanem emberi tisztességében is- lejárató kampány, Hiller István
álságos módon, a politikai ellenfél tiszteletének fontosságáról
szónokol, s közben a szeme se rebben. Aztán az is kellõen pikáns ötlet, hogy éppen azok példálózzanak az ide-oda forgó
pléhmadárral, akik nem oly rég még a tõkét döntögették (mert
akkor az volt a trendi), most viszont õk honunk legnagyobb
tõkései (mert mára meg ez lett a módi). Akkor Moszkvát dicsõítették, most Wasingtonnak hódolnak, akkor akcióterveket készítettek a bontakozó ellenzéki mozgalmak letörésére, most õk
a legnagyobb demokraták. De mindez nem számít, mert dübörög a gazdaság és nagy a jólét. Az elégedetlenkedõk meg vegyék tudomásul, hogy nem a zsömle kicsi, hanem a szájuk (illetve a szocialista tisztelet-kampány szellemében fogalmazva,
a pofájuk) nagy!

3. oldal

Önkormányzati hírek
A Képviselõ-testület 2005. október 18-án tartotta legutóbbi ülését, melyen az elõterjesztésnek megfelelõen elfogadta az okmányiroda
mûködésérõl szóló beszámolót.
Rendeletet alkotott a képviselõ-testület az elektronikus hatósági
ügyintézésrõl, az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról 4/
2004. (III. 31.) számú rendelet módosításáról, a gyermekek támogatásáról szóló 8/1997. (XI. 26.) számú
rendelet módosításáról. E rendeleteket lapunkban közzé tesszük.
A Képviselõ-testület a DARFT
útfelújítási pályázatra a Soltút Kfttõl érkezett bruttó 74.388.755.-Ftos összegû közbeszerzési ajánlatot
elfogadta, egyidejûleg megbízta a
munka kivitelezésével.
A Képviselõ-testület a DARFT
útfelújítási pályázat kivitelezésének
megvalósításához hitel felvételét
határozta el 37.200.000.- Ft összegben. Az Önkormányzat vállalja,

hogy a hitel összegét és annak járulékait költségvetésében a hitel futamideje alatt betervezi. Megbízta a
közbeszerzési eljárások helyi értékelõ bizottságát, hogy a DARFT útfelújítási pályázat kivitelezésének
megvalósításához szükséges hitelfelvételhez kölcsönt folyósító pénzintézetet kiválassza, majd a következõ ülésen nyújtson tájékoztatást
döntésérõl.
A Képviselõ-testület az 1956os forradalom 50 éves évfordulójának méltó megünnepléséhez 5 tagú
Elõkészítõ Bizottságot alakított. Az
Elõkészítõ Bizottság elnöke:
Mihala Ferenc, az Elõkészítõ Bizottság alelnökei: K. Szabó József
alpolgármester, Mondok József polgármester, tagjai: Tetézi Lajos és
Hambalkó Ferenc.
A Képviselõ-testület pályázatot
nyújtott be „Szélessávú Internet hálózat önkormányzatok általi kiépítésére” BM-EU önerõ alaphoz.

LABDARÚGÁS

Dr. Hauzmann János
címzetes fõjegyzõ
elég.

„Csúnya vég”
Az utóbbi hónapban volt okunk
örömre is, de az utolsó két mérkõzésen
sajnos nem sikerült a pontszerzés. Még
egy forduló van hátra az õszi szezonból. Remélem, erre összekapják magukat a játékosok és egy kicsit jobb lesz a
szánk íze a szünetben.
A 11. fordulóban Tompa csapatát
fogadtuk hazai pályán. Érdekesség volt,
hogy a megyei góllövõlista elsõ négy
helyezettje is a pályán tartózkodott, mivel a vendégcsapatból Szabó Kornél
addig 11 gólt szerzett. Az utána következõ három játékos 9 góllal pedig a
tompai Fenyvesi Ferenc, és az izsáki
Juhász György, valamint Parti Gábor.
A mérkõzésen egyedül Fenyvesi nem
szerzett találatot. Az elsõ félidõben egy
nagy erejû szabadrúgásgóllal nagyon
hamar sikerült megszerezni a vezetést.
Negyedóra elteltével pedig egy büntetõvel tovább növeltük elõnyünket. Továbbra is nálunk volt többször a labda,
s az utolsó negyedórában még három
gólt szereztünk, és magabiztos vezetéssel tért pihenõre a csapat. A második félidõben tovább folytatódott a régóta várt szép játék, és a végére az idei
év legnagyobb arányú gyõzelmét arattuk. A következõ fordulóban Kalocsán
vendégszerepeltünk. A hazai csapat
ebben az idényben nem valami fényesen szerepelt, ugyanis öt pontjával csak
két csapatot elõzött meg. A mérkõzés
elején mi léptünk fel támadólag és több
helyzetet is kidolgoztunk, amibõl az
elsõ félóra végén egyet ki is használtunk. A második félidõt eléggé visszafogottan és sok hibával kezdtük. Szerencsére a kalocsai csapatnak a tizenhatosunknál elfogyott a tudománya, és
így nem sikerült nekik az egyenlítés,
sõt egy szerencsés és egy szép góllal
mi növeltük az elõnyünket. A mérkõzés vége felé aztán megint sikerült gólt
rúgatnunk az ellenféllel. Sajnos a végén több százszázalékos helyzetet is sikerült elpuskáznunk, és így maradt az
eredmény. A 13. fordulóban Bácsalmás csapata látogatott hozzánk. Az
újonc eddigi eredményei nem túl fényesek, de intõ jel lehetett volna számunkra, hogy Kiskunfélegyházán is
döntetlent értek el, és Akasztót is meg
tudták verni. Sajnos a mérkõzés elején
egy kicsit elaludtunk, és egy rövid hazaadást kihasználva megszerezte a ve-

A Képviselõ-testület M-U-T
Hungária Kft. (Környe) speciális
hulladékszállító jármû értékesítésére tett bruttó 48.962.856.-Ft-os ajánlatát elfogadta, felhatalmazta a polgármestert a gépjármû beszerzésére
vonatkozó szerzõdés aláírására,
melynek segítségével a településen
beindulhat a szelektív hulladékgyûjtés.
A Képviselõ-testület támogatja azt az elhatározást, mely szerint
Izsák városban nappali középfokú
oktatási intézményt mûködtetnek.
A testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a Szféra Európa Kft. képviselõjével tárgyalást folytasson a
városban beindítandó középfokú
nappali oktatás ügyében.
A Képviselõ-testület támogatja az Izsák KHT. pályázatát és a megvalósításra a KHT-val konzorciumi
szerzõdést köt.

zetést a vendégcsapat. Negyedóra múlva egy elemi erejû szabadrúgásgóllal
egyenlítettünk, sõt az elsõ félidõ végén
a vezetést is megszereztünk. A második félidõben szépen támadtunk és helyzeteket is kidolgoztunk, de sajnos ezek
kimaradtak. Egy ismételt védelmi hibát
kihasználva egyenlített a bácsalmási
csapat. A gól után ismét azon versenyeztünk, hogy ki tudja kihagyni a legnagyobb helyzeteket is. Az utolsó percben egy felesleges szabálytalanság után
kiállították a kapusunkat. A vendégek
ezt kihasználták, és a hosszabbításban
megszerezték a gyõzelmet jelentõ gólt.
Ezáltal hosszú hazai veretlenségünktõl
fosztottak meg bennünket, ugyanis
2003 tavaszán kaptunk ki utoljára a saját
pályánkon. A következõ fordulóban
egy igazi rangadón szerepelhettünk,
ugyanis az õszi elsõ Kiskunfélegyháza
csapatához látogattunk. Nem jó elõjelekkel indultunk a csatába, mert különbözõ okok miatt többen is hiányoztak a
csapatból, és sajnos ez meg is mutatkozott a mérkõzésen. A második percben a tizenhatoson belül odaajándékoztuk a labdát az ellenfélnek, õk köszönték szépen, s belõtték vezetõ góljukat.
Negyedóra elteltével tovább növelték
elõnyüket, sõt az elsõ félóra végén már
három góllal vezettek. Ez idõ alatt nekünk is nyílt lehetõségünk a gólszerzésre, de sajnos ezek rendre ki is maradtak. A félidõ végén azért sikerült a
szépítés. A második félidõben megpróbáltunk támadni, de a gólszerzés nem
sikerült. A hazaiak egy ellentámadás
végén ismét betaláltak, és a mérkõzésen látottak miatt már nem bízhattunk a
pontszerzésben, ami sajnos be is következett. A helyzeteit jobban kihasználó hazai csapat megérdemelten nyerte meg a mérkõzést, és ezáltal utcahosszal vezeti a bajnokságot.
Az ifjúsági csapatnak sem úgy sikerült ez a hónap, ahogy szerették volna, mert csak egyszer sikerült nyerniük, kétszer pedig vesztesen hagyták el
a pályát, egy döntetlen mellett. Reméljük, hogy az utolsó fordulóban nekik
is sikerül a javítás.
A Kolon FC-nek hagyományosan
nem jöttek be a mérkõzések. Tavaszra
nagy javulásra lenne szükségük, hogy
sikerüljön az elõre lépés, mert az õszi
teljesítmény csak az utolsó helyre lett

Ezek után nézzük a részletes eredményeket:
11. forduló:
Sárfehér SE – Tompa 7 – 1 (5 – 0)
Góllövõink: Kirchner (3), Pap (11esbõl), Juhász, Parti, Gréczi.
Gréczi Gábor: Az idei évad legjobb játékával rukkoltunk ki, ezáltal nem
hagytunk kétséget afelõl, hogy melyik
a jobb csapat, és talán nem várt magabiztos gyõzelmet arattunk.
Ifjúsági eredmény: 1 – 0 Góllövõnk: Bajusznács.
12. forduló:
Kalocsai FC – Sárfehér SE 1 – 3
(0 – 1) Góllövõink: Parti, Juhász,
Kirchner.
Gréczi Gábor: Az ellenfél stílusa
és a pálya talaja sem ízlett a csapatnak.
A második gólunkig ez érezhetõ is volt,
de utána már csak a gólkülönbség volt
kérdéses.
Ifjúsági eredmény: 5 - 0.
13. forduló:
Sárfehér SE – Bácsalmás PVSE
2 – 3 (2 – 1) Góllövõink: Kirchner,
Hleba.
Gréczi Gábor: A védekezésben és
a támadásban is súlyos egyéni hibákat
vétettünk, sõt az utolsó elkövetett figyelmetlenség miatt még a döntetlen is
elúszott a számunkra.
Ifjúsági eredmény: 1 – 3 Góllövõnk: Bertalan.
14. forduló:
Kiskunfélegyházi HTK – Sárfehér SE 4 – 1 (3 – 1) Góllövõnk: Parti.
Gréczi Gábor: Tartalékos csapatunkban néhány játékos igen mérsékelt
teljesítményt nyújtott, és a hibáink is
újra elõjöttek. A Félegyházi csapat a
kapu elõtt határozottabbak voltak és
ezek miatt nem tudtuk izgalmassá tenni
a rangadót.
Ifjúsági eredmény: 0 - 0
A Kolon FC eredményei:
11. forduló: Kolon FC – Városföldi SE 1 – 1 Góllövõnk: Magó.
12. forduló: Miklósi GYFE –
Kolon FC 5 – 2 Góllövõink: Tóth R.
(2).
13. forduló: Kolon FC –
Fülöpházi SE 0 - 6
14. forduló: Adrenalin Ágas SE –
Kolon FC 7 – 1 Góllövõnk: Tóth R.
További mérkõzések:
November 19. 13:00: Kolon FC
– Tass KSE
November 20. 13:00: Sárfehér SE
– Tiszakécske VSE
HAJRÁ IZSÁK! Izsák László

IZSÁKI Hírek

4. oldal

Rácz Sándor könyve
Parázsló szándék – emlékek és
tények 1956-ból címmel jelent meg
október közepén Rácz Sándor személyes hangú emlékezõ kötete,
melyben egyebek mellett arról vall,
hogyan élte meg a forradalmat, hogyan vitte tovább a forradalom leverése után is a központi munkástanács vezetõjeként társaival a forradalom eszméjét, követeléseit. De
történelmi leckét is találunk a kötetben egyebek mellett arról, mire
készült Moszkva és a magyarországi pártvezetés 1956 õszén, vagy
hogyan vált Nagy Imre kommunista politikusból mártír államférfivá?
A könyv 2000 Ft-os áron Izsákon is
megvásárolható, vagy postai úton
megrendelhetõ a Magyarok Világszövetsége titkárságán, az 1392
Budapest 62, Pf. 292. címen.

Miért beteg a magyar?
Napjainkban gyakorta halljuk,
olvassuk, hogy a magyar népesség
életkilátásai, élettartama 5-6 évvel rövidebb, mint a hasonló klíma és geológiai körülmények között élõ európai társaié. Tudományos konferenciák, közlemények sokasága taglalja az okokat. Ágazatai, kormányzati
programok készülnek a hátrányos
helyzet megszüntetésére, de az elmúlt
évtizedekben nem történt lényegi javulás. Mi lehet a baj? Rossz a helyzetértékelés, esetleg a feladatok
meghatározása nem szakszerû, s éppen a lényegi kérdést nem érinti?
Gyakorta felhozott érv, hogy az
okok a helytelen táplálkozásban keresendõk. Ennek kapcsán feltehetjük
a kérdést, hogy most, az uniós tagság idején van-e és mi az alapvetõ
különbség az egyes tagországok népességének táplálkozási szokásokban? Létezik-e olyan szignifikáns
különbség a különbözõ élelmiszerek fogyasztásában, amely indokolná a halálozási adatok ilyen nagy különbségét? A multinacionális élelmiszergyártók és forgalmazók ilyen
elterjedtsége mellett ez aligha állítható. Megítélésem szerint az élelmezési, ételfogyasztási szokásokban
lévõ különbségek nem indokolhatják az életkilátások ilyen nagy eltérését.
A másik nagy kockázati tényezõ az élet- és munkakörnyezetben
elõforduló vegyi anyagok expozíciója, mely vegyi anyagok okai lehetnek a daganatos betegségek kialakulásának. Ebben a kérdésben
nagyon nehéz állást foglalni, hiszen
kevés ilyen világváros létezik, ahol
ennyi vegyigyár mûködik, mint Budapesten. Gondolok itt elsõsorban a
hatalmas gyógyszergyárakra. E hatalmas komplexumok vegyianyagkibocsátása kevéssé ismert és nem is
publikus, hiszen gyakran kormányzati, önkormányzati tulajdonosok is
érdekeltek abban, hogy ilyen vizsgálatok ne történjenek, s ha történnek azok adatai, ne kerüljenek nyilvánosságra.
Magyarországon
a
szabadversenyes kapitalizmus korát
éljük –hogy a marxi definíciót használjam-, ahol a profit mindenekelõttisége mellett a munkahelyi és környezeti egészségvédelem másodla-

gos kérdés.
A sokat emlegetett közúti közlekedés valóban nagy légszennyezõ, de ez a tényezõ fennáll Párizsban
és Londonban is. Gyanúval illethetõk még a vegyi expozíció területén, az európai viszonylatban egyedülállóan magas arzéntartalmú ivóvizeink. Ez valóban eltér a társországoktól. Ennek utána kellene járni!
A betegségeket, illetve a halálokokat vizsgálva általában hangsúlyozzák, hogy a különbözõ daganatos megbetegedések mellett kiemelkedõen magas a szív és érrendszeri
megbetegedések aránya. E betegségcsoport okai között a helytelen táplálkozás, a mozgáshiányos életmód,
a rendszeres orvosi vizsgálatok elmaradása, a szakszerû gyógyszeres
kezelés késlekedése, már mindenki
elõtt ismert felsorolásként hangzik.
Az ok-okozati összefüggések ismertetése a tudományos fórumokon és a
hétköznapi életben is napi gyakorlat, elvileg tehát minden rendben és
mégis korán meghal a magyar.
Mint egykori kutató, Sellye János stresszelméletére gondoltam,
amikor minap a metrón utazva, tanulmányoztam utastársaim arcát, s
szemükön keresztül a lelküket is.
Döbbenet fogott el a látványtól, mert
komor tekintetû, önmagát központba helyezõ, másokat semmibe vevõ
embereket láttam magam körül. Sehol egy mosoly, sehol egy kedves
szó, sehol egy helyét udvariasan átadó ifjú gavallér, vagy mosollyal köszönõ ifjú hölgy. Zaklatott, lélekben
bizonytalan, zord tekintetû emberek
sokasága vett körül. A magam diagnózisát így hamar fel is állítottam;
lélekben beteg a magyar és ha igaz
az, hogy ép testben ép lélek, akkor a
hatás-ellenhatás elve alapján azt
mondhatom, hogy a beteg lélek
elõbb-utóbb beteg testet eredményez
és ezzel máris közelebb jutottam a
kérdés megválaszolásához; miért beteg a magyar?!
Tudom, nem lakhat mindenki a
rokonai által elkobzott, majd megváltott villában, e helyett gondoljon
inkább szeretteire, kedvenc virágára, kutyájára, ettõl biztosan jobb lesz
a kedve, s talán az esélye is megnõ,
hogy gyógyuljon a magyar!
Dr. Nagy László

2005. november 18.

A patkoló
A kovácsmestert Nagy Balázsnak hívták. Itt volt
a mûhelye a mi telkünkön amikor még a telek nem a
miénk, hanem egy Izsákról elszármazott idõs hölgyé volt. A környékbeliek elmondása szerint ez kb.
az 1930-as 40-es években lehetett. Mi ugyanis ’53ban költöztünk Izsákra, a telket ’55-ben vettük meg,
de akkor már a kovácsmûhelynek nyoma sem volt.
Abban az idõben a kovácsmesterség jó szakma
volt. Sok volt a ló, amiket patkolni kellett a lõcsös
parasztkocsikon és egyéb mezõgazdasági szerszámokon is sok volt a javítani való. Így Balázs bácsi
anyagilag eljutott oda, hogy mûhelye mellé házat is
akart építeni. De hát a telek nem az övé volt. Tájékozottabb, felvilágosodott és jogban járatosabb ismerõsei azonban felvilágosították, hogy ez így nem
lesz jó, mert ha a telek nem az övé és ráépíti a házat,
annak elõbb utóbb komoly jogi következményei
lehetnek. Így Balázs bácsi elállt a házépítéstõl. A
szomszéd utcában vett egy kis családi házat, a mûhelyt is lebontotta, és ott építette fel újra.
Hanem az évtizedek alatt összegyûlt sok ócskavasat kopott patkót, kocsi és szerszámalkatrészeket
nem vitte magával. Környékbeli öregek elmondása
szerint volt a telken egy nádas kotyor (gödör) és a
rengeteg ócskavasat oda ásták, temették el. Ezekbõl
az ócskavasakból egyébként még most is sok elõkerül a telek különbözõ részein szántás, vagy ásás közben. A kert idei felásása közben is elõkerült egy
kopott lópatkó kb. éppen azon a helyen, ahol az a
bizonyos gödör volt. Boldogan mutatta az ásózó,
hogy mit talált és a kezembe nyomta.
Néztem a kopott lópatkót és elgondolkoztam.
A következõ gondolatokat ébresztette bennem. Lópatkó. Elõször is hol készülhetett. Lehet, hogy gyárban, ahol nagyteljesítményû gépekkel a perc tört
része alatt készült el egy-egy patkó. Kötegelték, vitték a boltokba, aztán a kovácsokhoz. De a legtöbb
kovács maga is ki tudta alakítani a patkót egy laposvasból, természetesen nagyobb fizikai munka
igénybevételével és természetesen hosszabb idõ
alatt, de ezt már pontosan a ló patájához igazítva.
Néztem a kopott rozsdás lópatkót és elgondolkodtam. Vajon milyen ló lábáról kopott le ez a patkó. Egylovas kisparaszt lováról, akinek volt egy
hold földje azt mûvelte, de amellett eljárt szorgalmasan másoknak is bérmunkát végezni. Õsszel beszántotta a szõlõket, tavasszal kiszántotta, nyáron
építõanyagot télen szenet, fát, tüzelõanyagot hordott a házakhoz a telepekrõl. S ha a patkó a lován
elkopott, elment a falusi kovácshoz és új patkót veretett a lovára.
Mennyi titok lappang már most 60 év után is
ebben a rozsdás patkóban. De lehet, hogy a patkó
talán egy jobbmódú parasztember lováról származik. A lovak párban jártak, megosztották a terhet.

Hétköznapokon végezték a soron lévõ munkát, piaci nap, vagy vásárkor csézakocsi gurult utánuk, fényes rézcsatos lószerszámmal, az ülésen a gazda fogta gyeplõszárat, jól öltözve fényes csizmában.
Mennyi titok egy rozsdás-kopott lópatkóban. De
hát e titkok ma, 2005-ben még senkit nem érdekelnek. Bezzeg egészen más lesz a helyzet 500, ne adj
Isten 1000 év múlva. Ha majd egy akkori szántás
közben fordít ki az eke egy rozsdás lópatkót. Régészeti lelet lesz, óriási régészcsemege. Ásatás nélkül
hozzájutnak egy olyan lelethez, amely hónapokig
feladja nekik a leckét. Meg kell elsõsorban fejteni,
hogy tulajdonképpen milyen célt is szolgált ez a
vasdarab. Mert 1000 év múlva ugyan remélem, hogy
ha lovak lesznek is, de találékony emberek valami
új anyagból (nem vasból) egészen új formájú cipõt
fognak a lovak lábára szerelni, s a vaspatkót már
nem is ismerik. Meg kell határozni a patkó korát.
Vajon eltalálják-e hogy a 20. század négy politikai
rendszerének melyikében kopott el a patkó és 1000
év múlva eltalálják-e, egyáltalán a 20. századot.
Régészek tudományos brossurákat fognak írni errõl
a görbe kis vasdarabról. Külföldi szimpóziumokon
mint szenzációról, magyar régészek fognak elõadást
tartani. És amikor majd a szakmai érdeklõdési láz
lecsitul, bekerül a patkó egy múzeum vitrinjébe, kis
fehér cédulán feltüntetve fontosabb adatait.
Ez majd 1000 év múlva lesz szenzáció. Ma 2005öt írunk, a téma 60 év távlatában még nem aktuális,
ezért ezt a kis gondolatébresztõ vasdarabot egy hanyag mozdulattal beledobtam a kukába.
Leitem Henrik

Kis utóirat a fenti sorokhoz
Írásaimban gyakran használom ezt a szót,
hogy paraszt. Félreértések és sértõdések elkerülése végett hangsúlyozni kívánom, hogy ezt a
szót soha nem pejoratív értelemben használom.
Meggyõzõdésem szerint a Parasztság az a termelõ, társadalmi réteg, amelyik évszázadokon keresztül tanyán és falun élve „látástól-vakulásig”
kérges tenyérrel dolgozott a földeken, hogy megélhetését biztosítsa, hogy megtermelje a mindennapi kenyerét, hogy a magyar föld ne legyen ugar
és nem utolsósorban, hogy a magyar föld, magyar tulajdon maradjon. Ez a réteg volt az, amelyik stafétabotként ekeszarvat és kaszát adott át
nemzedékrõl nemzedékre gyermekeinek, unokáinak. Ez az a réteg, amelyik az un. „elsõ-generációs értelmiség”-et adva vérfrissítést vitt (hozott)
a magyar közéletbe. Háborúban elsõként és a legtöbb véráldozatot hozta mindig azért a földért,
amelyen élt, vagyis a magyar hazáért.
Enni magyarázattal úgy érzem, tartoztam.

Irodalmi pályázat
kezdõknek
Az Accordia Kiadó irodalmi pályázatot hirdet önálló kötettel
még nem rendelkezõ szerzõknek -életkortól függetlenül. Mûfaji,
tematikus és terjedelmi megkötés nincs. A 25 legjobbnak ítélt szerzõ mûveibõl 2006-ban válogatás kötetet jelentetünk meg.
Beküldési határidõ 2006. január 31.
Eredményhirdetés: 2006. március 31.
A pályázat értékelésérõl minden pályázót levélben értesítünk,
melyhez mellékeljük a kiadó ajándékkötetét.
Az írásokat postai vagy elektronikus úton várjuk.
(Kéziratot nem õrzünk meg, és nem küldünk vissza.)
Accordia Kiadó, 1132 Budapest, Victor Hugo u. 11-15.
E-mail: accordia@axelero.hu
További tájékozódás:
Tel/fax: 06-1-239-2330 vagy 06-30-212-0996,
valamint honlapunkon: www.accordiakiado.hu
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A mamarettek elismerése

Az Ezüst Gólya Nyugdíjas Klub mamerett csoportja szép elismerésben részesült; október 5-én, az Idõsek Világnapja alkalmából, dr.
Balogh László, a Megyei Közgyûlés elnöke nyújtotta át azt az oklevelet, mellyel a közgyûlés az idõs emberekért végzett, többéves kiváló
munkájukat köszönte meg. Az elismerés kapcsán a klub férfitagjai
nemrégiben egy ebéddel lepték meg a kitüntetetteket, ahol, mint fotónk is mutatja, a mamarettek kicsinyített hasonmásait is találkozhattunk.

Altaj-Duna kutatóút
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Berlini útikalauz
Az õszi szünetben egy mûvészettörténeti tanulmányi kiránduláson vehettem részt Berlinben. Az
ott látottak, tapasztaltak alapján állítottam össze kis
„útikalauzomat” amit az olvasó figyelmébe ajánlok.
Berlin is azon nagyvárosok közé tartozik, amely
látnivalókban bõvelkedik.
A város egyik legfontosabb épülete a Reichstag,
amely a német Parlamentnek ad helyet. Szerintem
fõ vonzereje az újjáépített üvegkupola, amelyrõl
káprázatos kilátás nyílik a városra. Látni innen a
Gyõzedelmi oszlopot, a berlini dómot, a Spree folyót, és a Brandenburgi kaput is. Ez a kapu mára a
város jelképévé vált.
Bármerre is nézünk ebben a városban, azt látjuk, hogy folyik a munka és az építkezés. Irodaházakat építenek, régi épületeket újítanak fel, vagy
esetleg egy új emlékmû készül el. Ilyen módon került nemrég a Holokauszt-emlékmû is Berlin térképére. Ez a nyomasztó emlékhely a már lerombolt
berlini fal helyére épült, és igen érdekes látványt
nyújt. Rengeteg különbözõ méretû betontömbbõl
áll, és emellett még a talaj is „hullámzik”, így ha az
emlékmû belsejébe kerül az ember olyan érzése van,
hogy a tömbök betemetik, összenyomják. Aki érdeklõdik a vallások iránt, az nem hagyhatja ki a
Zsidó Múzeumot sem, ahol az elsõ furcsaság már az
épület alakjában van, majd egyre érdekesebb dolgokat találhatnak ott az érdeklõdõk. De ha már itt
vagyunk, akkor nem hagyhatjuk ki a közeli
Checkpoint Charlie-t sem. Amikor ezt a nevet említem arra az átkelõhelyre gondolok, amely az egyet-

len átjáró volt Berlin két oldala között nagyon
hosszú ideig. Ma már múzeum, s emléket állít annak
a számtalan embernek, akik sokféle módon próbáltak meg átjutni a falon - eredménytelenül.
A múzeumjárók egyik kedvenc helye a berlini
Múzeum-sziget, hisz többek közt a Pergamon-oltár,
az Istár-kapu is megtalálható itt.
Egy kis sétát pedig bármikor tehetünk, akár a
Charlottenburgi kastély parkjában, akár valamelyik
másik parkban, mivel nagyon sok van belõlük a
város közepén. Sétálás közben egy pillanatra az az
érzésünk támadhat, hogy a Margitszigeten (Nyulak
szigetén) vagyunk, annyi a körülöttünk ugráló nyúl.
Néha még medvével is találkozhatunk. Persze nem
igazival, csak szoborral, hisz Berlin jelképe a medve, aki szeretettel várja az odalátogatókat.
Rezner Réka 10/b
a Kölyök TV riportere

A Vegyeskar „aranyat” ér

Október 19-én látogatóba jöttek a „rokonaink” Kazahsztánból.
Nagyon fura kifejezés ez, hogy
rokonaink, de akkor is így van,
ha sokak számára ez nem jelent
semmit. Az Ural-hegység választja el Európát és Ázsiát. Kazahsztán egy különös ország, mert két
kontinensen fekszik, egyharmad
része Európában, míg a kétharmad része Ázsiában található. A
honfoglaló magyarok õshazája az
Ural-hegység területén volt, a mai
Kazahsztán területén. Hát így a
„rokonaink”.
Siere és Natasa tevén jöttek el
egy kutatóút keretében Baskíriából (Kazahsztán). 1999-ben indultak, hogy népszerûsítsék a nomád
életmódot, és azt, hogy emlékezzünk arra, valamikor egy néphez,
tartoztunk. 2001-ben érkeztek el
Ukrajnába, utána továbbmentek és
elérték Moldáviát. Moldávia után Románián haladtak át. 2005-ben érkeztek
el Magyarországra. Eddig
6000 km-t tettek meg, és
fõ úti céljuk Párizs. 4 éven
át készültek az útra, sok
idõt vett igénybe a papírmunka, fõleg a vízumok
beszerzése. Izsákon él az
egyik kísérõjük ismerõse,
Kun Péter, akivel találkozni akartak. Magyarország
után Ausztria, Németország, Franciaország, Ame-

rika, Mongólia, Kína és ismét az
Altaj. Az öt fõs csoportnak kísérõ
autója is van. Az utat videó felvételeken és fényképeken is megörökítik. A kutatóutat gyalog, tevén
utazva teszik meg. A szabad ég
alatt alszanak sátrakban, és ott is
étkeznek. Vendéglõbe ritkán étkeznek. Vologya az operatõr,
Bakcijár a fõnök utasításai szerint
végzi a munkáját.
Jó utat kívánva elbúcsúzunk
tõlük.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Gera Árpádné Marika néninek, aki kiváló nyelvtudásával segített szót érteni velük.
Végül én is tevére pattantam
és vígan tevegeltem az izsáki „sivatagban”.
Józsa Tímea 7.b
a Kölyök TV riportere

Az Izsáki Városi Vegyeskar
kórustalálkozón és minõsítõn
vett részt a közelmúltban. Ellátogattunk az énekkar próbájára, ahol, Bíró Jánosné karvezetõt faggattuk a kórus sikereirõl,
jelenérõl, jövõjérõl.
- Szilvi néni! Az énekkar
nemrégiben kórustalálkozó és
minõsítõn vett részt. Hol került
ez megrendezésre?
- Egerben került megrendezésre október 22-én, szombaton. Ez egy háromnapos rendezvény volt Bartók Béla születésnapjának alkalmából. Nemcsak
regionális, hanem nemzetközi
kórustalálkozó és minõsítõ
hangverseny is volt, ahova
Szlovákiából és Magyarország
különbözõ részeirõl jöttek kórusok. Nem mindegyikük kérte
a minõsítést, összesen öt
vegyeskórus és három profi kórus élt ezzel. A profi kórust úgy
értem, akik nem amatõrök, mint
mi, mert mi nem vagyunk kottaolvasó emberek, a profi kórusok tagjai azonban igen. Ezzel
foglalkoznak, ezt tanulják.
Összesen nyolcan kértünk minõsítést, ami szombaton zajlott, így mi csak ezen a napon
vettünk részt a találkozón. Ennek elsõsorban anyagi okai
vannak, de mindannyiunknak
van családja is, ami sok esetben gondot jelenthet egy
hosszabb távollét megszervezésében.
- Milyen eredményt ért el
ezen a minõsítõn az énekkar?
- Aranyminõsítést kaptunk,
aminek nagyon örülünk, mert
négy évvel ezelõtt vettünk részt
szintén ugyanitt egy ugyanilyen versenyen és akkor is
arany minõsítést értünk el.

- Milyen dalok kerültek bemutatásra?
- Mozart mûveket énekeltünk a reneszánsz korból Lassus
és Praetorius, a 20. századból
pedig Kodály és Bárdos mûveket. Majd pedig Karai Ugrótáncát adtuk elõ.
- Milyen támogatói és
szponzorai vannak az énekkarnak?
- Elsõsorban az Izsáki Önkormányzat, akiktõl évente
100.000 Ft-ot kap az énekkar
és most is ebbõl a pénzbõl tudtunk elutazni erre a kórustalálkozóra. De amikor az erdélyiek
három napig itt voltak, támogattak minket a Termál Kozmetikai Kft., a Fodor Fuvar, Juhász
Tésztaüzem, Cavern Rt., Nagy
László (Trafik), Heibl Kft. és
számos magánszemély is, akiknek ezúton is szeretném megköszönni jószívûségét.
- Milyen tervei vannak a
vegyeskarnak a közeljövõre?

- Nagyon sok tervünk van.
Elsõsorban az, hogy nem szeretnénk magunkat elbízni az
aranyminõsítéssel, hanem tovább szeretnénk fejlõdni és elsõsorban új mûveket tanulni,
hogy fejlõdjünk és itt Izsákon
is új darabokkal örvendeztessük meg közönségünket. Most
nagyon készülünk egy felkérésre, egészen pontosan a katolikus templom felavatására november 13.-ára és ezt a meghívást tisztelettel szeretném megköszönni a plébános úrnak. Természetesen készülünk a karácsonyi hangversenyre és figyeljük, hogy hol rendeznek az országban kórustalálkozókat,
ahol kiváló zenei szakemberek
minõsítik az én karvezetõi
munkámat és a kórusét is.
Gratulálunk az aranyminõsítéshez, további sikereket kívánunk az énekkarnak!
Felföldi Anna
a Kölyök TV riportere
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Kerge kelták és gyagya magyarok
Állítólag, valaha keltáknak és magyaroknak a
népvándorlások korában, már volt némi közünk egymáshoz. Megdöbbentõ hasonlóságok bukkannak
olykor elõ – ezt bizonyítandó – például népzenei
hagyománykincseinkbõl…
Ma azonban ismét „összeértünk” a kelta hagyatékkal. Ám ahogy az „Új Szovjet-unió” sárga csillagokkal teleaggatott, globalizációs, bûzös levegõjében szokás: most éppen a „haladó hülyeség”, halálkultúrájából elõguberált szennyben – sajnos… A
kergület neve: halloween, a borzalom élvezete. Írországból, Amerika érintésével érkezett el hozzánk az
ijesztõen világító tökök, emberkoponyák, boszorkány- és szellemmaskarák halottkultusza.
A keresztyénség elõtti kelta hiedelemvilág tanítása szerint, október 31-én (amely naptáruk szerint az esztendõ utolsó napja volt) az istenek megengedik, hogy az elhunytak lelkei visszatérjenek
otthonaikba. Az emberek, félve a boszorkányoktól
és démonoktól, nagy tüzeken bemutatott áldozatokkal igyekeztek megnyerni a szellemvilág erõit.
Kiszemeltek a varázslók egy-egy családot, akiknek
éjfélre egy gyermeket kellett adniuk áldozati célra.
Az erre kiszemelt család ajtaja elé egy kivájt-kifúrt
és megvilágított tököt helyeztek. Aki nem engedelmeskedett a kegyetlen kérésnek, kemény bosszúra
számíthatott. A gyermekáldozatokat óriási szalmavagy rõzsekötegbe kötözve, elevenen égették el.
A máig fennmaradt hiedelem szerint, október
utolsó napján a sötétség uralkodik, a halott lelkek
visszatérnek a látható világba. A kelták, otthonaikban minden fényt, világosságot kioltva igyekeztek
távoltartani a szellemeket, s maguk is szellemnek
öltözve, igyekeztek megtéveszteni és elûzni a gonoszt. A részeges Lámpás Jack legendája is színezi a
rettegés kultuszát, aki állítólag egyszer nagyon rászedte az ördögöt. Fáramászásban versenyre hívta
ki, és megvárta, amíg az ördög jó magasra mászott,
majd egy keresztet vésett a fa kérgébe, hogy az ördög visszatérését megakadályozza… Ennek emlékére -miután a menny kapuja zárva maradt elõtte-,
az ördög, a Jack által jól kiérdemelt pokolba sem
volt hajlandó õt beengedni. Az örökre kívül rekedt
Jack, csak egy a sátántól kapott tökhéjba helyezett
fáklyát vihetett magával, amellyel azóta is bolyong
a sötétségben…

A „jó kelták” a keresztyén hitre térésük után is
õrizték kerge szokásukat. IV.Gergely pápa, a Kr.u.-i
nyolcszázas években azzal próbálta javítani ficamaikat, hogy „mindenszentek” megünneplését rendelte november 1-re. A ma is ismert elnevezés ebbõl
ered: „all hallows”. A megelõzõ éjszaka: „all hallows
evening”, ebbõl rövidült a „halloween”.
Az 1845-ös írországi nagy éhínség nyomán több
hullámban kivándorló írek meghonosították az újpogányság szokásait az USA-ban és Franciaországban is.
Nem gondolhatjuk azonban, hogy ártatlan mókáról van szó. A hírek szerint, ma is vannak olyan
sátánista szekták az USA-ban, amelyek ezen a napon elrabolt gyermekeket áldoznak! Nem pusztán
hátborzongató szórakozás ez, hanem az okkultizmus terjesztése. Azt próbálják elérni, hogy az emberek az egy, igaz Isten helyett, a tiltott démonvilág
felé forduljanak.
Keresztyén családok nem engedhetik, hogy
gyermekeik részt vegyenek ilyen beöltözéseken, felvonulásokon, mert azzal a Sátán kultuszát támogatják. Az ezzel foglalkozó ember lelkében is kárt szenved, meggyengül a kapcsolata Istennel, Aki egyedül képes minket megóvni minden gonosz lelki hatalomtól.
Október 31. a reformáció ünnepe. A protestáns
világ az Úristen, Anyaszentegyházról gondoskodó
hûségéért ad hálát, Aki sokféle tévelygéstõl és babonától tisztogat minket. A hamis sötétség helyett
világosságot ad a szívünkbe! „…küldtelek, hogy
nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségbõl a világosságra, és a Sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy a hit által megkapják bûneik bocsánatát,
és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek!” (Ap.Csel.26:18)
Jézus Krisztus éppen azért jött, hogy megszabadítson minket a démonoktól és az ÉLET Istenéhez
fordítson minket. Óvjuk meg gyermekeinket és unokáinkat a halállal való „randevúzgatástól”! Ne árusítsunk, ne vásároljunk ilyen kerge, gyagya dolgokat! Nem kell gondolkodás nélkül mindent elfogadnunk, amit Nyugatról dobnak felénk, elvégre a kerge-marhaság sem honosodott meg nálunk –hála Istennek - , hátha a gyagyaság felett is gyõz a hit agyassága!
Nagy Árpád

Gyülekezeti hírek
- november 26-án (szombaton), 8.00: templompark takarítása
- november 27-én (vasárnap), 13.30: istentisztelet Kisizsákon
- november 27-én (vasárnap), 16.00: szeretetvendégség a du.-i istentisztelet keretében
- december 10-én (szombat), 16.00: zeneiskolások adventi hangversenye (gyül. ház)
- december 22-23-án, 18.00: bûnbánati, elõkészítõ istentiszteleteket tartunk ( gyül.ház.)
- december 24-én (szombaton), 15.00: gyermekek Karácsonya, a templomban
- december 25-26-án, 10.00 és 16.00 ünnepi istentiszteletek (25-én Kisizsákon 13.30-tól)
- december 31-én (szombaton): 17.00: óévi istentisztelet
- január 1-én (vasárnap): 10.00 újévi istentisztelet
Mindenkit szeretettel várunk !
Szeretettel kérjük arra is egyháztagjainkat, hogy egyházfenntartó járulékaikat, a temetõnk fenntartásával kapcsolatos kötelességeiket ne mulasszák el rendezni. Köszönjük !

KÖSZÖNETNYIL
VÁNÍTÁS
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
ID. BARTA IMRE
hentes temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkat enyhíteni
igyekezetek.
A gyászoló család

KÖSZÖNETNYIL
VÁNÍTÁS
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, akik
KÁLLAY LÁSZLÓNÉ
temetésén részt vettek, gyászunkban velünk együtt éreztek.
A gyászoló család

EMLÉKEZÉS
PERJÉSI JÓZSEF
halálának 3. évfordulójára
Áldott legyen a száj, mely kimondja neved,
Az a drága föld, mely takarja tested.
Akikért életed, munkád, pazaroltad,
Róják le sírodnál, amivel tartoznak.
Nekem is az utam sírotokhoz vezet,
Amíg élek siratlak titeket.
Múlnak az évek,
de itt maradtak a fájó emlékek.
Édesanyád

Bétel
Templomunk szentelésének ünnepe után az az ószövetségi rész jut
eszembe, amikor Jákob menekül testvére, Ézsau elõl a kietlenségbe, a
„nem tudom, hová vezet az utam” kisszámíthatatlan örvényébe, és rászakadva az éjszaka, követ tesz a feje alá, és alvása közt álmot lát: Egy
hatalmas lajtorja viszi fel tekintetét az Örökkévaló trónusához, s a létrán
Isten angyalai járnak fel s alá. Felébredve szendergésébõl, követ emel,
olajat önt rá, áldozatot mutat be hálából az Úrnak, s elnevezi a helyet BétEl-nek, vagyis Isten Házának, mert valóban itt az Isten Háza és a mennyország kapuja van.
Van Bétel, Isten háza Izsákon is, Árpádok kora óta, elõbb a Kolon-tó
mellett, majd a mai helyén. Elõbb a kerek templom volt, melyen a török
utáni idõkben vita dúlt, hogy kié, végül a katolikus közösség imádhatta
benne az Istent. Akkor még Urunk szent Keresztjének volt ajánlva e templom, s miután kicsi is lett, el is öregedett, e nép õsei másik követ emeltek:
újabb, nagyobb és szebb templomot, beleépítve az Ágost-egyházai romtemplom köveit is. Nem kis áldozatába telt az akkori izsáki hívõknek
templomuk megépítése. Nagylelkû, volt plébánosuk döntõ jelentõségû
adománya, a váci püspök segítsége, s különösen az egyszerû katolikus
nép kitartó támogatása emelte e mostani templomot Isten dicsõségére,
majd kétszáz évvel ezelõtt. Az akkori krónika leírja, hogy ígéretnek a
földesurak nem voltak szûkében, de az adakozásban feledékenynek bizonyultak, a nép szorgalmából felépült templomban azonban már kiváltságos helyet kértek maguknak. Azt hiszem, az elmúlt közel két évszázad
ezen a lelkületen keveset alakított, akik alig tesznek valamit az Egyházért, szeretnék ünnepeltetni magukat, akik a legtöbbet tesznek érte, azok
névtelenül örvendenek Isten boldogító jelenlétének az Õ Házában.
És itt állunk most az újfent felújított, kétszáz éves Isten Házában.
Örvendünk a megújulásnak, s hálát adunk Istennek a kapott adományokért. Szép ez az Isten Háza: derûs, mosolygós, tiszta és ragyogó. Minden
köve egy-egy fok Jákob létráján, mely Isten trónusa elé emel minket.
Hálával emlegetjük, akik lehetõvé tették, hogy a kétszáz év nem sír le
templomunkról, hanem a megújulás mosolyával hívogat minket Urunkkal találkozni. Ismét csak megköszönni tudjuk az egyszerû krisztushívõk
áldozatait, akik nem kérkedésbõl, hanem a szegény özvegy mintájára,
mindenüket felajánlották a templom szépítésére és Isten dicsõségére.Ma
úgy állhatunk itt, e szent helyen, mint az álomtól részegült Jákob a hajnali
derengésben: Lám, ez itt az Isten Háza és a mennyország kapuja!
Ha Isten háza, hát a mi Atyánknak háza. Atyai házunk, hazánk, vágyott otthonunk. Errõl mondta Urunk Jézus: Elmegyek helyet készíteni
nektek. Aztán, amikor elkészítettem a helyet, ismét eljövök, magammal
viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Ahol Õ otthon van,
ott mi is otthon vagyunk, hiszen egy Atyának gyermekei vagyunk.
Kapuja az eljövendõ Isten Városának, melynek szegletkövein az
Apostolok neve fénylik, melynek Napja az Úr, fényessége pedig a Nap
fénye, az Isten Báránya. Mind itt keresztelkedtetek, itt adtátok szíveteket
Krisztusnak, itt éltétek át olyan sokszor, hogy Veletek az Isten!
Szeretett testvéreim! Bételben vagyunk, Isten házában, a mennyország kapujában várakozunk! Ne feledjük el, hová és Kihez tartozunk! Ha
most örvendezünk, s hálát adunk, ne földi tömjénezést, hanem mennyei
jutalmat várjunk! Öntsük e templom köveire imádságunk és Isten-imádatunk olaját, s valljuk meg minden nap, szavainkkal, életünkkel, hogy
valóban Isten Házában élünk, s életünkkel a mennyország kapujának
feltárulására vágyakozunk!
Podmaniczki Imre plébános

Egyházi hírek
- November 20-án, vasárnap az egyházi év utolsó vasárnapja, Krisztus Király ünnepe van. Ez egyben a családban Krisztust megjelenítõ
édesapák ünnepe is: Szeressétek feleségteket, mint Krisztus is szerette
az Egyházat! A 9 órai szentmisében az édesapákat köszöntjük.
- Ez a nap egyben a Katolikus Szeretetszolgálat, a Karitász ünnepe
is. Ezen a napon a magyar katolikus Karitász intézményeit és a világegyház szeretetszolgálatát támogatjuk adományainkkal. Az adományok egy része a helyi szeretetszolgálat céljait szolgálja.
- November 27-én Advent elsõ vasárnapja van. Minden adventi
vasárnapon a 9 órai szentmise elõtt adventi koszorúgyújtást tartunk.
- November 28-tól megkezdõdnek a hajnali szentmisék, a roráték.
Minden hajnalban 6 órakor végezzük a szentmiséket. Elõtte gyóntatunk. Szombaton és vasárnap nincsenek hajnali misék
- November 20-án a 9 órai szentmise után várjuk a Közösségi
házba azokat a 10-14 év közti fiatalokat, akik az advent idején betlehemezni szeretnének. A betlehemesek esténként keresik fel a hívõk
házait, fogadják õket szeretettel!.
- December 4-én, vasárnap a 9 órai szentmisében szent Miklós
püspök emlékezetére Mikulás ünnepséget tartunk.
- December l7-én, szombaton este 7 órakor a Városi Vegyeskar
karácsonyi hangversenyt tart templomunkban.
- Adventi lelkigyakorlatunkat december 10-ll-én és december l718-án tartjuk az esti szerntmisékben.

IZSÁKI Hírek
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Az új közigazgatási eljárásról
2005. november 1. napjával lépett hatályba az új közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. Az
új jogszabály felváltotta az 1957. évi
IV. tv.-t, amely a korábbiakban szabályozta a közigazgatási eljárásokat. Az
új törvény több új rendelkezést vezetett be, melyet röviden szeretnénk az
ügyfelekkel ismertetni.
Többször elhangzott már központi sajtóban és médiákban, hogy az új
jogszabály ügyfélbarát és az ügyfelet
kiemelten kezeli. Ennek olyan formában adtak hangot, hogy az ügyfél az
lapkérelmen túl gyakorlatilag semmilyen egyéb iratot nem köteles becsatolni, mivel azt a jövõben a hatóság
szerzi be. Ez természetesen igaz, csak
arról feledkezett meg a média, hogy az
ügyfeleket a hivatal által történõ bonyolítás esetén annak költségei terhelni fogják. Ez azt jelenti konkrétan, hogy
ellenérdekû ügyfelek esetében a hatóság a költségek viselésérõl végzéssel
rendelkezik, melyet a kérelmezõnek
meg kell fizetnie. Ezek közé tartozik
többek között postaköltség, a szakhatósági állásfoglalások beszerzése, a tanuk utazási költségeinek megtérítése,
és a kiesett munkaidõ költségeinek térítése. Ezek meg nem fizetése esetén a
hatóság az eljárást megszünteti.
Új jogintézmény a végzés, melyet
a hatóság eljárási kérdésekben hoz
meg. Gyakorlatilag a korábbi határozattal egyenértékû. Az ügy érdemében
a hatóság a továbbiakban is határozatot fog hozni, melyre a jogorvoslati lehetõségek továbbra is fennállnak. Új
elem ugyancsak az adatvédelmi szabályozás, amely az ügyfelet védi személyes adatai tekintetében. A hatóság nem
közölheti adott esetben az esetleges bejelentõ nevét sem, ha az ahhoz nem
járul hozzá. Részletesen szabályozásra került a kérelem érdemi vizsgálat
nélküli elutasítása is, melynek lényeges eleme, hogy egy ügyben ismételt
eljárást már nem lehet lefolytatni, ha
azt korábban érdemben elbírálták.
Az ügyintézési határidõ továbbra
is 30 nap fõ szabályként. Kiskorú ügyfél esetében továbbá ha az életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegetõ
helyzet elhárítása indokolja, vagy ha
az a közbiztonság érdekében szükséges az érdemi határozatot soron kívül
meg kell hozni.
Szabályozza a törvény új elemként a hatósági közvetítõ fogalmát. A
hatósági közvetítõ akkor szerepelhet az
ügyben, ha nagy számú ügyfelet érintõ eljárás folyik és lényeges, hogy õket
megfelelõ képesítésû személy képviselje. A hatósági közvetítõ egyébként
díjazásra jogosult.
Törvény szabályozza az eljárás
akadályozásának következményeit is.
Ez azt jelenti, hogy mindazon személyek, akik az eljárás lefolytatását vétkesen akadályozzák, vagy azt indokolatlanul hosszabbítják bírsággal sújthatja, amely természetes személy esetén 500.000.-Ft, jogi személy esetén
1.000.000.-Ft is lehet.
Részletesen szabályozza a törvény a hirdetményi úton történõ határozat közlést, amennyiben az ügyfél
címe ismeretlen, vagy a postai küldemény azzal a megjegyzéssel érkezik
vissza, hogy a címzett ismeretlen helyen tartózkodik. Hirdetményi úton lehet az ügyfeleket az eljárás megindításáról is értesíteni, ha nagyszámú érdekelt van az ügyben.
Bõvítette az új jogszabály a ható-

sági ellenõrzés fogalmát. Ennek keretében a hatóság ellenõrzi a jogszabályban foglalt rendelkezések betartását,
vagy a jogerõs határozatban foglaltak
végrehajtását. A helyszíni ellenõrzésre is ezeket a szabályokat kell alkalmazni és ennek keretében az ellenõrzést végzõ a szükséges területre, építménybe és épületbe beléphet és ott akár
fényképet, vagy egyéb hangfelvételt is
készíthet, sõt iratokat és más tárgyi bizonyítékokat is lefoglalhat.
A jogorvoslati eljárás is bõvült.
Az ügyfél kérelme alapján lefolytatható jogorvoslati eljárások a következõk:
fellebbezési eljárás, bírósági felülvizsgálat, újra felvételi eljárás és a méltányossági eljárás. Ezek közül két utóbbi új jogintézmény. Akkor lehet újrafelvételi eljárást lefolytatni, ha egy jogerõs határozattal lezárt ügyben az ügyfélnek késõbb jutott tudomására olyan
lényeges tény vagy adat, amely az õ
szempontjából kedvezõbb és õ ezt 15
napon belül a tudomást szerzéstõl számítva benyújtja a korábbi döntést hozó
hatósághoz. A méltányossági eljárás
megindítása akkor történhet, ha az ügyfél részére olyan súlyos kárt okozna a
határozat végrehajtása, amely méltánytalan lenne. Nem lehet azonban ilyen
eljárást indítani, ha az ügyben ellenérdekû ügyfél van, vagy a határozat esetleges visszavonása közérdeket sértene, vagy a határozat jogerõre emelkedése óta 1 év már eltelt.
A jogorvoslati eljárásra hivatalból is sor kerülhet. Ezt megteheti a határozatot meghozó I. fokú hatóság,
vagy arra a felügyeleti szerv eljárása
keretében kerül sor, továbbá az ügyészség óvást nyújtott be az ügyben, illetve
alkotmány bírósági határozat alapján.
Lényegesen bõvült az új jogszabályban a végrehajtás szabályozása. A
törvény kimondja, hogy a hatósági eljárásban bizonyos feltételek fennállása esetén állami kényszerrel is el kell
érni, hogy a pénzfizetésre, vagy egyéb
magatartásra kötelezett ügyfél kötelezettségének eleget tegyen. Ennek keretében rendõrségi kényszer cselekményt is lehet alkalmazni. Bevezette a
jogszabály ennek keretében a késedelmi pótlék fizetését is, ha az ügyfél
pénzfizetési kötelezettségének nem tett
eleget határidõben.
Az eljárási költség mentességét is
lehet kérni az egész eljárásban annak
aki kereseti, jövedelmi és vagyoni viszonyai miatt azt vagy annak egy részét nem tudja viselni és jogai érvényesítésének megkönnyítésére ez megilleti.
A korábbi formákkal ellentétben
a jogszabály lehetõséget ad az elektronikus ügyintézésre. Izsák város Képviselõ-testülete a törvényben adott felhatalmazás alapján az elektronikus eljárását nem alkalmazza, tekintettel arra,
hogy annak technikai feltételei még nincsenek biztosítva.
A fentiekben a teljesség igénye
nélkül adtunk tájékoztatást a fontosabb
változásokról. Természetesen egyéni
kérések esetén az adott ügyben további részletes felvilágosítással szolgálunk
az ügyfelek számára. Javasoljuk, hogy
egyes ügyekben az ügyfelek kérjenek
részletes tájékoztatást jogaik és kötelességeik megismerése végett. Az új
eljárást a 2005. november 1. után indult ügyekben alkalmazzuk, míg a korábban indított eljárásokban a régi törvény szabályai szerint járunk el.
Dr. Hauzmann János
címzetes fõjegyzõ

7. oldal

A Strullendorfi vendégek látogatásáról lelkes, méltató cikk jelent meg a banbergi újságban, melyet a
testvértelepülés részünkre eljuttatott. A cikket Kovács Zoltán fordította magyarra.

Lelkes jubileumi fogadás Izsák
testvérvárosban
Egy ötnapos utazás 165 vendéggel - élükön Andreas Schwarz elsõ
polgármesterrel - így ünnepelte a nagyközség Izsákon a tízéves testvérvárosi kapcsolatot magyar barátaikkal. Az
ünnepi mûsor csúcspontokkal volt tûzdelve kezdve az ajándékok átadásától
az ünnepi esten keresztül egészen a
Városház téren lefolyt ünnepélyig.
A 900 kilométer távolságra lévõ
Izsákra történõ jubileumi utazás hangulatához nagyon illett, hogy a
strullendorfiak - Horst Tuffner jól bevált vezetése mellett - egész látogatását fénylõ napfény kísérte. Az ünnepi
mûsor minden akadály nélkül, a legzavartalanabbul folyt le, ennek az oka
a gondos és pontos elõkészítés mellett
a leírhatatlan magyar vendégszeretet
volt, amit a strullendorfiak már egy
évtizede élvezhetnek.
A bombameglepetés a magyaroknak sikerült amikor az ünnepségek keretében Bruno Weiss volt polgármestert, aki ezen nemzetközi baráti kapcsolat kezdeményezõje és “atyja” volt
és a jelenleg hivatalban lévõ polgármestert, Andreas Scharz-ot a testvérváros díszpolgárává avatták. Ezentúl
a fáradhatatlan Herbert Durmann egy
díszoklevelet kapott, amelyet széleskörû tevékenységéért és kapcsolattartásért feltétlen megérdemelt. Idõszerû
példaként említsük meg az idén a helyszínen sütött és “forrón” felkínált 2700
túrógombócocskát. Mind elkelt és az
egész bevételt az izsáki óvodának adományozták. De mindez még nem elég:
ez az összeg az 1000 sültkolbász (Josef
Bergmann adományozta) és 200 makréla - Theo Schäftlein megint teljes
munkát végzett - strullendorfi bevételével gyarapodott.
Magától értetõdik, hogy egy ilyen
ünnepségre az aktuális adományoktól
függetlenül az ajándékok is rányomják a bélyegüket. A felsõfrankoktól
kapott ajándékot, egy harangjátékot
már felszerelték és ezt nagy lelkesedéssel fogadták. A hétméter magas
ajándék (értéke 27000 Euró) a Városháza elõtt a testvérváros fõterét díszíti.
Mivel a község számára jóváhagyott
hozzájárulás érthetõ módon nem volt
elégséges, Horst Tuffner több magyar
szimpatizánssal együtt gyorsan cselekedett és létrehoztak egy baráti kört
(tagszám ez idõ szerint 37) és ez a szükséges anyagi alapokat megteremtette a
harangjáték-ajándékhoz. Az ünnepélyes felavatáskor - a „frank ének” ter-

mészetesen nem hiányozhatott - nemcsak a helység politikai nagyságai voltak jelen, hanem sok-sok polgár, akik
a harangjátéknak rendkívül örültek. A
polgármesterpár Andreas Schwarz és
Mondok József beszédének zenei kíséretet adott a vendéglátók városi kórusa, a szimfonikus fúvószenekar és a
Zeegenbachtal népi zenekara. Richard
Herzog mondta a prológust: “ti a barátság harangjai adjatok erõt Izsák városnak a strullendorfi kapcsolathoz, legyünk és maradjunk nõvérek és fivérek. Így csengjenek a harangok az
egész országban! E helyen segítsenek
nekünk a baráti kapcsolatot szõni!”.
Este zsúfolásig megtelt a városi
sportcsarnok Izsákon: 800 vendég
akart ezen a történelmi estén részt venni. A magyar és a német himnusz után
a volt polgármester Bruno Weiss a testvérvárosi kapcsolat értelmérõl és létrejöttérõl beszélt, a vendéglátó önkormányzat vezetõje az elmúlt tíz év legfontosabb eseményeit foglalta össze
és derülátón az elkövetkezõ tíz évre
tekintett elõre. “Álló ovációt” kapott
Andreas Schwarz, mert Strullendorf
elsõ embere az ünnepi beszédénél eltekintett a tolmács segítségétõl és megvalósította egy szívügyét, az ünnepi
beszédét magyarul tartotta, amit bravúrosan megoldott. Kötelezettség és
egyúttal megbízatás is ezt a barátságot
továbbra is több síkon különbözõ kapcsolattartásokkal élettel megtölteni.
Izsáki barátaim, ti nekem valami különlegeset jelentetek. Ez a barátság a
következõ nemzedékeken át a nemzetek egymás közötti megértését szolgálja egy egyesült Európában” - mondta Andreas Schwarz. Az eddigi testvérvárosi kapcsolat csúcspontjaiként
említette Strullendorf 750 éves ünnepségét és Izsák várossá avatását.
Az ünnepi szórakoztató mûsor az
egész sportcsarnok hangulatát felforrósította, a mûsor középpontjában a
strullendorfi vendégek álltak. A vendéglátók táncai után az európabajnoki
címmel kitüntetett Young Team RMV
Concordia showtáncaikkal és a rajnai
gárdatánccal egy ínyencséget nyújtottak a közönségnek. Kora reggelig ünneplés, játék és tánc folyt. A
Zeegenbachtaler és a magyar kórus
minden tudását “beleadta”.
Pihenésre sok idõ nem jutott, hiszen az ünnepi vasárnap is aktivitásokkal volt tûzdelve. A lovaspályán
fogathajtóversenyt rendeztek, a

Fõhajtás
a 301-es parcellában
Ott voltunk a tragédiák mezején, az otthoniak részvétnyilvánítását
is kifejezve
Ádám József
és Ujszászi
Rókus iránt.
Rózsa Béláék

strullendorfi vendégeket fogatokkal a
város központjába vitték, ahol a borünnep ismét ragyogó hangulatról gondoskodott. A már említett strullendorfi
csemegefalatkák tették rá a fénypontot erre a hagyományos ünnepre, ehhez hozzájárult a hangulatos
Zeegenbachtaler zene és aztán a nagy
finálé, egy impozáns tûzijáték a fõtéren. De nemcsak a hivatalos ünnepi
mûsor gondoskodott egy felejthetetlen jubileumról, hanem a vendégcsaládoknál történt befogadás és egy egészen egyedülálló kiránduló program.
Egy fél napot töltött el a strullendorfi
küldöttség a kalocsai püspöki városban. A fõkatedrális megtekintése (orgonakoncerttel), a paprika- és a népmûvészeti múzeum, valamint a könyvtár nagy érdeklõdést keltettek. A borkóstoló Hajóson, ahol írd és mond
1247 borpince van, egy kedélyes befejezésrõl gondoskodott. Végül de nem
utolsósorban: a következõ nap a pusztai lovasprogram ugyancsak egy gyönyörû szórakozást nyújtott. Egy széleskörû programot nyújtottak, csak
úgy csattogtak az ostorok és a magyar
puszta-ötöst nyolc lipicai lovon mutatták be. A vendéglátók körében nagy
örömet
okozott,
hogy
a
nyugdíjasotthon vezetõje Rudolf
Peterhänsel két gondozót Strullendorfba meghívott és hogy Manfred
Gröhling, mint a strullendorfi életvédelmi kiképzõközpont vezetõje a magyaroknak négy komplett lélegeztetõ
készüléket adott át. Csak remélni lehet, hogy a testvérvárosi kapcsolat jelenlegi két motorja, a strullendorfi kulturális megbízott Horst Tuffner és a
magyar jegyzõ, Dr. Hausmann János
továbbra is ilyen intenzíven törõdnek
ezzel a kapcsolattal. Ilyen „házasságok”, amelyek a ’90-es években alakultak, nem maguktól mûködnek. A
strullendorfiak jogosan büszkék lehetnek arra, hogy ez a kapcsolat szilárd
alapokon nyugszik. A tíz éves ünnep
egy szép mérföldkõ a következõ jubileumhoz vezetõ, minden bizonnyal továbbra is eseményteljes úton.
Végezetül még marad egy rövid
pillantás Richard Herzog rövid
beszédébe:”....és amit a sors hoz, akármit hozzon is megmarad az emlékezés
a közösen eltöltött baráti napra. Isten
óvja Izsák várost és lakóit, a következõ viszontlátásig a harang hangjainál”.
Bertram Wagner
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8. oldal

Az Arany sárfehér Szõlõ és
Bortermelõk Szövetkezetetének
tájékoztatója
„a gyengék erõssége az egység”
-A 2005-ös szüret az elmúlt
húsz év leggyengébb szüreteként kerül be a szaktörténelembe. A szövetkezet tagjai által
termelt és értékesített szõlõ a
tervezett 120.000 q szõlõvel
szemben 28.000q-ban realizálódott. Ez sajnos a tervezett támogatásokat is arányosan csökkenteni, és mûködésünket módosítani fogja. Érthetõ kényszer, hogy több szõlõtermelõ
csak arra vár, hogy a támogatott kivágás lehetõségéhez hozzájusson. Látni kell viszont,
hogy jelenleg nincs olyan mezõgazdasági terület, ahol sikerrõl lehetne beszámolni. A korábban favorizált bodza értékesítése is komoly nehézségekkel
küzd. Globalizált világunk ellenére nem dönthetünk úgy,
hogy a Kárpát-medencénkben
több mint ezer éve folytatott
szõlõmûveléssel felhagyjunk,
erdõre vagy energiafûre váltsunk. A kiszolgáltatottság megszüntetésének a gazdálkodás
eredményessé tételének egyik
lehetõsége a hiányzó termelõi
összefogás, a közös feldolgozás, tárolás és értékesítés alapjainak megteremtése. Az Elzászi szõlõsgazdák szövetkezeti
pincebejáratának homlokzatán
1904-es évszám olvasható.
Nem tudok olyan híradásokról,
hogy õk szõlõ és borértékesítési gondokkal küzdenének.
-A 15 évre bérelt Sárfehér
pincében, /ahol eddig a tagok
3% mûködési költség befizetésébõl (4millió Ft) és az állami
támogatásból (12 millió Ft) elkezdett legsürgõsebb felújításokat végeztettük el. 9817q
szõlõt dolgoztunk fel és került
betárolásra. A borok minõsége
a kedvezõtlen évjárat ellenére
egyelõre ígéretesek, már érzékelhetõ a technológiai cserék
minõségjavító hatása is. A borok kiajánlása a szövetkezet
honlapján és a borászatok felé
levél formájában megtörtén.
-A társult termelõi csoportok az Agárdy borászati üzem
megvásárlásával kapcsolatos
ügyintézések jó ütemben haladnak. Sajnos a konkurencia,
vagy az ellendrukkerek segítségével érdeklõdõként, vásárlási szándékkal megjelentek
orosz befektetõk is. Bízunk
benne, hogy szándékuk csak
szándék marad, /nem úgy, mint
’45-ben és ’56-ban/ és így nem
kerülhet a Hosszúhegyi, Kiskõrösi borászati üzemek sorsára az
Agárdy borászati üzem. A termelõk részérõl az önrész befizetése megtörtént a hitel felvételére alakult projektcég cégbírósági bejegyzése folyamatban
van.
-Kérjük azon tagjainkat,
akik a Sárfehér pincénél dolgoztatták fel szõlõjüket vagy tárolják boraikat, hogy a származá-

si bizonyítványokat sürgõsen
adják le a szövetkezeti irodán /
Izsák, Dózsa tér 3./ Származási
leadás elmaradás esetén a borok nem értékesíthetõk!
A
k
i
k
agrárkörnyezetvédelmi gazdálkodásra sikeresen pályáztak, és
a támogatás összege a bankszámlájukra átutalásra került,
kérjük sürgõsen a gazdálkodási, permetezési naplókat töltsék
ki és a talajmintákat vizsgálat
céljára, adják le a szövetkezeti
irodán. A minták leadhatósága
a vizsgálati labor felé csak a díjak fizetésével rendezhetõ. A
szövetkezetünk egyelõre, csak
az Áfa visszaigénylésében és
visszafizetésében tud segíteni.
MVH
ellenõrzés
esetén,
amennyiben hiányosságot állapítanak meg, a támogatás
visszavonásra kerülhet. A biztonság kedvéért javasoljuk,
hogy a naplóvezetésekhez vagy
kontroláláshoz vegyék igénybe szakemberek segítségét is.
-Az állami támogatás lehívhatóságának egyik legfontosabb feltétele, hogy minden tag
regisztrációs száma rögzítve legyen. Sajnos még a 2004. év
utáni támogatás se hívható le
addig, amíg azon tagjainkét,
akiknek a regisztrációs száma
hiányzik, az MVH felé nem pótoljuk. Akik még nem rendelkeznek regisztrációs számmal,
a szövetkezet munkatársaitól
igényelt nyomtatvány és válaszboríték beküldésével az
MVH-tól hozzájuthatnak, amit
utána kérnénk a szövetkezeti
irodára sürgõsen telefonon,
vagy személyesen bemondani
szíveskedjenek. Határidõs csúszás esetén félõ, hogy a támogatást is elveszíthetjük. Jelenlegi 485 tagunk közül még 47
tagnál nem rendelkezünk a regisztrációs számmal. Mivel a
támogatások brüsszeli kasszából várhatók, csak precíz, hiánytalan pályázati kérelmek
után várhatók a kifizetések.
-A törvényileg módosított
új, bor-, és jövedéki trv. honlapunkon megtekinthetõ. Technikai eszköz hiányában hozzáférhetõség a szövetkezeti irodán biztosított. A támogatott
kivágás törvényi lezárása még
nem történt meg. A tervezetben
szereplõ termelõi csoportnak a
támogatásból fizetendõ 15%
levonást nem szándékozunk érvényesíteni. A területváltozás
bejelentésére viszont kérjük
tagjaink segítõ hozzáállását.
-Elérhetõségünk változatlan: 6070 Izsák, Dózsa tér 3, T/
Fx: 76/374-036, Mobil: 20/
5693-783, 20/2362558, Email: aranysarfeher@sv-net.hu,
Internet: www. aranysarfeher.
hu
Izsák, 2005. november 15.
Vezetõség

2005. november 18.

Pénzügyi tájékoztatás
Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 15/B. §. /1/ bekezdése alapján közzé tesszük
az Önkormányzat által kötött szerzõdéseket:
Az Önkormányzat hulladékszállító jármû beszerzésére közbeszerzési eljárás alapján szerzõdést
kötött a M-U-T Hungária Kft 2851. Környe, Iparcentrum 3. székhelyû vállalkozással 48.962.856.Ft értékben. A gépjármû beszerzési határideje 2005.
november 30.
Az Önkormányzat belterületi
utcák felújítására
- Bottyán utca,
- Bocsányi utca,
- Katona József ( Csokonai utcától Bocsányi
utcáig)

- Battyányi utca (Hunyadi utcától végig)
- Bihari utca
- Tompa utca
- Tél utca
- Mezõ utca (Kovács Aladártól végig)
- Katona József utca (Zlinszky utcától végig)
- Mátyási József utca (Kossuth utcától – Ady
Endre utcáig)
- Kölcsey utca
közbeszerzési eljárás keretében szerzõdést kötött a Soltút Kft-vel (6300. Solt, Kecskeméti út 8.)
74.388.775.-Ft értékben. Az útfelújítások befejezési határideje 2005. november 30.
Mondok József
polgármester

FELHÍVÁS!
IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉRTESÍTI A LAKOSSÁGOT, HOGY 2005. NOVEMBER
26-ÁN (SZOMBATON) 9 ÓRÁTÓL A VÁROS BELTERÜLETÉN LOMTALANÍTÁST TART.
A lim-lomot reggel 9 óráig kell kirakni az út szélére. Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni
a közterületen, hogy a jármû- és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületet és növényzetet ne
károsítsa, illetve ne járjon baleset, vagy károkozás veszélyével.
Egy utcában csak egyszer mennek végig a begyûjtõ jármûvek, tehát nem áll módunkban a késõbb
kihelyezett lim-lomot, hulladékot elszállítani!
MI MINÕSÜL LIM-LOMNAK:
A háztartásokban keletkezõ azon hulladék, amely a használt gyûjtõedényekben méretére, nagyságára tekintettel nem helyezhetõ el. Ilyen pl. a háztartási berendezési és felszerelési tárgyak, búborok,
háztartási jellegû szemét – bekötött nyakú zsákban stb.
Veszélyes hulladék, és törmelék elszállítására nincs lehetõség! (Hûtõszekrény, tv, vegyszerek, illetve
ezek szennyezett csomagolóanyagai, fáradt olaj, stb.)
Izsák Város Önkormányzata

X. Nemzetközi Kulturális Fesztivál Zánkán
Szeptember 20-án Zánkára
utaztak iskolánk sajátos nevelési
igényû tagozatának tanulói, ahol
három napig a X. Nemzetközi Kulturális Fesztivál résztvevõi voltak.
A fesztivált az „ Értük Velük Egyesület” szervezte. Autóbusszal utaztunk a fesztiválra. Az utazás jó
hangulatban telt.
A megérkezés után elfoglaltuk a szállást, amely kényelmes
volt, csak este fáztunk. A megnyitón az egyesület alelnöke köszöntött bennünket, majd meghívott
mindenkit a DISCO-hajóra. A kivilágított hajó a sötét Balatonon
úszott, a dübörgõ zene mindenkit
táncra buzdított.
Másnap reggel kezdõdött a
különbözõ városokból érkezett
csapatok mûsora. Az izsákiak délután léptek színpadra. Az elmúlt

tíz év táncaiból készített válogatást adtak elõ, nagy sikerrel, bemutatójukat dübörgõ taps fogadta. Aki belefáradt a sok tapsolásba
és a mûsorok nézésébe, az a zánkai
ifjúsági táborban lévõ „kézmûvesek utcájában” kapcsolódhatott ki,
rajzolhatott, festhetett, nemezelhetett, szárazvirág kompozíciót készíthetett. Szabadtéri játékokat,
versenyeket is szerveztek, ahol a
legjobb sodrófahajítók – köztük
én is – értékes nyereményt kaptak.

A tréfás versenyszámok mindenkit megnevettettek. Este ismét
discozenére táncoltunk, alig tudtunk elaludni a sok izgalom után.
Harmadik nap délelõtt folytatódtak a kulturális bemutatók.
Ebéd után vendégek érkeztek: a
Megasztár címû tévémûsor sztárjai. Hatalmas sikerük volt. A Kölyök TV riportereként Oláh Ibolyával interjút készítettem. Ajándékul egy dedikált fényképet kaptam tõle.
A fesztivált délután öt órakor
Sum Ferenc, az „Értük Velük Egyesület” elnöke zárta be, akivel interjút is készítettünk. Ezután buszra szálltunk és fáradtan, élményekkel gazdagon indultunk haza.
Fekete Rebeka 5.c
a Kölyök TV riportere

Szépen szólt az izsáki trombita
Országos trombitaversenyen vett részt Vida Máté ötödik osztályos tanulónk. Ebbõl az alkalomból kerestük fel
Mátét és felkészítõjét, Honti György tanárurat.
- Gyuri bácsi! Milyen versenyen vettek részt, és hogyan
szerepeltek?
- A 10. Lubik Imre trombitaversenyen vettünk részt,
Vida Máté képviselte iskolánkat.
Máté a legkisebb korosztályban indult, szépen szerepelt,
teljesítményét különdíjjaj jutalmazta a zsûri. A kapott díj értékét emelte az a tény, hogy Máténak nagyon rövid idõ állt a
rendelkezésére a kötelezõ darab megtanulására, ami technikailag nagyon nehéz volt.
Máté kitûnõen helytállt, joggal lehetünk büszkék rá.
- Milyen volt a verseny színvonala?
- A verseny színvonala kitûnõ volt, nagyon jól éreztük
magunkat.
Sok versenyzõ volt és mindenki nagyon szépen játszotta a darabjait.
Az ország minden részérõl érkeztek versenyzõk, nagyon jó volt a növendékeket hallgatni.
- Máté! Mennyit készültél a versenyre és hogy érezted

magad?
- Három héten át készültem, Gyuri bácsi segítségével.
Nem izgultam és nagyon jól
éreztem magam.
- Milyen darabokat játszottál?
- Volt egy kötelezõ és egy szabadon választott darab,
amely nekem egy „Persl” (Pörszl) menüett volt.
- Mióta foglalkozol zenével?
- Furulyával kezdtem és most már harmadik éve foglalkozom a trombitával, amit nagyon szeretek.
- Hol láthatunk legközelebb?
- Még ebben az évben lesz egy megyei trombitaverseny,
amin szeretnék indulni. Január végén pedig a zenevizsgámon.
Máté, gratulálunk az eredményedhez, Gyuri bácsinak a
felkészítõ munkához és további sikeres munkát kívánunk.
Köszönjük az interjút!
Berkes Hajnalka 7.b Molnár Eszter 7.c
a Kölyök TV riporterei
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Izsák Város Önkormányzat
Képviselõ-testületének
11/2005.(X.19.) rendelete
Az elektronikus hatósági
ügyintézésrõl
Izsák Város Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdése, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
tv. 160. § (1) bekezdése alapján az elektronikus hatósági ügyintézésrõl az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
Izsák Város Önkormányzat és szervei, valamint a jegyzõ feladatés hatáskörébe utalt hatósági ügyekben elektronikus ügyintézés nem
alkalmazható, amennyiben felsõbb szintû jogszabállyal az nem ellentétes.
2.§
Ezen rendelet 2005. november 1. napján lép hatályba.
I z s á k , 2005. október 18.
Mondok József
polgármester

Dr. Hauzmann János
címzetes fõjegyzõ

Létrejött a központilag támogatott
NVT Tanácsadói Hálózat
A NVT (Nemzeti Vidékfejlesztési Terv) tanácsadói hálózata létrejött és megkezdte a
mûködését városunkban is.
- AKG (Agrár- környezetgazdálkodás),
- KAT (Kedvezõtlen adottságú területek),
- Termelõi csoportok
lérehozásának és mûködésének támogatása,
- az EU környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai elõírásainak való
megfelelés támogatása ... stb témákban keresse tanácsadóját!
A tanácsadói hálózat célja, hogy térítésmentesen nyújtson technikai segítséget a mezõgazdasági termelõknek, a különbözõ támogatási
formák igénybevételi lehetõségeivel kapcsolatban, segítsenek eligazodni a különféle rendelkezések és beadási határidõk, valamint a kitöltendõ különféle nyomtatványok között. (Gazdálkodási Napló, Támogatási igények, Kifizetési kérelmek, Tápanyag - gazdálkods, talajvizsgálatok stb. kitöltésének segítése.)
Napi kapcsolatban állnak a termelõkkel; - személyesen, faxon és
e-mailban.
Segítenek a már megnyert támogatások feltételeinek megismerésében, a teljesítendõ feladatok körének tudatosításában.
Tanácsadás helye: Sárfehér Szövetkezet központi irodája
(Izsák, Kossuth L. u. 119.) kedd: 8-16 óra, csütörtök: 8-14 óra
Losonczi Gábor
NVT tanácsadó

Közlemény
Személyi jövedelemadójuk felajánlásával jóindulatú adózó állampolgárok 2004. évben 158.067.-Ft-tal járultak hozzá az Izsákért
Közalapítvány vagyonához. Ezt az összeget az Alapítvány az Alapító
Okiratban meghatározott célokra használta fel. A Kuratórium döntése
alapján az összegbõl – megosztva – a követezõk részesültek: Általános Iskola sporttevékenysége, a Kostka-telepi mûvészeti alkotótábor,
közbiztonság, egészség-helyreállítás, gyógykezelés. A rendõrség a
közbiztonság növelésére, a csoportok pedig a mûködés anyagi feltételeinek biztosítására kapták a támogatást.
Úgy gondoljuk, hogy a támogatás mindenütt jó helyre került és
találkozik a felajánlók egyetértésével. Az Alapítvány Kuratóriuma
mindenkinek megköszöni a nemes célt szolgáló segítséget.
Kérjük, hogy ebben az évben is éljenek ezzel a lehetõséggel, hozzájárulva a város kulturális életének fejlesztéséhez, a közbiztonság
javulásához.
Adószámunk: 18351851-1-03
Köszönettel
Az Izsákért Közalapítvány Kuratóriuma

9. oldal

Izsák Város Önkormányzat
Képviselõ-testületének
13/2005.(X.19.) rendelete
A gyermekek támogatásáról szóló 8/
1997.(XI.26.) számú rendelet módosításáról
Izsák Város Képviselõ-testülete a gyermekek
támogatásáról és a gyámügyi igazgatásról szóló szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) 18.§
(1) bekezdés alapján a gyermekek támogatásáról
szóló 8/1997. (XI.26.) számú rendeletét az alábbiak
szerint módosítja.
1.§
A rendelet 6.§ (1) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
(1) A jogosult gyermek számára a jegyzõ a Gyvtben meghatározott feltételek szerint rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósít.
2.§
A rendelet 9.§ helyébe a következõ rendelkezés lép:
A rendszeres gyermekvédelmi támogatásra való
jogosultságot a jegyzõ évente egyszer felülvizsgálja.
3.§
A rendelet 13. § (2) bekezdés a.) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

(2) a.) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás
iránti kérelmet a jegyzõ bírálja el.
4.§
A rendelet 13. §-a kiegészül a következõ (3)
bekezdéssel:
(3) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv., valamint a végrehajtásáról szóló 133/1997. (VII.29.) és a 149/1997.
(IX.10.) Korm. sz. rendelet és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni. Elektronikus ügyintézés nem alkalmazható.
5.§
Ezen rendelet 1-3 §-ai 2006. január 1. napjával,
4.§-a pedig 2005. november 1. napjával lép hatályba.
I z s á k , 2005. október 18.
Mondok József
polgármester

Dr. Hauzmann János
címzetes fõjegyzõ

Izsák Város Önkormányzat
Képviselõ-testületének 12/2005.(X.19.) rendelete
Az egyes szociális ellátási formák
szabályozásáról szóló 4/2004.(III.31.) számú
rendelet módosításáról
Izsák Város Képviselõ-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvényben (továbbiakban Sztv.) kapott felhatalmazás alapján az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 4/2004. (III.31.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja.
1.§
A rendelet 3. §-a kiegészül a következõ (7) bekezdéssel:
(7) A szociális ellátások iránti kérelmeknél elektronikus ügyintézés nem alkalmazható.
2.§
A rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
(1) A rendszeres szociális segély folyósítására
vonatkozóan az Sztv. 37/A.§-37/H.§ rendelkezéseit
kell alkalmazni.
3.§
A rendelet 16.§ (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
(1) Az ápolási díj megállapítására és folyósítására vonatkozóan az Sztv. 40-44.§ elõírásait kell
alkalmazni.
4.§
A rendelet kiegészül a következõ 35/A §-sal:

35/A § Az Önkormányzat Izsák Város közigazgatási területén szociális információs szolgáltatást
mûködtet az Sztv. 61.§ alapján.
A szociális információs szolgáltatás a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában vehetõ
igénybe - térítésmentesen.
5.§
A rendelet 36.§ a.) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
Az e rendeletben meghatározott hatáskörök
gyakorlását a Képviselõ-testület az alábbiakban ruházza át:
a.) A Szociális- és Egészségügyi Bizottság hatáskörébe tartozik:
- lakásfenntartási támogatás megállapítása,
- méltányossági közgyógyellátás megállapítása,
6.§
Ezen rendelet kihirdetési napján lép hatályba,
kivéve a rendelet 5.§-át, amely 2006. január 1. napjával lép hatályba.
I z s á k, 2005. október 18.
Mondok József
polgármester

Kisizsákon Kálmán István és Sörös Ilona
2005. november 19-én ünnepelte
50. házassági évfordulóját.
Aranylakodalmuk alkalmából erõt,
egészséget és sok boldogságot kíván:
Szeretõ népes családjuk

Dr. Hauzmann János
címzetes fõjegyzõ

IZSÁKI Hírek

10. oldal
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Ügyeletek

Orvosi ügyelet
November 21-22: Dr. Rigó József Zsolt
November 23-25: Dr. Pap Gyula
November 26-27: Dr. Rigó József Zsolt
November 28-29: Dr. Pap Gyula
November 30- december 2: Dr. Rigó József Zsolt
December 3-4: Dr. Pap Gyula
December 5-6 Dr. Rigó József Zsolt
December 7-9: Dr. Pap Gyula
December 10-11: Dr. Rigó József Zsolt
December 12-13: Dr. Pap Gyula, 14-16
December Dr. Rigó József Zsolt, 17-18
December Dr. Pap Gyula
A mindenkor ügyeletes orvos a 06-20-962-4594-es számon hívható!
Gyógyszertári ügyelet
November 21-27: Izsák, T: 569-208
November 28-december 4: Szabadszállás, T: 558-028
December 5-11: Izsák
December 12-18: Szabadszállás
December 19-25: Izsák
Rendõrségi ügyelet
06-30-546-7196
Polgárõrség
06-30-555-6645
Kábeltévé ügyelet
November 14 – 20: Izsák László, József A. u. 8. tel.: 06-20/475-7966
November 21 – 27: Farkas Zsolt, Garai tér 7. tel.: 06-20/436-7400
November 28 – december 04: Izsák László
December 05 – 11: Farkas Zsolt
December 12 – 18: Izsák László
December 19 – 25: Farkas Zsolt

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

2005. november 18.

ÁFÉSZ HÍREK
- IZSÁKI ÁFÉSZ -

Az Izsáki Áfész boltjainak novemberi ajánlata!
Iparcikk Áruházban szakmai segítséggel állunk
rendelkezésére!
Segítünk kiválasztani a igényének megfelelõ
terméket!
37 cm Daewoo TV TXT
22.900,- Ft( 55 cm
Panasonic TV TXT
38.500,- Ft
55 cm Daewoo TV TXT
33.200,- Ft( 72 cm
Claratonic TV TXT
59.200,- Ft
Magnós rádió
2.990,- Ft
Ébresztõ órás rádió
1390,- Ft
Kenyérsütõ
8.500,- Ft-tól
20 l mikró
11.300,- Ft
20 l mikró+grill
13.600,- Ft
Móra gáztûzhely 4T
44.400,- Ft
Voss gáztûzhely 4T
37.990,- Ft
Bosch gáztûzhely 4T elektromos gyújtással 59.900,- Ft
Itt a tél! Kellemes meleget biztosítanak az áruházban
vásárolt kályhák, kandallók!
Fikoterm kályha 4 KW
25.900,- Ft
Jupiter kandalló 5 KW
42.990,-Ft
Lucifer kandalló 7 KW
79.990,- Ft
Servant kandalló 5 KW
52.990,-Ft
Salgó sparhelt
49.990,- Ft
Füstcsövek kedvezõ áron kaphatók!
Mesekönyv, szépirodalom, szakácskönyv már 390,Ft-tól kapható!

Feleségemnek
házasságkötésünk
60. évfor
dulója
évfordulója
alkalmáv
al nagy
alkalmával
szeretettel küldöm
e gondolatot:
A házasságunk útja
60 év alatt nem volt
végig négysávos
autósztráda,
leállósávokkal,
veszélyt jelzõ
táblákkal, hanem
kátyús és
göröngyös út volt.
De a táj, amely mellett
utunk 60 év alatt
elhaladt, mindig
gyönyörû volt, s e táj
szépségének emléke
semmi mással nem
pótolható. Ezt
köszönöm Neked.
Ölel férjed,
Leitem Henrik
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APRÓHIRDETÉSEK

Redõny, reluxa, harmonikaajtó, szúnyogháló reális áron. Flaiszné Aranka,
tel: 06-30-648-99-98 vagy 76-375411 (este 8 után)
***
Rendre kaszált széna ingyen elvihetõ.
Érd: 06-309-381-365 vagy 76-374-411
illetve személyesen a Traktoralkatrész
Üzletben.
***
Eladó Skoda 120-as, 1 év mûszakival,
új gumikkal!
Irányár: 110.000 Ft.
Érd: Izsák, Gödör u. 18.
Tel: 70/33-21-905.
***
Idared alma eladó (50 Ft/kg.)! T: 375358 (este)

Háztartási boltunk már karácsonyi árukkal várja
vásárlóit!
Karácsonyi ajándékcsomagok
LUX ajándékcsomag 989,- Ft
Adidas nõi ajándékcsomag 1.099,-Ft
Adidas férfi ajándékcsomag 1.189,-Ft
Egyéni ízlés szerinti csomagolást vállalunk!
Karácsonyi dísztasakok, díszgyertyák, adventi
gyertyák, illatgyertyák kaphatók!
A Háztartási bolt megkezdte a rövidáruk forgalmazását: cérnák, cipzárak, gumik, tépõzárak, cipõfûzõk stb. kaphatók!
Az élelmiszerboltok akciós kínálata
2005. november 18-2005. november 30-ig
Domestos fert.pine fresh 750 ml
359,-Ft
Pronto por stop aer.250 ml
649,-Ft
Kolynos fogkrém 75 ml
155,-Ft(
Finomliszt 2/1 Halas
109,-Ft/cs
Karaván kávé 250 gr
319,-Ft/cs
Kávémix kávékeverék instant utántöltõ 75 gr
249,-Ft
Delikát 8 250 gr
329,-Ft
Izsáki 8 t. lúdgége 200 gr / csiga /
139,-Ft
Boci csokoládék 100 gr
169,- Ft
Ananász darabolt 570 gr 1
29,- Ft
Hello üdítõk 2/1
69,-Ft
Csíkozott pacal 1/1 kg
699,-Ft
Jót, jó áron, az ÁFÉSZ-boltokból!

KÖZMEGHALLGATÁS
Értesítjük a lakosságot, hogy a Képviselõ-testület 2005. november
29-én (kedden) tartandó ülésén 17 órakor közmeghallgatást tart a városháza üléstermében, melyre tisztelettel várja a választópolgárokat.
Mondok József polgármester

Ganda Group Kft.
Könyvelés, bérszámfejtés
egyéni vállalkozók, bt-k, kft-k,
egyesületek, alapítványok részére,
visszamenõleg is.
További szolgáltatásaink:
- munkaügyi támogatások,
- vállalkozási hitelek intézése

6000 Kecskemét, Kristály tér 5.
Tel:/fax: 76-504-605 mobil: 20-9868-986

Anyakönyvi Hírek
Születtek: Farkas Immánuel an: Farkas Nikolett, Csáki Levente an: Farkas
Tímea, Bencsik István an: Tamás Elvira, Szabó Amanda an: Mendi Karola,
Szondy Anna an: Moise Annamária.
Házasságot kötött: Bránya Tamás és Flóra Katalin.
Meghaltak: Seres Istvánné 86 éves, Fenyõ u. 1, Klima Sándor 62 éves,
Kecskeméti út 35, Szepesi Benjaminné 80 éves, Szajor dûlõ 205, Kovács
Józsefné 75 éves, Cegerét sor 25, Ecsedi László 64 éves, Báthori u. 2,
Végh Lajosné 86 éves, Kinizsi u. 43, Bakos Pálné 98 éves, Hunyadi u. 31,
Bárdi János 66 éves, Kisizsák Vadvirág u. 11, Kállai Lászlóné 66 éves,
Rákóczi u. 36, Pencz Kamilló 82 éves, Árpád u. 19, Kollár József 72 éves,
Zöldfa u. 27, Gémesi László Károly 38 éves, Széchenyi u. 10
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