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50 évesek a munkástanácsok

Szépülõ

katolikustemplom

Ünneplés helyett emlékezés
Márciusban kezdõdött a Munkástanácsok Országos Szövetségének rendezvénysorozata, mellyel
a munkástanácsok 1956-os megalakulására emlékeznek. “Mi vállaljuk az örökséget” mottóval járják az országot, s elõadásaikon az önszervezõdés
fontosságára hívják fel a munkavállalók figyelmét.
Kecskeméten, a megyeházán, április 14-én Rácz
Sándor, a Nagybudapesti Központi Munkástanács
elnöke beszélt az 1956-os kezdetekrõl, hangsúlyozva, hogy ott és akkor olyan, világviszonylatban is
egyedülálló kezdeményezés indult el, amely ma is
vállalható, sõt vállalni kell. Hangsúlyozta: ’56-ban
megmutatták a munkások, hogyan lehet az állami
tulajdont társadalmi tulajdonba venni, s miként
lehet kizsákmányolás mentes világot építeni. Napjainkra sem különb a munkások sorsa, mint, 50
éve volt, ezért nem ünnepelnek az 50. évfordulón,
hanem emlékeznek - hangsúlyozta Rácz Sándor.
Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos
Szövetségének elnöke a megemlékezésen arról beszélt, hogy ma látszategyeztetések folynak, s a szakszervezetek a pártok kegyeit keresik, miközben veszni hagyják a munkások érdekeit, ezért nagyon fontos az ’56-oshoz hasonló önszervezõdés.
Az emlékezés után beszélgetésre kértem Rácz
Sándort és Palkovics Imrét.
- Úgy tûnik, hogy az emberek többségében még az
elemi önvédelmi reflexek sem mûködnek. Jól hangzó, ám
minden reális alapot nélkülözõ politikai ígéretekkel mind
a mai napig, sokak szavazatát “meg lehet venni”. Sõt
vannak, akik (bizonyos olvasói levelekben, telefonos mûsorokban) még további megszorításokat is kérnek. Nem
látják át, hogy nem az õ, vagyis a munkavállalók hibája,
hogy eddig jutott az ország gazdasága, hanem a hozzá
nem értõ vezetõké. Mit tehetnek eben a helyzetben a munkástanácsok - kérdeztem Palkovics Imrét?
- Valóban így van, sokakban a legelemibb önvédelmi reflex sem mûködik. Éppen ezért az a feladatunk, hogy tudatosítsuk az emberekben, csakis magukra számíthatnak, nincs aki helyettük fel
tudná úgy vállalni az érdekeik védelmét, mint saját
maguk. Felhívjuk õket, hogy hozzanak létre hatékonyan mûködõ önszervezõdõ csoportokat, érdekeik képviseletére. Tudvalévõ, hogy a munkahelyeken nem nézik jó szemmel, ha a munkások szervezõdnek így arra biztatjuk a munkavállalókat, hogy
munkahelyen kívüli civil szervezõdéseket hozzanak létre. E civil csoportok erõik egyesítésével eljuthatnak arra a színtere, hogy a politikai pártok,
és a kormányzat is tényezõként kezelje õket. Jelenleg a társadalom lerablása folyik, ha az emberek
nem tesznek ez ellen, akkor senki sem fog. Ez egy
olyan világ (s ezt nemcsak Magyarországra értem),
ahol a szegények csak szegényebbek, a gazdagok
meg még gazdagabbak lesznek. Nálunk jól látható, hogy az egészségügy, az oktatás, a közigazgatás
széthullóban van. Ebben a helyzetben illúzió az az
ígéret, hogy majd 2008-ra, 2009-re az emberek élete egyik pillanatról a másikra jobbra fordul. Ha nem
tesznek õk maguk ezért, akkor marad minden így,
vagy még rosszabb lesz.

Az emlékezés alkalmából a résztvevõk
megkoszorúzták a volt kecskeméti
ÁVH-s székház elõtt felállított kopjafát

- Ön is, mások is gyakran hangsúlyozzák, hogy tenni kell valamit, ám az emberek többsége nem mer lépni,
nincs bizalmuk, talán kedvük sem, hiszen a legtöbbjük
számára már maga a rendszerváltás is egy nagy csalódás. Akik mégis mozdulnak, azokat a regnáló hatalom,
válogatás nélkül csõcseléknek, a törvényes rend felforgatóinak bélyegzi, s minden eszközzel üldözi. A hatalmon
lévõk viszont elszámoltathatatlanok, bármekkora kárt
okozzanak is. Úgy tûnik, mintha a demokrácia, a demokratikus szabályok csapdába ejtették volna a társadalmat, mert a politikai ellenzék sem tud sokat tenni, hiszen a legkisebb kritikáért is rögtön megkapják a (a kormányoldalon mostanában nagyon népszerûvé vált) radikális bélyeget.
- Az már a ’90-es évek elejére kiderült, hogy
nem az a világ következik be, amit a legtöbben reméltek, meg amit a politika ígért. Horn Gyulától
Medgyessy Péteren át Gyurcsány Ferencig azt sulykolják, hogy gondoskodj magadról, ám ehhez nem
adnak segítséget, sõt a nagy adókkal, és egyéb elvonásokkal éppen akadályozzák ezt. S ha megmozdulnak az emberek, akkor rögtön a törvénytelenség bélyegét sütik rájuk. Úgy tûnhet, hogy ez a
demokrácia csõdje. Valójában nem a demokráciáé,
hanem a regnáló politikai elité, mert ha nem olyan
erkölcsû emberek jutnak pozícióba, akik valóban
demokratikusan mûködtetik a demokratikus intézményeket, akkor a demokrácia csak egy üres keret
marad. Nekünk mindenképpen tiszteletben kell tartani a demokratikus kereteket. Tudomásul kell venni, hogy egy demokráciában, csakis demokratikus
eszközökkel lehet változásokat elérni. Nincs más
út, mint a legközelebbi választásokon olyan erõknek bizalmat adni, amelyek valóban demokratikus
módon mûködnek majd. Többszörösen meg kell
gondolni, hogy milyen hamis prófétáknak ül fel
megint a társadalom, meg azt is, milyen módon
próbálja meg a kezébe venni a saját sorsát? Olyan
erõket fog-e támogatni, akik ugyan nagyon szûk
mezsgyén mozoghatnak, de legalább a szándék
megvan bennük arra, hogy magyar nemzeti érdeket is képviseljenek, ellentétben a most hatalmon
lévõ, a nemzetközi nagytõkét mindenben kiszolgálókkal. (Folytatás a 2. oldalon.)

Polgármesteri tájékozató
Az utóbbi idõben több híresztelés
kelt lábra a városban arról, hogy az Önkormányzat házakat vásárol különbözõ
személyek részére. Ezúton tájékoztatom
a lakosságot, hogy az Önkormányzat senki részére - fajra, nemre, vallásra, tekintet nélkül - nem vásárol ingatlanokat.
Nem teszi ezt azért sem, mert az Önkormányzat anyagi helyzete ezt nem teszi lehetõvé. Az utóbbi idõben eladott

ingatlanokat a tulajdonosok saját akaratukból adták el magánszemélyeknek,
és ahhoz az Önkormányzat semmilyen
anyagi formában nem járult hozzá. A
magánszemélyek ingatlanaikat bárki részére értékesíthetik és az Önkormányzatnak nem áll jogában akadályokat támasztani az adás-vétellel kapcsolatosan.
Mondok József
polgármester

A jövõre 200 éves jubileumát ünneplõ katolikustemplom és
környezete egyre szebb. A napokban befejezõdött a kerti járó utak
burkolása, s hamarosan megkezdõdik a templombelsõ díszítõfestése és a mennyezeti szekkók restaurálása is. A templompark 200
méternyi kerítését adományokból tervezik felújítani, eddig mintegy 40 százaléknyi felajánlás érkezett erre.

Marosi Izidor emlékezete
A kisizsáki hívõ közösség
nevében is elhelyezték az
emlékezés koszorúját.

Április 14-én Marosi Izidorra emlékeztek tisztelõi a kisizsáki
kápolnában. Immár hagyomány, hogy az egykori izsáki plébános,
váci megyéspüspök, a város elsõ díszpolgára névnapja alkalmából
összegyûlnek az õt tisztelõk és szentmise, valamint emlékünnepség keretében idézik meg feledhetetlen alakját. Az idei ünnepségen a város részérõl Nagy Máté alpolgármester, a megye
részérõl Font Sándor alelnök, országgyûlési képviselõ méltatta
Marosi Izidor életét, munkásságát. Az emlékbeszédek után magánszemélyek, hivatalos és civil szervezetek helyezték el a tisztelet virágait, koszorúit a kápolna falán lévõ Marosi-emléktáblánál,
majd dr. Varga Lajos váci segédpüspök mondott emlékezõ szentmisét a kápolnában.
A Porta Alapítvány által szervezett ünneplés meghittségét a
világhírû Ars Nova Énekegyüttes közremûködése is emelte.

Kérjük, adója 1 %-ával Ön is
támogassa az Izsákért Közalapítványt, hogy mi is minél hatékonyabban támogathassuk a város
társadalmi-, kulturális- és sportéletét, valamint a segítségre szorulókat.
Adószámunk: 18351851-1-03
Köszönettel:
Kuratórium

-te-

Kállai Gyula
elismerése
Március 15-e alkalmából a
földmûvelésügyi miniszter, elismerõ oklevél kitüntetésben részesítette Kállai Gyula hegybírót.
Gratulálunk és további sikeres
munkát kívánunk!

IZSÁKI Hírek

2. oldal

Ünneplés helyett emlékezés
Folytatás az 1. oldalról.
Rácz Sándortól elsõként azt
kérdeztem, milyen üzenete van
az ’56-os munkástanácsoknak, a
mai munkavállalók számára?
- Mindenekelõtt az, hogy ne
hagyják magukat becsapni, mert
az, hogy most a kapitalizmus lett
divat, nem jelenti egyben azt is,
hogy a kapitalizmusnak van még
jövõje. A kapitalizmusnak már
régen nincs jövõje, ezért a munkásember nyugodtan álljon ki az
érdekei mellett.
- Ez a biztatás sokszor elhangzik, de nem igazán tûnik hatásosnak.
- A magyar társadalom minden irányból be van csapva, ki van
fosztva, s valóban kétségbeejtõ
helyzetbe került, bénultság tapasztalható, de nagyon bízom
benne, hogy megtaláljuk az eszközt ahhoz, hogy ebbõl az állapotból minél elõbb kimozduljunk. Ezen dolgozunk.
- Az elmúlt rendszerben gyakorta hallhattuk, hogy a munkásság ekkor-amakkor úgymond öntudatra
ébredt és kezébe vette sorsát. A mai
munkásság mikor érzi elérkezettnek
erre az idõt?
- Hát abban az elõzõ rendszerben ez egy porhintés volt, hiszen éppen ettõl féltek a legjobban, erre ’56 a legjobb példa, meg
az, hogy a legszigorúbban éppen
bennünket, a munkástanácsok
embereit büntettek meg. Engem
például életfogytig tartó börtönnel. Minden rendszer a munkásemberektõl fél a legjobban, mert
ezek hozzák létre a legtöbb értéket. Így ezeket az embereket kell
a legjobban megbecsülni, vagy
megalázni. Ki-ki szándéka szerint. Most éppen ott tartunk,
hogy megbecsülésrõl szó sincs,
mert azoknak, akik a hatalmat
gyakorolják, fogalmuk sincs arról, hogy mi is a munka. A munkásemberrõl meg még kevesebb
fogalmuk van. Ezért nem tudják
megbecsülni sem a munkát, sem
a munkást.
- Mára a rendszerváltás a legtöbb ember számára egy nagy csalódás. Gondolom, ezt az ’56-osok még

inkább így látják.
- Mi régen ismerjük egymást, te már a rendszerváltás
elõtt is és azóta is sokszor hallottál engem beszélni. Én a rendszerváltás idején is figyelmeztettem a magyar társadalmat, hogy
vigyázzon, mert be lesz csapva.
Sajnos ez az egyszemélyes figyelmeztetés nem volt elég. A magyar értelmiség meg nem fogta
fel, hogy mi a kötelessége, nem
figyelmeztetett azokra a veszélyekre, amelyeket a rendszerváltás hordott magában. Ezért válhattunk ilyen könnyen az új kapitalista törekvések játékszerévé.
Az új tõkés urak azért nem engednek, mert tudják, úgy le vagyunk szegényítve, hogy nincs
olyan erõnk, amelybõl nemzeti
érdekû politikát lehetne teremteni. Ezt az erõt õk mindennap
elvonják a nemzettõl, s ezért
olyan biztosak a dolgukban. De
nem szabad feladni a reményt.
Ahol a társadalom tényleg akarja, ott meg fogja találni az eszközt ahhoz, hogy visszavegye azt,
ami az övé.
- Valóban, te a rendszerváltáskor is ugyanezeket mondtad, mi meg
próbáltunk vitatkozni, hogy azért
mégis csak egy olyan helyzet jött el
akkor, amely reményekre ad okot.
Sajnos nem nekünk lett igazunk.
- Nem tudom arra emlékszel-e, hogy ’90-ben a Bem szobornál egyebek mellett arról beszéltem, hogy nem szabad Magyarországra élelmiszereket külföldrõl beengedni. Az emberek
akkor megtapsoltak, de nem igazán fogták fel ennek a gondolatnak a jelentõségét. Ma már értik, csak hát már késõ. ’90-ben
még nem volt az. Akkor még
megakadályozhattuk volna annak
a folyamatnak az elindulását,
melynek átkát ma nyögi a magyar mezõgazdaság.
Tudomásul kell venni, helyettünk senki nem tesz értünk.
Saját kezünkbe kell venni a sorsunkat, fel kell ismerni az érdekeinket. Ezt üzenik az ’56-os
munkástanácsok is.
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Önkormányzati hírek
A Képviselõ-testület 2007.
április 11-én tartotta legutóbbi ülését, melyen tárgyalta a
Szily Kálmán Városi Könyvtár
beszámolóját, amit az elõterjesztésnek megfelelõen jóváhagyott.
Rendeletet alkotott a Képviselõ-testület az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének
módosításáról és a Szervezetiés Mûködési Szabályzatról.
Ezen, rendeleteket lapunkban
közzé tesszük.
Izsák Város Képviselõ-testülete támogatási igényt nyújt
be az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévõ
települési önkormányzatok támogatására az Államkincstárhoz. Az igényelt támogatás
összege 70.232.000.-Ft.
A Képviselõ-testület határozott arról, hogy pályázatot
nyújt be a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által
meghirdetett Helyi Önkormányzatok Fejlesztési Feladatainak támogatására a sportpálya
épületének felújítására. A felújítási költség 28.800.000.-Ft,
amelybõl 60 % a támogatási
összeg.
A Képviselõ-testület pályázatot írt ki a Napköziotthonos
Óvoda vezetõi állására mivel Pál
Tamásné vezetõ óvónõ ez évben
nyugdíjba vonul. A pályázati feltételek az alábbiak: szakirányú

fõiskolai végzettség, 5 év szakmai gyakorlat. A pályázathoz
csatolni kell: szakmai önéletrajzot, az intézmény vezetésére
vonatkozó programot, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, az iskolai végzettséget igazoló dokumentumot. A
pályázat benyújtási határideje:
Az Oktatási- és Kulturális Minisztérium hivatalos lapjában
való megjelenéstõl számított 30
nap. A pályázatot Izsák város
polgármesteréhez kell benyújtani (6070. Izsák, Szabadság tér
1.) A vezetõi megbízatás kezdõ
idõpontja: 2007. augusztus 16.
A vezetõi megbízatás határozott
idõre, 5 évre szól. A vezetõ díjazása a közalkalmazottakról
szóló 1992. évi XXXIII. tv-ben
meghatározott - alapilletmény
és vezetõi pótlék - szerint történik. A pályázat elbírálási határideje: 2007. július 30.
A Képviselõ-testület létszámcsökkentési pályázatot
nyújt be. Az általános iskola
pedagógus létszámát 4 fõvel a
védõnõi szolgálat létszámát pedig 1 fõvel csökkenti.
Izsák Város Képviselõ-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévõ Izsák, Dózsa tér
15. szám alatti társasházban az
izsáki 465 hrsz. alatti 465/A/
2. társasházi különlapon lévõ
165/1000 tulajdoni arányú földszint 1. sorszámú lakást

A futballpálya fedett lelátója az elmúlt évtizedek alatt erõsen elhasználódott, így ráfér már
a nemrégiben megkezdett felújítás. A tetõszerkezet és a csatorna már el is készült. Az anyagköltséget az önkormányzat állja, míg a munkákat Papp Ernõ vállalta fel, társadalmi munkában.
A második ütemben a vakolás
és a bepucolás készül el 

Sítábor

-tetézi-

kulásának segítésével nagyban
hozzájárult a borvidék jó hírnevének megteremtéséhez. A
borlovagrendi avatáson Szabadszállás polgármestere, dr. Balázs Sándor is felesküdött az
alföldi bor népszerûsítésére.
Birkás Zoltán

Dr. Hauzmann János
címzetes fõjegyzõ

Megújult a lelátó

Mondok József
tiszteletbeli borlovag
A szabadszállási Birkás Pincészetnél került sor nemrégiben a kecskeméti Mathiász János Borlovagrend idei éves közgyûlésére, mely esemény elismert rendezvénye kistérségünknek.
A program fõ eleme, a tiszteletbeli tagok avatása volt. Az
avatandó személyeket a pincészet tulajdonosa, Birkás Menyhért jelölhetett ki, természetesen a borrendi tagok beleegyezésével.
Mondok József városunk
polgármestere is a jelöltek között volt. Mint Birkás Menyhért
elmondta: “ Nem volt kérdéses
a jelölés Mondok úr esetében,
ugyanis a borágazat folyamatos
támogatásával és az izsáki
Kostka László Borklub megala-

5.000.000.-Ft, vételárért értékesíti Szabó Ildikó ágasegyházi
lakos részére.
Izsák Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a BácsKiskun Megyei Közgyûlés Hivatalához a 2007. évi kulturális, mûvészeti, sport rendezvények támogatásának elnyerésére
az Izsáki Sárfehér Napok megrendezésére. A megpályázott
összeg 300.000.-Ft. A rendezvényhez szükséges önerõt az
önkormányzat saját költségvetésében tervezi és azt 2007. évben biztosítja.
A Képviselõ-testület Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottságot választott melynek elnöke Hambalkó Ferenc, tagjai: Bakonyi Zoltán, Damásdi Gábor,
Kállai Gyula, Kutas Tibor, Rácz
Sándor képviselõket és Lakatos
Jenõ (Izsák, Bartók B. u. 13.),
Losonczi Mihály (Izsák, Diófa
u. 2.), Izsák István (Izsák, Csokonai u. 7.), Frankó Barnabás
(Izsák, Kossuth L. u. 4.) szám
alatti lakos.
Zárt ülésen tárgyalta a Képviselõ-testület a szennyvízhálózat és tisztítómû üzemeltetésének átvételét. Döntött arról a
testület, hogy a továbbiakban
saját tulajdonú céggel üzemelteti a szennyvíztisztító hálózatot és a tisztító telepet.

Az indulás 2007. február 24-én reggel 7 órakor az
iskolaudvarából történt. Hosszú út állt elõttünk, de
délután 4 órakor szerencsésen megérkeztünk.
Gyorsan bepakoltunk a szobába, majd este 6 órakor várt minket a vacsora. A vacsora után egy megbeszélést tartottunk, amin Inci néni nyitóbeszédet mondott, melyben megnyitotta az idei sítábort. Este 10 órakor volt a takarodó, de ennek ellenére senki sem tudott aludni. Reggel korán volt az ébresztõ majd mindenki nagyon fáradt volt a sípályán. Az elsõ nap a sítudás
felmérésére szolgált, így különbözõ csoportokba kerültünk. Volt kezdõ, középhaladó és haladó csoport. A
kezdõkkel Dr. Sõreghyné Muladi Ildikó néni, a középhaladókkal Ági néni és a haladókkal pedig Szabóné
Pápa Edit néni foglalkozott. A kezdõk oktatójának volt

a legnehezebb dolga, mert az idén 1. osztályosok is
részt vettek a sítáborban és õk nagyobb türelmet, odafigyelést igényeltek. Délután busszal visszautaztunk a
szállodába. Este 6 órakor várt minket a vacsora. Vacsora után az esti megbeszélésen elmondták, hogy ki melyik csoportba került, ki hogy viselkedett és ki milyen
ügyes volt a nap folyamán. Diszkót is tartottunk, amin
fõként a nagyok vettek részt. A kicsik fáradtak voltak
és hamar elaludtak. Másnap a 20 km-rel arrébb lévõ
Litmanovába mentünk síelni, ahol mégnagyobb hó
volt. Mindenki jól érezte magát, ezért Inci néniék úgy
döntöttek, hogy kedden is ide jövünk síelni. Az esti
megbeszélésre már mindenki nagyon fáradt volt. Az
esti csínytevések sem maradtak el! Volt fogkrémmaszatolás és kiabálás. Szerdán, a helyi pályát koptattuk,
és a társaság azt szavazta, hogy a délutánt is a sporttal
töltsük. A kezdõknek is nagyon jól ment, már a síelés.
Csütörtökre olyan meleg volt, hogy a hó rohamosan
olvadni kezdett, ezért szinte síeléssel töltöttük az egész
napot. A vacsora után az oktatóink kiértékelték a heti
teljesítményt, és mindenki egy sídiplomával lett gazdagabb. Többféle eredmény született, én például arany
fokozatot kaptam. Így a heti pihenõnapot péntekre
halasztottuk, de legalább a hazafelé vezetõ hosszú utat
könnyebben viseltük! Már mindenki várta, hogy hazaérkezzünk. A szülõk is izgatottan várták a busz feltûnését.
A sítáborban mindenki új élményekkel gazdagodott. Ezúton is szeretnénk megköszönni, Inci néninek
a szervezést, hogy ezt az egészet létrehozta. Ildikó, Edit
és Ági néninek pedig a sítáborban végzett áldozatos
munkájukat köszönjük.
Varga Regina
a Kölyök Tv riportere
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“Húsvéti Játszóház”
70 kisdiáknak szerzett igazi kikapcsolódást az Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítõ Szolgálata által szervezett “Húsvéti Játszóház” elnevezésû kézmûves foglalkozás
2007. április 3-án és 4-én. Hagyománnyá vált, hogy minden
év elsõ kézmûves foglalkozását
Békésiné Budai Ágnes kézmûves szervezõ tartja a Mûvelõdési Házban. Mint mindig, rendkívül érdekes foglalkozást tartott, melyen a hátrányos helyzetû gyermekek ingyen vehettek részt az Izsákért Közalapítvány anyagi támogatásának kö-
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KIGÖRDÜLT, ELMENT
Mint arról többször beszámoltunk, március 4-étõl
megszûnt a személyforgalom a Kecskemét-Fülöpszállási
vasútvonalon. Elõzõ havi számunkban tudósítottunk
a búcsújáratról. Most egy -a vonalon szolgált
ballószögi- mozdonyvezetõ sorait adjuk közre a szomorú eseményrõl. (A szerk.)

szönhetõen.
Nagylelkû felajánlásukat
ezúton is KÖSZÖNJÜK.
Az élményekbõl egy kis ízelítõt kaphatunk az alábbi képekbõl.
A Szolgálat dolgozói

Veszélyes sírkövek
Egyik olvasónk hívta fel figyelmünket arra, hogy a temetõkben több labilis sírkõ található, amelyek bármikor tragédiát okozhatnak. Érdemes odafigyelni erre a figyelmeztetésre, hiszen nem
egy olyan esetrõl (nem izsák esetek) hallhattunk már, amikor egyegy rögzítetlen sírkõ kisgyerekre zuhant. Javasoljuk, hogy a régi
síremlékeket ellenõrizzék ilyen szempontból, s ha lazulás tapasztalható, javíttassák azt meg szakemberrel.

TETÉZI LAJOS

Gondolom...
...mind kevesebben hiszik, hogy jó irányba
mennek közös dolgaink, hogy jó az nekünk, ha
a nagy adóval és járulékokkal terhelt, kevés -és
a magas infláció miatt egyre kevesebbet érõfizetésünkbõl, nyugdíjunkból vizitdíjat, korházi napidíjat, megemelt gázdíjat, áramdíjat, áfát
és egyebet kell fizetnünk. Bár úgy tûnik, vannak, akik éppen ezt
szeretik. A szó szoros értelmében tátott szájjal szoktam hallgatni az
ATV esti telefonos mûsorába betelefonáló nézõket, akik a mûsorvezetõvel versengve gyõzködik egymást (állítólag teljesen önként)
arról, hogy milyen pompásan is mennek itt a dolgok, hogy mindez
mennyire jó nekünk Csak így tovább mondogatják, s elcsukló hangon dicsérgetik Gyurcsány Ferencet és Kóka Jánost. Sõt még azt is
mondják, hogy aki nem így gondolja, az radikális. Hát, nem is tudom! Próbálom ízlelgetni, hogy mitõl is jó az nekünk, ha Izsákon
kivágják a szõlõket (mivel nem éri meg termelni), hogy mind több
vállalkozónk megy csõdbe, üzletünk zár be, hogy megszûnt a vasutunk, a hétvégi orvosi ügyeletünk, hogy iskolatársulásba akarnak
vinni bennünket (ami az elsõ lépés az önálló iskola megszüntetésének irányába, s ami elöl most még ki tudott térni az önkormányzat). Szóval, ízlelgetem, de nem ízlik! Ám ettõl még nem tartom
magam radikálisnak. Már csak azért sem, mert azt is látom, ami jó.
Például azt, hogy végre van rendõrõrsünk, hogy két városi vállalkozás (kecske- valamint nyúlfarm) fejlesztése és a katolikus templom
felújítása komoly uniós támogatást kapott, hogy a város felében
állami támogatással elkészülhetett az esõvíz-elvezetõ rendszer, s
hamarosan kiépül az internethálózat is. Volt, aki szóvá is tette; az
izsákiak a választásokkor rendre nem úgy szavaznak, ahogy “kellene”, mégis jutnak ide támogatások. Nos, ez az érvelés azért sántít,
mert éppen az említett szavazások mutatják, hogy nagyjából felefele arányban vannak az országban a két politikai oldalt támogatók, így meglehetõsen furcsa eljárás lenne az éppen hatalmon lévõktõl, ha a két azonos csoporttól beszedett adókból finanszírozott
támogatásokat kizárólag a saját táborukhoz csoportosítani. (Bár a
vidékfejlesztési célú uniós pénzeket elosztó “technikát” addig-addig alakítgatták, hogy annak 86 százalékát mégiscsak a kormányzati szervek osztják, s csak a maradék 14 százalék fölött diszponálhatnak az ellenzéki megyék...).
Gondolom, kevesen vannak, akiket nem sújt meg úgy rendesen
a reformnak nevezett intézkedéssorozat. Mint a lapokból megtudhattuk, még Gyurcsány Ferencék évi 100 milliós családi költségvetésében is megérzik ennek hatását. (Istenem, hát hol a cinizmus
határa?!) Közgazdászok sora állítja, ezzel -a ritka érzéketlenségrõl
tanúskodó- sarcrendszerrel teljesen elhibázott irányba menetel a
jelenlegi magyar “baloldali” vezetés. “Mentségükre” legyen mondva, a milliárdos vagyonok mögül nézve azért egészen másnak tûnhet a világ, kisebbnek a baj, mint a napi megélhetési gondok árnyékából.
Gondolom, mások is felteszik a kérdést; az “ATV-telefonálók”
vajon rájönnek-e erre egyszer, s elkezdenek végre a saját szemüknek hinni?

Ez év február 6-án meghalt annak a személyvonatnak a mozdonyvezetõje, amely tehervonatba rohant Szõnynél. Másnap Kóka János gazdasági és közlekedési miniszter bejelentette, indul
az SZDSZ. elnöki posztjáért. Ez alkalomból egész
nap a médiában szerepelt, ám a balesetrõl -példa
nélküli módon- egyetlen szót sem szólt. Szakminiszterként nem érdekelte a dolog, nem utazott a helyszínre, nem nyilvánított részvétet az
elhunyt mozdonyvezetõ családjának.
A vasúttal azonban foglakozik (bár ne tenné): március 4-étõl 14 vonalon, közel ötszáz kilométernyi szárnyvonalon szûnt meg a vasúti
személyszállítás. Kóka nem utazik vonaton - de
most már mi sem fogunk Ballószögrõl... A Kecskemét-Fülöpszállás-Kecskemét vonal közel 112
évig szolgálta a környék lakosságát. A kis piros
Bzmot az oda-vissza 84 kilométernyi távot kb.
20 liter gázolajjal tudta megtenni, környezetkímélõ módon.
Azzal indokolták a leállítást, hogy nem voltak utasok, s a teherszállítás is áttevõdött a közútra. Ez tény. Az okokról viszont nem szoktak
beszélni. Tegyük hát meg mi. Elõször is a fejlesztés teljes hiánya (emiatt a max. utazási sebesség 40 km/órára volt korlátozva), másodszor
az utasbarát menetrend hiánya! Úgy gondolom,
hogy a fejlesztésre valót bõven megtermelték a
vasutasok: pl. a rengeteg “sódervonat”. A házgyárnak, vonatonként 1500-2000 t. raksúllyal
szállítottak, s jöttek-mentek a katonai szállítmányok is tömegesen. A vasúti pálya meg csak
romlott, romlott... Így “értük el” a 40 km/órás
utazási sebességet
Nézem a menetrendet - ugye az idõsebbek
még emlékeznek!? Ballószögrõl Kecskemétre
indul: 06 ó.18'... 08 ó. 42'... 10 ó. 50'...18 ó. 51'...
21 ó. 00'. Ballószögrõl Fülöpszállásra indul: 02
ó. 55'...05 ó. 13'... 08 ó. 01'... 14 ó. 40'... 16 ó.
08'-kor. Ez bizony az 1954-es menetrend, 5 pár
vonattal. 1973-ban szintén 5 pár vonat gördül a
vonalon, s a teljes menetidõ 1 óra 07 perc. 2007ben 4 pár vonat közlekedik 1 óra 12 perc menetidõvel úgy, hogy négy korábbi megállóhely
(Korhánköz, Beretvástelep, Galambháza, Telekpuszta) idõközben megszûnt.
A mezõgazdaság erõszakos kollektivizálása a
kisparcellákkal együtt elszántotta a tanyavilágot,
s a hírmondónak megmaradtaknak most a vasút
felszámolása adja meg a kegyelemdöfést. Miközben a vasút Európában reneszánszát éli; a környezetbarát vasútra visszaterelik a teherforgalmat, az utas szállítást, s nem zárnak be egyetlen
vonalat sem - nálunk kivéreztetik a vasutat!
Ki merem mondani: 2007 március 4-ével
Ballószög szegényebb lett! Mert hogyan is utazunk ezután Ágasegyházára, Izsákra,
Fülöpszállásra? No persze autóval és busszal szinte hallom is a választ! Biztosan jó ez az irány?
Tessenek végig gondolni! Sokakról tudom, hol
van rokona, kedves ismerõse, s szerettei az ágasi,
izsáki temetõben, ahol a “kis piros” temetéskor
megállt, és illendõen dudált... Szurkolt a
ballószögi csapatnak, köszöntötte a mezõn dolgozókat, s figyelmeztetett a dél közeledtére a “fõzõvonat” Az életünk része volt ez a halálraítélt
szárnyvonal, s -nem mellesleg- tisztességes ke-

nyéradója sok családnak...
Március 3-án sokan hálával, tiszteletadással
(és bizony néhányan könnyel a szemükben) búcsúztatták az utolsó személyvonatot. Kecskemét
állomáson a TV2, KTV kamerái ,,indították” és
kisérték az Alsó pu.-ig utolsó fordulóján. Ezt a
fordulóját a kis pirosnak az ég is siratta. Zuhogó esõben érkezett Fülöpszállásra, utoljára csatlakozva a budapesti és a kelebiai vonatokhoz. A
jövõben nem kell átszálló utasra várni, a kormány az összekötõ szárnyvonalat szállította át
közútra. Visszaútban Izsák állomáson nagyszámú utas közönség, aktív és nyugalmazott
vasutasdolgozók gyûrûjében Száfner Erika forgalmi szolgálattevõ kötött virágot a mozdonyra,
s az Izsák TV-tõl Tetézi Lajos, a néhai állomásfõnök unokája, az utolsó útról készülõ tévéfilm
forgatásával búcsúztatta a vonatot. Szívet melengetõ volt az utolsó úton utazó Ágasegyházi
Boróka népdalkör éneklése is.
Ágasegyházán Ádám Józsefné polgármesterasszony mondott köszöntõ szavakat. Búcsúzott.
Tudja hogy települése szegényebb lett és ezért
szót emelt, demonstrált! Vele volt a jövõ is: tanúságtevõként két szép leányunokája. Végigutazták az utat, de õk már a jövõ zarándokai. Õk építeni szeretnének!
Az esõ elállt. Ballószög állomáson - a vonattal együtt - szintén zarándokutat utazó Dudásné
Rózsikát és férjét is köszöntötte a Polgári Egylet
nemzetiszín zászlaja, a koszorú, a gyertyafények.
Felkerült a gyászszalag az állomás falán lévõ
emléktábla mellé, a vonatot búcsúztató
ballószögiek szomorú gyûrõjében. A mellé az
emléktábla mellé, amely 1995-ben a falu örömére került elhelyezésre. Hirdetve: 100 éve van vasutunk, amely iskolába, piacra visz bennünket,
összeköt két irányban is. Összeköt Budapesttel
és könnyedén indulunk Kelebia, Pécs és Szeged
felé is. Latolgattuk kinek a gyermeke, unokája
lesz itt majd, amikor felkerül a 150-dik, a 200dik évet hirdetõ bronztábla.(?) Hát nem kerül
fel!
Helvécia állomáson Marton Lajos és Kiss Imre
képviselõurak helyeztek el fehér emlékszalagot.
Fehéret, a csendes együttérzés, a remény szalagját. Hányan reménykedünk? Hányan leszünk,
akik teszünk e reményért? Kérni fogjuk Önöket
is, hogy segítsenek. Nemcsak ezt az egy vonalat
zárták be! Nemcsak egy korházat zárnak be! Nemcsak 300 Ft lesz a vizitdíj, s a sornak nincs vége.
Ezen intézkedések egytõrõl fakadnak. Vízhajtások ezek.!!! Itt a tavasz fogjunk hozzá a metszéshez. Még nem volt arra példa a vasút történetében, hogy egy megszüntetett szárnyvonalat újraindítottak volna! Teremtsünk ellenpéldát!
Köszönet mindazoknak, akinek fáj, hogy
ELMENT A VONATUNK!
Németh László mozdonyvezetõ

Lenkovics Barnabás ombutsman a megszüntetett vasúti szárnyvonalakról
“Függessze fel a gazdasági minisztérium a vasúti mellékvonalak megszüntetését, illetve a szolgáltatások színvonalának csökkentését” - indítványozta április 18-án az állampolgári jogok országgyûlési biztosa a kormánynak. A biztos vizsgálata megállapította, hogy a gazdasági-közlekedési
tárca lépései sértik az Alkotmányban deklarált, a szabad mozgáshoz való állampolgári jogokat, s
diszkriminációt idéz elõ, valamint az állampolgárok mellõzésével meghozott döntésekkel megsértették a demokratikus jogállam követelményeit és az emberi méltóság alapjogát is. (Az országgyûlési biztos által mondottak igazolására ajánlom lapunk elõzõ havi számának témát érintõ anyagait
és az ITV dokumentumfilmjében elhangzott véleményeket.)
-tetézi-
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Ezüst Gólyák
A címben szereplõ Gólyák
ismét remek farsangi programot szerveztek a megye nyugdíjas klubjainak, az izsáki
sportcsarnokban. Az álarcos
bálon tizenkét klub, 420 fõvel
és 70 jelmezessel képviseltette magát. A beöltözöttek komoly fantáziáról tettek tanúságot, hiszen volt ott csillagfejû csavarhúzó, három
(fiú)háremhölgy, kígyóbûvölõ,
bohóc, hajléktalan, indiai lány,
Csicsóné három lánya egy
szoknyában, s még sorolhatnánk a jobbnál, jobb jelmezeket. A közel egyórás jelmezes
bemutató után igazi karneváli
kavalkád következett, a maskarások körbejárták a termet és
táncba hívták a vendégeket.
Délben Prikkel Laci kiváló
fõztjével, finom izsáki borokkal és a klubtagok sütötte süteményekkel oltották éhségüket és szomjukat a résztvevõk.
A süteményeket külön is köszönjük klubtagjainknak és kívánjuk, hogy még igen sokáig
legyen erejük ilyen kiváló finomságokkal kedveskedni vendégeinknek.
Idén is Csáki Pali szolgáltatta a zenét, aki igen jól ismeri a nyugdíjas korosztály
zenei ízlését, így a hangulat
kiváló volt végig.
Mondok polgármester úr
meglepetéseként Pál Attila
színmûvész mûsora is köszöntötte a bálozókat. Kiváló operett mûsorral örvendeztetett
meg bennünket a mûvész úr.
Mint minden évben, idén
is igen sok segítõ, támogató
állt mellénk, akiknek az alábbiakban köszönjük meg a támogatást: Kovács András
(kertigép üzlet), Laguna élelmiszerüzlet, Csomor Sándorné
(zöldségbolt), Ungor Borház,
Losonczi Mihály (Plasztizs),
Németh Tibor (italbolt), Lantos István (élelmiszerbolt),
Vincze Zoltán (vállalkozó),
Kovács Lászlóné (vállalkozó),
Juhász Sándorné (örökös segítõnk), Holsza ajándéküzlet,
Hajnák Erzsébet (Böngészde),
Nagy László (trafik), Életet az
Éveknek Megyei Nyugdíjas
Egyesület, Sportcsarnok vezetõje, dolgozói, Önkormányzat.
Végül nagyon köszönjük
Nagy Máté alpolgármester úr
kedves köszöntõjét, melyet az
alábbiakban közreadunk.
Tisztelt Vendégek!
Izsák Város Önkormányzata,
valamint Mondok József polgármester úr nevében is nagy szeretettel köszöntöm az Ezüst Gólya
Nyugdíjas Klub tagjait, és meghívott vendégeiket, a baráti klubok tagjait. Köszönöm elsõsorban
az izsáki klub vezetõjének, és a 8
lelkes tagból álló klubformáló, vezetõ testületének, hogy a mai alkalmat elõkészítette, életre hívta.
Izsák Város Önkormányzata részérõl elnézésüket kérem, hogy polgármester úr nem tud részt venni
a mai farsangi mulatságon, jelenleg külföldön van, Göteborgban egy

nemzetközi eseményen képviseli
városunkat. De azért tudják azt
Önök, hogy az önkormányzat
mindig a klub mellett áll, támogatja a lelkes csapatot és elismeri
sikeres mûködését. Ennek a támogatásnak egy formája az is, hogy
meghívtuk Pál Attila színmûvész
urat, az ebéd után fogadják szeretettel a kis társulata elõadását.
Bízom benne, hogy örömüket lelik benne, mint ahogy az egymás
társaságában eltöltött, jelmezekbe
öltözött zenés-táncos farsangi mulatság is örömükre fog szolgálni.
Mindig nagy öröm számomra a
nyugdíjas klub rendezvényein
részt venni. Meg kell hogy mondjam, Árvainé Marika néni olyan
ellenállhatatlanul és határozottan
tud meghívni a rendezvényekre,
hogy arra aztán nehéz nemet mondani, és nem eljönni. De ha nem
lenne ilyen ellenállhatatlan és határozott a meghívás, akkor is szívesen jönnék, mert mindig nagy
öröm rácsodálkozni az idõs kor
szépségeire, a megélt évek tapasztalataiból táplálkozó találékonyságára, és egy emberöltõ alatt összegyûjtött emlékektõl sejtelmes mosolyaira. Meg kell hogy mondjam,
néha irigykedve nézem magukat.
Vajon én leszek-e ilyen életvidám,
az élet megannyi fáradalma, csalódása megtöri-e arcomon az eredetileg õszinte mosolyt, tudok-e
majd ilyen örömmel, felszabadultan, boldogan mulatni, mint ma
Önök. Biztos vagyok benne, hogy
sokat tudnának mesélni. Elmesélni az elsõ szerelmet, az elsõ csalódást, elmesélni a gyermek születését, elmesélni csínytetteit. Elmesélni egy emberöltõ alatt összegyûlt fájdalmat, örömet, boldog és
boldogtalan éveket. Tudnának mesélni, hát meséljenek! Mondják el,
mit rejtenek a ráncok az arcon,
mit rejtenek a mosoly mögötti sokatmondó sejtelmek. Tudom, a mai
világban kevés alkalom van erre.
A fiataloknak pedig de nagyon
szükségük lenne rá. Hogy megóvják gyermekeiket, unokáikat, dédunokáikat a csalódásoktól, és hozzásegítsék õket a boldogságokhoz,
mondják el ezeket a megtapasztalt
emlékeket. Mondják el szóval,
mondják el tánccal és zenével,
vagy akár jelmezekkel, maskarákkal. Nekünk fiatalabbaknak
higgyék el szükségünk van erre.
Akkor is, ha néha flegmán, rohanva hárítjuk az intelmeket. Ha nem
is akarunk figyelni rá, akkor is
halljuk, és talán sok év kell hozzá, de egyszer mi is megértjük.
Szóval mondják el csak a megélt
örömöket, bánatokat akár így,
mint ma tánccal, zenével, dallal,
ujjongással olyan hangosan, hogy
mi fiatalok minél többen meghalljuk, és egyszer emlékezhessünk.
Kívánok én most elsõsorban a mai
napra örömet, vidámságot, kitörõ boldogságot. Kívánom, hogy a
mai nap vidám emléke még sokáig megmaradjon.

Költészetnapján,
az irodalomról
A világ arca kékre torzul,
kinézek a lüktetõ korbul;
megbámulom tarka ruháját,
láncon ugató pénzkutyáját,
a kemény arcán a könnyeket,
sok kopogó kis morzejelet.
Figyellek benne, oh kis hazám,
szád, ma is korlátolt talán?
Meghúzódsz halkan a nap alatt,
mit szólsz, ha mégiscsak van szavad?
Te is a test himnuszát mondod,
megalkudt lelked attól boldog?
Hat-e szavad a lélek-fülbe?
Jeled, a csipkebokor füstje
hirdeti-e hogy: “él a lélek?”
Vágyaid vannak? Vagy szenvedésed?
Van Istened, kihez beszélhetsz?
Benned is “korszerû” a lélek?
Látsz-e avarból fel a fénybe?
Szemed vak, s a szíved verése
nyegle hajlamú testigény,
tört ágként úszik a víz színén.
Hajtásaid bimbaja mérges,
a lélekanyag durva, kérges!
Tudással edzett új fémtorok,
az írástudók, és lektorok
-hirdetgetik a Mammon szavátnem fertõzött meg ez a világ?
Van-e még szavad, mely tiszta szó?
Szépséggel, reménnyel bíztató?
Elfed az árnyékbirodalom,
Élsz-e még? Tiszta irodalom!
Magyar Gyuláné
2007. április 11-én.

2007. április 20.
Magyarországon több ezer gyermek
étrendjébõl hiányoznak a legalapvetõbb
élelmiszerek

Bognár Józsefnek
70. születésnapja alkalmából hosszú,
boldog életet kívánnak felesége, két
leánya, két unokája, veje Zoli, nászasszonya, násza és családja!

Könyvtári hírek, új könyvek
Köthe: Elsõ kísérletek könyve; Chopra: Az
élet mágikus kezdete; Wu: Dr. Wu-féle fejmasszázs; Hermsen: Lovak enciklopédiája; Gayler:
Vegetáriánus ételek; Mediterrán konyha;
Várkonyi: A kuruc kor hõsei; Amat: A kokainkirálynõ; Andrews: Az aranylátó szem; Auster:
Brooklyni balgaságok; Beckett: Molloy Melone
meghal; Boudrant: A harmadik változat; Brezina:
Hét tappancs gazdája; Cabot: Mediátor; Cabré:
A Pamano zúgása; Khariton: Kallirhoé; Dick:
Idõugrás a Marson; Donelly: Ikeridõ; Dunant: A
kurtizán és a törpe; Gallo: Ceasar; Griffin: Tengerészgyalogosok; Hooper: Szirmok a hamuban;
Horowitz: Harmadik Erõ; Huszadik századi orosz
novellák; Kálmán: Sicc Meseországban; Koroda:
A világ csak hangulat; Kõrösi: Milyen egy nõi
mell?; Márai: Március; Márai: A teljes napló,
1943-44; Passuth: Sasnak körme között; Polcz:
Egész lényeddel; Venturi: Újabb bûvölet; Wass:
Csoda történt; Wilson: Szerelmi leckék;
Janikovszky: Már óvodás vagyok; Az oroszlánkirály; Scarry: Balfogások, nyafogások Tesz-vesz

városban; Raden: Rejtvényes barangoló; Az általános mûveltség szótára; Feng shui: harmóniában élni és halni; Beanorz: Bevezetés a tanulás
lélektanába; Kulcsár: A serdülõkori fejlõdés pszichológiai jellemzõi; Murányi: Identitás és elõítélet; Nemzetközi statisztikai zsebkönyv; Kagylók és csigák: útmutató a tenger ékszereihez;
Mojetta: Cápák; Mojetta: A korallzátonyok;
Mürtz: Delfinek és bálnák; Brencsán: Orvosi szótár; Guiliano: A francia nõk nem híznak; Heinze:
NLP; Lützner: Böjtölés; Mackonochie: A boldog
terhesség; Sussman: Szexkalauz nagyvárosi nõknek; Tempelholf: Oszteopátia; Bradányi: A hullámok hercegnõje; Brando: E dalra tanított
anyám; Brezina: Idõkapu; Cristie: Gyilkosság az
Orient expresszen; Cohen: Szépséges lúzerek;
Courths-Mahler: Kegyes hazugság; DeMille: Éjszakai zuhanás; Green: Randevú Párizsban; Hernádi: Hernádi Gyula; Hofmann: Afrikai szeretõk;
Holt: A hét domb madonnája; Kertész: K.
dosszié; Komorn: Kiút a sötétbõl; Lenhard: Az
erõ egysége; Lenhard: A megdöbbentõ eltûnés

Ismét a tüdõszûrésrõl
Úgy tûnik, a tüdõszûrés örök témánk marad, hiszen már negyedszer foglalkozunk vele. Az „egészségügyi reform” igazi „állatorvosi lova” ez a terület. Jól mutatja azt a fejetlenséget, kapkodást, hozzá nem értést, amivel az egészségügy „megreformálásába” fogtak az illetékesek. A legfrissebb verzió szerint õszre mégis
lesz szûrés Izsákon. Legalábbis mi most, ezt az információt kaptuk. Arra azonban nem vennék mérget, hogy a jövõ hónapban
esetleg nem leszünk-e kénytelenek ezt a hírt is cáfolni…
-tetézi-

Nos, tisztelt Olvasóink, nem kellett a következõ számig várni. Lapzárta után, a nyomdába indulás elõtt kaptuk a hírt, hogy mégsem lesz
nálunk õsszel tüdõszûrés, sõt még az utolsó utazó állomást is megszüntetik az „egészségügyi reform” még nagyobb dicsõségére.
-te-

Mezei
Károlynak
62. születésnapja alkalmából sok erõt, egészséget
és hosszú, boldog életet kívánunk!
Marika és családja,
Karcsi

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje az
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Ismét magyar a világûrben
Huszonhét évvel Farkas Bertalan 1980-as számunkra történelmi- ûrrepülése után, április
7-én, nagyszombaton újabb magyar, Simonyi
Károly indult a világûrbe a Szojuz TM-10 orosz
ûrhajó fedélzetén. Az Amerikában élõ magyar
származású szoftverfejlesztõ mérnök, több mint
20 millió dollárt fizetett azért, hogy gyermekkori álma megvalósuljon, eljusson a világûrbe.
Simonyi nemcsak eljutott álmai helyszínére, de
tíz napig fent is maradt a nemzetközi ûrállomáson, ahol tudományos kísérleteket végzett, a világhírû magyar mûszerrel, a Pillével, amely az
ûrben tartózkodó embereket ért sugárzást méri,
helyszíni kiértékeléssel. Egy másik érdekes, s
szintén magyar vonatkozású program keretében
magyar rádióamatõrökkel létesített kapcsolatot
az ûrállomásról, ahová magyar zászlót is vitt
magával. A magyar ûrhajóssal jelenleg hatfõs
személyzet tartózkodik az ûrállomáson, egészen
április 20-áig. Ekkor indul vissza Simonyi az állomás hivatásos személyzetének két korábbi tagjával. Fjodor Jurcsihin és Oleg Kotov, akikkel az
ûrállomásra érkezett, õszig marad fenn.
A Nemzetközi Ûrállomás (ISS) esténként
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Az Arany sárfehér Szõlõés Bortermelõk Szövetkezetének
tájékoztatója
“a gyengék erõssége az egység”

Fotónkon a fényes függõleges csík
mutatja az ûrállomás útját.

több alkalommal is jól látható Magyarországról.
Északnyugati irányból érkezik és mintegy négypercnyi idõ után, délkeleti irányban hagyja el
hazánkat a fényes csillagnak tûnõ jelenség. Sebességére jellemzõ, hogy a Balatontól Budapestig mindössze tíz másodperc alatt jut el.

EBOLTÁS
Veszettség elleni kötelezõ eboltás Izsákon
2007. május 7. (hétfõ)
2007. május 9. (szerda)
6 óra régi iskola (Kisizsák)
8 - 10 óráig Vasútállomás
8 óra Uzovics telep
13,30-16,30 óráig Városháza udvara
9 óra Matyó dûlõ (vegyesbolt)
17-19 óráig Alsó kocsma
10 óra Szajori kisbolt (Gedeon)
11 óra Szajor dûlõ (Falusi tanya)
12 óra Gedeon dûlõ (Beck tanya)
Pótoltás
13 óra Gedeon dûlõ (Bódog tanya)
2007. május 12. (szombat)
14 óra Gedeon dûlõ (Bíró lajos)
6-9 óráig Városháza udvara
Az eb tulajdonosa köteles minden 3 hónaposnál idõsebb ebet veszettség ellen beoltatni az
alábbiak szerint:
1. A 3 hónapos kórt elérteket 30 napon belül.
2. Az elsõ oltást követõen 6 hónapon belül.
3. Ezt követõen évenként.
Az eb oltási könyvet meg kell õrizni, az oltás elvégzését ellenõrzõ hatósági állatorvos vagy
rendvédelmi szerv felszólítására bemutatni, illetve tulajdon átruházás esetén az oltást végzõ állatorvostól köteles pótlást kérni.
A veszettség elleni oltáskor egyidejûleg kötelezõ az ebek féregtelenítése.
A kutyákat szájkosárral, pórázon, lehetõleg saját gazdájuk vezesse el.
A fenti helyeken és idõpontokban az oltás díja ebenként 1.500.-Ft, a kutyák féregtelenítése az
ebek súlyától függõen változik, 10 testsúly kg-ként 200.-Ft.
A pótoltás után beoltatlan kutyák nem maradhatnak!
A veszettség elleni védõoltás elmulasztása 50.000.-Ft-ig terjedõ pénzbírsággal sújtható, emellett az oltatlan eb kártalanítás nélküli kiírtásáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.
A háznál történõ oltás külön díjazás alapján történik.
Izsák, 2007. április 16.
Dr. Hauzmann János címzetes fõjegyzõ

Ár verési hirdetmény
Izsák város Önkormányzata árverést hirdet a Rákóczi u. 19. szám alatti lakóház értékesítésére.
Az árverés ideje: 2007. április 24. (kedd) 8 óra
Az Önkormányzat az induló árat 9 millió forintban állapítja meg.
Ár verés helye: Polgármesteri Hivatal jegyzõi irodája

Árveréssel kapcsolatosan felvilágosítás Dr. Hauzmann János címzetes fõjegyzõtõl kérhetõ.
Dr. Hauzmann János címzetes fõjegyzõ

Az elmúlt hónapban megkezdõdött a tavaly felvásárolt eredetvédett Arany sárfehér szõlõ kifizetése. Egyelõre csak az alapár
második fele került kifizetésre, a
fennmaradó felár kifizetésére az
eredetvédett bor értékesítése
után kerülhet sor! A felár mértékét elsõsorban a leadott szõlõ
minõsége határozza meg: az
egészségi állapot és a cukorfok.
Mivel az elmúlt évben a társult szövetkezetek csak szüret
után, november 8-án vették át az
Agárdy borászati üzemet, elmaradt a szõlõ átvételnél a rendelet
szerinti minõsítés. A hegybírók és
a szakmai ültetvényszemlézõk
ellenõrzése csak az egyik feltétel
volt. Az átadáskori állapot a meghatározó. A laza kontroll miatt
sokan a jelentõsen rohadt szõlõt
is eredetvédettként akarták átadni. 2007-tõl a szövetkezeti pincészet a minõséget elõállítók érdekében is következetesebb, elõírás
szerinti átvételt fog érvényesíteni.
Fontos tudnivalók:
- Eredetvédett Arany sárfehér
szõlõt csak az termelhet, aki szándékát a hegybíróknál az arra rendszeresített formanyomtatványon
a rendeletben meghatározott határidõig, azaz április 15-ig bejelentette!
- Az eredetvédettséghez továbbra is szükség lesz ültetvényszemlére. Erre várhatóan a szüret elõtt 1 hónappal kerül sor. Ám
az eddigiektõl eltérõen a szemle
nem lesz automatikus: a felvásárló és a hegybíró csak a termelõ
kérésére és jelenlétében végzi el
a szemlézést! Aki nem kéri a
szemlézést, a szemlejegyzõkönyv
hiányában a kifogástalan minõség
ellenére sem tudja eredetvédettként értékesíteni Arany sárfehér
szõlõjét!
- Az átvételnél a minõsítést
külsõ, független szakember végzi.
A fenti ellenõrzési rendszer
nem egyedülálló: az Egri Hegyközségben az Egri Bikavér elõállításához használt szõlõket is hasonló szigorúsággal ellenõrzik.
Tapasztalataik szerint a termelõk
megértették, hogy a szigor nem
ellenük irányul, hanem a minél
jobb végtermék elõállítása érdekében van rá szükség. Természetesen az, aki minden elõírást betartva eredetvédett bor elõállítására alkalmas Arany sárfehéret ad
át, jelentõs felárra számíthat.
Írásunk leadásával egyidõben
kaptuk meg a 2007 évi kivágási
támogatásról szóló rendelet kihirdetés elõtti tervezetét. Mivel a

rendelet hivatalosan még nem jelent meg, bõvebb tájékoztatást
még nem adhatunk, de tekintettel, hogy a megjelent tervezet közvetlenül a kihirdetés elõtti anyag,
a végsõ rendelet, illetve a támogatás igénylésérõl szóló MVH
közlemény is hamarosan, április
végén megjelenik. Amint hivatalossá válik a pályázati kiírás,
azonnal elérhetõ lesz a
www.aranysarfeher.hu honlapon
is!
A vegetáció újraindulásával
megkezdjük a növényvédelmi
elõrejelzések küldését. A tagok
ebben az évben is SMS-ben kapnak üzenetet a kórtani és károsító-helyzetrõl, ami alapján kellõ
idõben végezhetik el a védekezéseket. Akik az integrált ültetvénytámogatásban érintettek, javasoljuk, hogy az SMS érkezés idejét
jegyezzék fel és rögzítsék a gazdálkodási naplóban. Kérjük azokat, akik még nem vették igénybe
ingyenes szolgáltatásunkat, de
szükségük van növényvédelmi
elõrejelzésre, illetve akik leadták
telefonszámukat, de az elmúlt
évben nem, vagy csak részben
kapták az SMS-en védekezési információt, jelentkezzenek a szövetkezeti irodán a telefonszámok
egyeztetése érdekében! Akik rendelkeznek Internet-hozzáféréssel
és megadják e-mail címüket, a
kibõvített heti növényvédelmi tájékoztatót elektronikus formában
is megkapják!
A Helibor Szövetkezeti Pincészet mintaboltjában /Izsák
Agárdy-telep/, a matricás gépkocsi reklámra vállalkozók, kedvezményesen vásárolhatnak bor,
pezsgõ és üdítõital termékeket.
Hasonlóan kedvezményesen
vásárolhatnak mûanyag törzskötözõt a Szövetkezeti irodán 400
m-es tekercsekben 1000 Ft/db
árral szemben 400 Ft/db áron.
A termelõi csoport tagjainak
ültetéshez, támrendszer állításhoz, kézi gödörfúró géppel végzünk szolgáltatást. Az igények bejelentése a szövetkezeti-hegyközségi irodán történik. A szolgáltatás díja szövetkezeti tagok részére önköltségi ár. Tagjaink a korábbi kedvezményes gazdaboltok
mellett az Izsáki Kertigép Szaküzletben is (Kovács András boltja) szintén kedvezményesen vásárolhatnak.
Elérhetõségünk változatlan:
6070 Izsák, Dózsa tér 3, Tel/fx:
76/374-036, Mobil: 20/5693783, 20/2362-558, E-mail:
aranysarfeher@sv-net.hu,
Internet: www. aranysarfeher. hu
Vezetõség

Emlékezés az egykori izsáki plébánosra
Gyöngyösi Jakab
István egykori
izsáki plébánosra
emlékeztek hívei
szülõfaluja, Kunszállás temetõjében, halálának 25.
évfordulója alkalmából. Gyöngyösi István 5 évig
(1977-82-ig) volt
az izsáki katolikusok plébánosa.
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V A L L Á S
Elsõ és utolsó
Olyan méltóságteljesen üli
meg a kereszt függõleges szárát a
húsvéti gyertyán az Alfa és az
Omega, a görög ÁBC elsõ és utolsó betûje, mely zsámolya és koronája a Megváltó Királynak, Akit
a kereszt jelez. A Jelenések Könyvében mondja magát Alfának és
Omegának, kezdetnek és Végnek
a Patmosz szigeten számûzetésben tengõdõ szeretett tanítványnak a mi Urunk.
Persze, kissé talányos is ez a
kijelentés: mert hogy lehet Õ a
kezdet és a vég, akinél se kezdet,
se vég nincsen, hanem: Benne
élet volt, és ez az Élet volt az emberek világossága? Mégis, így mutatkozik be, mielõtt Egyháza jövõbeli életét fel akarja tárni Jánosnak. Mi hát a kezdet és mi a vég?
Az örökkévaló szól itt az idõben járókhoz. Nála nincs idõ, de
az Isten országa az idõ folyamatában él és tesz tanúságot Üdvözítõjérõl, aki egyedüli szabadító,
mert nincs más név a földön, akiben szabadulás és bûnbocsánat
lenne. S nekünk, idõben zarándokló embereknek mondja biztatásul: Én vagyok a kezdet és a vég.
Még így is tanakodhatunk, mit
jelent ez a titokzatos kijelentés,
ha nem tudnánk, hogy az Ószövetség és általában a keletei ember megfogalmazása ellenpontokra
épül. Amikor a teremtés könyvének elsõ mondatában olvassuk:
Kezdetkor teremtette Isten a
mennyet és a földet, egyben azt
mondhatjuk. A Mindent, mindennek a teremtõje az Isten.
Amikor pedig a Sátán, az Õskígyó - mai politikusok módjára hazudik õsszüleinknek, azt
mondja. Ha esztek belõle, tudtok
jót és rosszat. A jó és rossz: minden. Mindent tudók lesztek.
Mint a Teremtõ Isten. A Sátán már
csak tudta; neki sem sikerült! De
a lent és fent: “Kérj magadnak
jelet, akár az égen, akár a földön,
egyre megy!” - mondja Izaiás az
Istennek hátat fordító Ákáz ki-

rálynak, - ugyanúgy azt jelenti:
bárhol, bármilyet, minden lehetõség nyitva áll az elõtt, Aki a
mindenséget alkotta.
De hogy el ne vesszünk az
ellentétes helyek elemzésében,
melyek mindegyike azt sugallja,
hogy a két ellentét az egészet jelöli, nézzük, mit jelent az Úr szava, hogy Õ a kezdet és a vég! Õ a
Minden. Rajta kívül nincs más,
mint a szeretetnél: Istent és embertársat szeretni azt jelenti: mindent és mindig szeretni, és mindenkor szeretetben élni. Egész
életünk az Isten, nem csak kezdetében, hogy megteremtett; nem
csak végében, hogy újjáteremt,
hanem minden közbeesõ pillanatunkban is. Siralmas életünk van,
ha a vele való egységünk csak olykor-olykor mutatkozik meg, egyegy ünnep vagy ünnepi nosztalgia köt össze néhány órácskára az
Istennel, Aki minden percünk Istene akar lenni. Pál apostol vall
így: nekem az élet Krisztus, a halál
pedig nyereség. S hogy ezt miként
élte át: Érte mindent elvetettem,
sõt szemétnek tartottam, csak
hogy Krisztust megnyerjem és
hozzá tartozzam.
Megújulás éve a miénk: szeretnénk nemcsak névben, hanem
szívben, lélekben keresztény katolikusok lenni. Lám, ez az útja,
amit az Úr mond: Mindennek
kezdete és vége, mindennapunk
Istene, minden percünk Ura,
minden pillanatunk szerelme kell
legyen. Van egy nagyon szép könyörgés az évközi vasárnapok elején: Cselekedeteinket, Urunk, sugallatoddal elõzd meg és áldásoddal kísérd, hogy minden imádságunk és cselekedetünk Tõled induljon ki, és Veled kezdve Általad
végzõdjék! Ezt a mindig való, soha
nem szûnõ, boldogító kapcsolatot keressük, és adja meg nekünk,
Aki az Alfa és Omega, a Kezdet
és a Vég!
Podmaniczki Imre
plébános

Egyházközségi hírek
- Április 29-én, Hivatások Világnapján, Jó Pásztor ünnepén a szemináriumban nevelkedõ kispapjainkra gondolunk, és adományainkat ezek megsegítésére küldjük el.
- Ugyancsak április 29-én, szent Márk evangélista ünnepe után könyörgõ nap van az év terményeiért. A búzaszentelést a 9 órai szentmise után tartjuk.
- Gyermekeink elsõ szentáldozása május 20-án a 9 órai szentmisében lesz.
- Májusban minden este fél 7-kor a szentmise elõtt Lorettói litániát
mondunk a Boldogságos Szûzanya tiszteletére. A szentmise közvetlen a litánia után kezdõdik.
- Templomunk, egyházi épületeink felújításához számítunk katolikus testvéreink és minden jóakaratú embertársunk segítségére!
- Május elején, - késõbb meghatározott idõpontban - szentmisével
nyitjuk meg a Selyemerdõben az ifjúsági parkot.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet rokonoknak,
szomszédoknak, ismerõsöknek, a Laguna ABC
vezetõségének és dolgozóinak, akik
BARTEK FERENCNÉ MARTINECZ KATALIN
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot
helyeztek, fájdalmunkban velünk együtt éreztek.
A gyászoló család

Szolidaritás Krisztus nevében
Az alábbiakban egy olyan
ökumenikus (felekezetközi)
emberi jogi szervezetet szeretnék röviden bemutatni az újság olvasóinak, amelyrõl mindnyájunknak érdemes tudni.
“Chriastian Solidarity
International” (CSI)a szervezete neve, melyet Hansjürg
Stückelberger zürichi lelkész
alapított az üldözött keresztyénekért, az elnyomás áldozataiért, a szenvedõ gyerekekért és
a katasztrófa áldozatokért folyó
mentõ munka összehangolására. A CSI azért fáradozik, hogy
a világ különbözõ részén élõ
emberek szabadon és békében
gyakorolhassák a hitüket. A
nemzetközi szervezetben minden nemzeti iroda képviselettel
bír. A magyarországi iroda elérhetõsége: Víz Péter, 1242Budapest, Pf.: 291; 1061-Budapest, Andrássy út 7., II/5., tel.:
+36 28 440 656, fax: +36 28
440 656, e-mail: peter.viz@csimagyarorszag.hu , honlap:

Zürich, 1977.

h t t p : / / w w w. c s i magyarorszag.hu
Svájcban 1975. szeptember
21-én 15.000 keresztyén vonult
utcára, hogy kifejezze együttérzését azzal a szovjet baptista
testvérrel, akit a hatóságok,
hitéért üldöztek. Ezzel fölhívták nyomatékosan a világ figyelmét a kommunista világban
uralkodó vallási elnyomásra. A
különbözõ akciók olyan erõteljes visszhangra találtak, hogy
1977.április 15-én a fent nevezett svájci lelkész vezetésével
megalakult a CSI.
Fõ munkájuk a figyelem
felhívása, az imádságos közbenjárásra buzdítás. Igen sok olyan
hír jut el a keresztyének üldözésérõl a békében élõ gyülekezetekhez és a különbözõ kormányokhoz, nemzetközi szervezetekhez, amelyek alapján
cselekedni is lehet. Egyik fontos módszerük, hogy a lapjukat igénylõk számára (ma már
az internetrõl is letölthetõ
anyagok) olyan levelezõ lapokat
juttatnak el, amelyek aláírásával bárki közbenjárhat az üldözöttekért. Nem egyszer elõfordult már, hogy hitükért halálra
ítélt embereket sikerült így
megmenteni, közbenjáró levelek tízezreivel...
Hála Istennek, hogy a tehetõsebb keresztyén gyülekeze-

tek továbbra is ado mányokkal
segítik a
szervezet
munkáját.
Így néhány éve a CSI, a szudáni
polgárháború során fogságba
ejtett és kegyetlenül megkínzott, nem iszlám hitû (animisták, keresztyének) emberek ezreit szabadítja ki a rabszolgaságból. Életük kockáztatása
árán juttatnak el gyógyszert és
élelmiszert a menekülteknek.
Ma már lehetõségünk van nekünk magyaroknak is, hogy akár
adományokkal is támogassuk
ezeket a szó szerint életmentõ
missziókat. Akinek ez a lehetõség nem adatott meg, egy aláírása erejével, imádságával az is
közbenjárhat az üldözöttekért.
Aki szeretne többet megtudni a szervezet munkájáról,
bekapcsolódna a szolgálatba,
keresse a CSI munkatársait a
megadott elérhetõségeken.
“Mert éheztem, és ennem
adtatok, szomjaztam, és innom
adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam,
és felruháztatok, börtönben
voltam, és eljöttetek hozzám...”
(Máté ev.25: 35-36)
(a képeket a CSI engedélyével közöljük)
Nagy Árpád

Gyülekezeti hírek
talát;
-

Kisizsákon április 29-én, 14.30-tól tartunk istentiszteletet
Mennybemenetel ünnepén: május 17-én, 18.00 -tól tartunk ünnepi istentiszteletet
Május 20-án (vasárnap), 10.00-tól konfirmandusok ünnepi bizonyságtétele
Pünkösd ünnepén, május 27-én (vasárnap), 10.00 órakor megterítjük az Úr szent asza konfirmáltak elsõ úrvacsorázása
Május 27-én, 14.30-tól Kisizsákon tartunk ünnepi istentiszteletet és úrvacsoraosztást
Május 27-én, 17.00 délutáni istentisztelet
Május 28-án (hétfõn), 10.00-tól ünnepzáró istentisztelet és úrvacsora

IKEM hírek
- április 21-én (szombaton), 17.00 órától Dózsa László színmûvész úr önálló estjére kerül
sor, “A rivaldától a vérpadig” címmel. Helyszín: Pártok Háza (OTP feletti tanácskozóterem)
Mindenkit szeretettel várunk, a belépés most is ingyenes!

Magyar segítség Sri Lankának
2004. karácsonyának másnapján pusztított Sri Lankán az a hatalmas szökõár, amely
percek alatt 30 ezer életet oltott ki és 200
ezer embert tett földönfutóvá az ázsiai szigetországban. A Magyar Katolikus Karitász
az elsõk között hirdetett gyûjtést a bajbajutottak számára. Összesen 390 millió forint
gyûlt össze, melybõl két kollégiumot és harminc házat építettek a rászorulóknak. Utóbbiakba most, a napokban költözhetnek be a
tulajdonosaik. A kollégiumokat már korábban, február végén átadták.
A jótékonysági akciónak van két izsáki
vonatkozása is. Egyrészt itt is szép összeg
jött össze e célok támogatására, másrészt az
adományokat, illetve az abból készült épületeket, az egykori izsáki káplán, Nagy Károly
(fotónkon középen), a Magyar Katolikus

Karitász jelenlegi országos igazgatója adta át
Sri Lankán.
-te-

IZSÁKI Hírek

2007. április 20.

Lenne más mód is

A fotót Takács Lászlóné olvasónk készítette a város határában, nem túl messze a lakott
területtõl. A borjútetemet valaki autóval vitte a helyszínre,
ez a keréknyomokból egyértelmûen látszik. Talán említeni

sem kell, hogy nem ez az elhullott állatoktól való megszabadulás módja, mert ez a “módszer” komoly fertõzésveszélyt
hordoz, hogy a környezetvédelemrõl, látványról és a szagról
már ne is szóljunk.

Torna

2007. március 14-én
Gyomaendrõdön, a Varga Lajos
emlékversenyen tornáztunk.
Erre a versenyre már csak azok
a csapatok jöttek el, akik az országos döntõben érdekeltek
voltak. Még egy versenyezési
lehetõséget biztosított a rendezvény a döntõ elõtt. Így nagy
meglepetést nem okozott a végeredmény sem, mert a területi
döntõn kialakult sorrendiség
változatlan maradt. Alsósaink
(Bíró János, Dunai Rudolf,
Hajma Tamás, Józsa László,
Langó Dávid, Szabó Gergõ) az
V., felsõseink a IV. helyet sze-

rezték meg.
Március 23-án, Makón rendezték meg a Torna Diákolimpia Országos Döntõjét. Itt felsõseink (Cséplõ Dávid, Lestár
Krisztián, Marton Alex, Németh Tibor, Szabó Gábor, Vida
Máté) a területi döntõrõl egyetlen továbbjutó Bács-Kiskun
megyei csapatként versenyeztek. A döntõben ennek a tanévnek a tizenkét legeredményesebb csapata mérte össze tudását. Ebben az erõs mezõnyben
az elõkelõ V. helyezést érték el
tornászaink!
Szabó József

HITELCENTRUM
Jelzálog és lakáshitelek, lakáslízing,
gépjármûlízing. Hitelek akár induló
költség és jövedelemigazolás nélkül is.
OTP Bank, CIB bank, ELLA Bank,
Raiffeisen Bank.
Ingyenes ügyintézéssel.
Tel.: 06-70-335-7866 Kapás Zoltán

7. oldal

LABDARÚGÁS

Kétarcú csapat
Az utóbbi idõben meglehetõsen kettõs arcot mutatott
felnõtt csapatunk, ugyanis két
gyõzelmet és két vereséget ért
el. Sajnos némelyik mérkõzésen a mutatott játék is hagyott
kívánnivalót maga után. Jó
lenne, ha a további mérkõzéseken inkább a jobbik játékot
láthatnánk tõlük.
A bajnokság 18. (tavaszi
3.) fordulójában egy igazi
rangadóra került sor, ugyanis
a bajnokság második és a harmadik helyezettje találkozott
Tiszakécskén. Az esõzés miatt
nagyon mély talaj és sok víztócsa várta a küzdõ feleket. A
mérkõzés elején a hazai csapat lépett fel támadólag, mi
pedig védekezésre kényszerültünk. Bizony néha a szerencse is velünk volt, és így nem
kerültünk hátrányba. Ellentámadásokkal próbálkoztunk,
amelyek többször is veszélyesnek bizonyultak, de gólt mi
sem tudtunk szerezni. A rossz
talaj ellenére jó iramú és élvezetes találkozó bontakozott ki.
A kapuk is gyakran kerültek
veszélybe. Öröm volt látni,
ahogyan küzdöttek csapatunk
tagjai. A második félidõben is
folytatódott az izgalmas játék.
Érezni lehetett, hogy amelyik
csapat gólt szerez, az valószínûleg meg is nyeri a mérkõzést. A hazaiak egyre idegesebbek lettek, és ezt kihasználva
az utolsó percekben sikerült a
labdát a hazaiak kapujába juttatni, ezzel meg is nyertük a
mérkõzést. Tavasszal ez volt az
elsõ gyõzelmünk.
A következõ fordulóban
hazai pályán fogadtuk Kiskunhalas csapatát. Mi léptünk
fel támadólag, de a vendégek
nagyon veszélyesen támadtak,
amikor megszerezték a labdát.
Nálunk sajnos ismét nagyon
sok hiba csúszott a játékba. A
fiatal vendégcsapat egyik hibánkat kihasználva, vezetést
szerzett az elsõ félidõ vége felé.
A második félidõben aztán nagyon hamar növelték az elõnyüket a halasiak. Sõt a gól
után egyre több helyzetet
hagytak ki, illetve a kapusunk
védett nagyszerûen. A félidõ
közepén szerencsére sikerült
a szépítés, de sajnos két perc
múlva, a második sárgalap miatt kiállították Boneát. Az
utolsó 20 percben végre felpörögtünk, és úgy játszottunk,
mint ahogyan az egész mérkõzésen kellett volna. A vendégek viszont nagyszerûen védekeztek, és sajnos így nem
sikerült az egyenlítés. Én csak
azt kérdezem, hogy miért csak
a mérkõzés vége felé kellett jó
játékot produkálni.
A 20. fordulóban ismét
egy rangadó várt ránk, ugyanis Hartára látogattunk. A két
csapat mindig izgalmas mérkõzéseket vívott egymással.
Sajnos nekünk három alapemberünk is hiányzott büntetõlapok miatt. Nagyon erõsen

kezdett a házigazda, és sok
helyzetet kihagytak, de sajnos
az egyiket kihasználták. Rögtön utána nagy lehetõséget
szalasztottunk el az egyenlítésre, de közelrõl sem sikerült
a kapuba találni. Továbbra is
a hazaiak támadtak többet, mi
sajnos ismét nagyon sokat
hibáztunk. Ennek az lett az
eredménye, hogy még két gólt
szerzett a hartai csapat, és
megnyugtató elõnnyel mehettek a szünetben az öltözõbe.
A második félidõben sem változott a játék képe, és bizony
sokszor a szerencse is kellett
ahhoz, hogy ne legyen nagyobb különbség a gólokban.
Csupán egyszer sikerült betalálniuk, de így is nagy különbség volt a két csapat között,
és nem a mieink javára, sajnos. Érdekesség, hogy a játékvezetõnek nem kellett lapokkal figyelmeztetni a játékosokat, pedig általában nem jellemzõ a két csapat összecsapásaira.
A következõ fordulóban
szintén vidékre kellett utaznunk, ezúttal Akasztóra. A
hazaiak az elsõ öt percben két
100%-os helyzetet kihagytak,
és utána is õk kezdeményeztek többet. Mi viszont az ellentámadásainkban bíztunk.
Az elsõ félóra végén egy beívelés után sikerült bekotornunk a labdát a kapuba, és
ezáltal a vezetést megszerezni. Hiába volt többet a hazaiaknál a labda, egyenlíteniük
nem sikerült. Sajnos az elsõ
félidõ végén a leggyorsabb játékosunk megsérült és le kellett cserélni. A félidõ hátralévõ idejében a két kapu között
folyt a játék. A második félidõt ismét a hazaiak kezdték
nagyobb elánnal, de igazi
helyzetet nem sikerült kialakítaniuk. Egy ellentámadásunk után kaptunk egy jogos
büntetõt, amit sikerült értékesíteni. Nem sokkal ezután
egy ritkán látható jól eltalált
lövéssel tovább növeltük az
elõnyünket. Ez túlságosan is
megnyugtatta a csapatot, de
az ellenfél nem adta fel, és
mindent egy lapra feltéve támadott, és szépíteni is tudott.
Öt perccel a mérkõzés vége
elõtt 11-esbõl tovább csökkentették a hátrányukat az
akasztóiak, sõt sok helyzetet
ki is dolgoztak, de szerencsére a kapunkba nem sikerült
betalálniuk. Érdekesség, hogy
a tavasszal csak idegenben sikerült pontot szereznünk,
hazai pályán még döntetlent
sem értünk el eddig. Nagyon
remélem, hogy ez hamarosan
megváltozik. Sajnos olyan híreket hallottam, hogy a
Tiszakécske elleni gyõzelmünket elveszik, mert Márton Attila három sárga lapja miatt
nem játszhatott volna. Plusz
még egy pontot is levonnak
tõlünk. Ezzel kicsit eltávolodtunk a dobogótól. Nagyon jó

lenne a pályán visszaszerezni
pozíciónkat.
Ifjúsági csapatunknak továbbra is kapushiánnyal küzd,
ezáltal nem vehetik fel a versenyt az ellenfelekkel. Nagyon
remélem, hogy hamarosan
megtalálják a megoldást, mert
ha nem, akkor gyorsan a táblázat végén találjuk õket.
18. forduló:
Tiszakécske - Izsáki Sárfehér SE 0-1 (0-0)
Góllövõnk: Juhász
Gréczi Gábor: Régóta nem
játszott ilyen összeszedetten a
csapat. A tipikusan egygólos
mérkõzésen, a több helyzetet
kidolgozó és bajnokságra törõ
hazaiak ellen némi szerencsével sikerült nyernünk.
Ifjúsági eredmény: 4 - 0
19. forduló:
Izsáki Sárfehér SE - Kiskunhalas 1 - 2 (0 - 1)
Góllövõnk: Hleba
Gréczi Gábor: Álmosan
kezdtünk, de úgy érzem, hogy
ettõl függetlenül a döntetlent
megérdemeltük volna. Amikor
még teljes létszámban voltunk
a pályán, akkor is úgy kellett
volna hajtani, mint amikor tíz
emberre fogyatkoztunk.
Ifjúsági eredmény: 5 - 7
Góllövõink: Bertalan (4), Tóth.
20. forduló:
Harta SE - Izsáki Sárfehér
SE 4 - 0 (3 - 0)
Gréczi Gábor: Az erõsen
tartalékos csapatom a durva
egyéni hibákat már végképp
nem bírta el, és a minden csapatrészben jobb Harta megérdemelten gyõzött.
Ifjúsági eredmény: 12 - 0
21. forduló:
Akasztó SE - Izsáki Sárfehér SE 2 - 3 (0 - 1)
Góllövõink: Márton, Pap
(11-esbõl), Hleba
Gréczi Gábor: Ismét a jobbik arcunkat mutattuk, és bár
voltak kritikus idõszakok, a
mérkõzés összképe alapján
megérdemeltük a gyõzelmet.
Ifjúsági eredmény: 8 - 1
Góllövõnk: Bertalan
További mérkõzések:
Április 22. 17:00:
Sárfehér SE - Kiskõrösi LC
Április 29. 17:00:
Kiskunmajsai FC - Sárfehér
SE
Május 06. 17:00:
Sárfehér SE - Kunszállás SE
Május 13. 17:00:
Dusnok KSE - Sárfehér SE
Május 20. 17:00:
Sárfehér SE - Kalocsai FC
Május 27. 17:00:
Solti FC - Sárfehér SE
Izsák László

IZSÁKI Hírek
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Azonnali cselekvést
igénylõ felhívás
földtulajdonosok és
használók részére!
Tisztelettel felhívom az
izsáki földtulajdonosok és földhasználók figyelmét, hogy az
izsáki székhelyû Vízgazdálkodási Társulat megalakulásához
a földtulajdonnal vagy földhasználati joggal rendelkezõk nyilatkozata szükséges. Amennyiben a tulajdonosok vagy használók nem nyilatkoznak a helyi Vízgazdálkodási Társulat
megalakításának szándékáról,
úgy a törvényileg elõírt éves
1700.-2590.-Ft hektáronkénti
hozzájárulást köteles a város
jegyzõje beszedni, illetve végrehajtani. Abban az esetben, ha
ez nem vezet eredményre, a
jegyzõ köteles megküldeni az
MVH részére a tartozó személyek adatait és a tartozás összegét. A Hivatal az esedékes topup támogatási összegbõl levonja a köztartozást és így azt csökkentett összegben fogja kifizetni. Kérem ezért valamennyi
földtulajdonnal vagy földhasználati joggal rendelkezõ személyt, hogy haladéktalanul keresse fel a Gazdakör irodáját, és
töltse ki a szükséges nyilatko-

zatot az érdekeltségi körbe tartozó helyrajzi számok felsorolásával. Ha a Társulat rövid idõn
belül meg tud alakulni, úgy a
törvényileg elõírt érdekeltségi
hozzájárulás összegének töredékében is meghatározhatja a
Társulat a fizetési kötelezettséget tagjai részére. Nem beszélve arról, hogy a Társulat által
beszedett érdekeltségi hozzájárulás a városban marad, annak
felhasználásáról a helyi Társulat maga dönt, míg a Társulat
megalakulásának sikertelensége esetén a jegyzõ által behajtandó összeget át kell utalni az
államkasszába. Mivel a Társulat megalakítása halaszthatatlan, és valamennyi földtulajdonost és használót anyagilag
igen jelentõsen érintõ ügy, kérem minden érdekelttõl a haladéktalan, azonnali intézkedést.
Bõvebb információ és a nyilatkozat kitöltéséhez segítség a
Gazdakör irodájában kérhetõ,
Izsák, Dózsa György tér 3. szám
alatt.
Nagy Máté
alpolgármester

Kedves
Érdeklõdõk!

A polgárõr egyesületnél regisztrált vásárlóknak
visszajár az elköltött pénz!
Az Izsáki Sárfehér Polgárõr
Egyesület következõ nagyprojektje elõkészítésének keretében
partneri együttmûködési szerzõdést kötött a Vino Étteremmel
és egy nemzetközi szervezettel
(továbbiakban: Holding) Az
együttmûködés lényege, hogy a
polgárõr egyesület által regisztrált minden vásárló részére a
Holding másfélszeresét fizeti
vissza az étteremben elköltött
összegnek. Ez utóbbi mondatot
szükségesnek tartom részletezni, illetve kifejteni a könnyebb
érthetõség és a nyomaték kedvéért: Ha bárki, aki elõzetesen
vásárlóként regisztrál, elkölt például százezer forintot akár egy
hónap, akár egy év alatt az étteremben, a Holding idõvel százötvenezer forintot fizet ki a vásárló részére, amit a vásárló újra
elkölthet. Az Izsáki Sárfehér
Polgárõr Egyesület korábban
végrehajtott munkahelyteremtõ

Töltött padlizsán
Hosszában félbevágunk két közepes nagyságú
padlizsánt, és a vágatokat citromlével bedörzsölve, eredeti formájukra állítjuk össze. A sütõben 20
percig sütjük, majd ismét félbe szedve, belsejüket
mûanyag késsel vagy kanállal kikaparjuk, kis kockákra vágjuk. Egy evõkanál olajon üvegesre sütünk
egy kis fej vöröshagymát, hozzáadunk egy kis doboznyi paradicsompürét, 15 dkg apró kockára vágott fõtt, füstölt húst meg 5 dkg fõtt rizst, és sóval,
törtött borssal, rozmaringgal ízesítve, összepároljuk. A kivájt fél padlizsánokaba púpozzuk a sütõben épp csak átmelegítjük, de nem pirítjuk meg.
Még forrón meghintjük a tetejét reszelt sajttal, hogy
ráolvadjon.

az elsõk, és kik a lemaradók a
mintaprogramot tesztelõ városok közül. Amelyik város a legeredményesebb tud lenni a vásárlóknak járó pénzek visszaosztásában, az fogja megkapni a
csaknem fél országra kiterjedõ
program legfõbb irányítását, és
természetesen a legtöbbet fog
profitálni belõle. Mivel a többi
társult városhoz képest jelentõs
Izsák elõnye az új egyesületi támogatási forma bevezetésében,
ezért joggal reménykedhetünk,
hogy sikeres lesz programunk.
A program sikere érdekében
május hónapban 9, 16, 23 és 30án, azaz szerdánként este 18 órai
kezdettel tartunk lakossági tájékoztatót a Pártok Háza emeleti tanácskozó termében.
Nagy Máté
az Izsáki Sárfehér
Polgárõr
Egyesület elnöke

Padlizsánomlett
Két evõkanál olajon üvegesre sütünk egy nagy
fej kockára vágott vöröshagymát, beletesszük a kicsumázott, csíkokra vágott zöldpaprikát és megsózva öt percig pároljuk. Ekkor adunk hozzá egy nagy,
vagy két kicsi meghámozott, kockára vágott padlizsánt és bazsalikommal megszórva egy kevés vízzel
puhára pároljuk. Végül kerül a serpenyõbe két nyolcrét vágott paradicsom, és azzal már csak öt percig
pároljuk, majd zsírjára sütjük. Elhabarunk nyersen
öt toját tojást, és a párolt padlizsánra öntve, már
csak addig sütjük, mí a tojás meg nem kocsonyásodott. Vigyázat: a padlizsánt mûanyag késsel ajánlatos hámozni, vágni mert a fémtõl hamar megfeketedik! Szárazon pirított kenyérszeletekkel tálaljuk

BENYOVSZKY KFT
BEMUTATÓTEREM ÉS KÕGALÉRIA
Útépítési és díszítõkõ kis- és nagy kereskedelem

KÕGALÉRIA ÉS KÕTURKÁLÓ

Info: Birkás Zoltán 20/317-6059

Költségek: Kb. 9000 Ft/fõ

projektjéhez hasonlóan ismét
úttörõ munkát végez következõ
nagyprojektje, a Komplex Helyi
Gazdaságfejlesztési Program
megvalósításával, illetve elõkészítésével. A program természetébõl fakadóan kissé átalakítja a
helyi gazdaságot, mivel a vásárlók természetesen csak ott fogják elkölteni a pénzüket, ahol a
partneri szerzõdések értelmében
visszakapják az elköltött pénzt.
Egy adott üzlet érdekeltségi területén nagy valószínûséggel
nem fog a Holding egy másik
konkurens üzlettel szerzõdést
kötni. Mivel még nagyon elején
vagyunk a megvalósítandó programnak, ezért nincs senki elkésve. Sõt, mondhatni Izsákon jó
idõben és jó helyen van. A tervezett program referenciája jelenleg több településen egyszerre indult el az országban, most
fog igazán eldõlni a következõ
hónapokban, hogy kik lesznek

Kirpóbált receptek

2007. május 5-én
(szombaton)
Pannonhalmán,
a fõapátságot és az apátsági pincét
látogatnánk meg.
7.00: Indulás Izsákról,
a központi parkolóból.
9.30-ra kell megérkeznünk, mivel 9.40-kor már
az apátsági tárlatvezetésünk kezdõdik.
11-kor végzünk.
11.10-re át kell érnünk (séta 10 perc)
az apátsági pincébe, ahol borkóstoló és pincelátogatás lesz 12.30-ig.
13-kor ebéd a Szent Márton Étteremben, ami az
apátsági templom tövében van.
14.15-kor indulás a Vaszari családi
pincéhez, amely a városhoz közel van.
17-kor visszaindulás Izsákra.
19.30-kor érkezés Izsákra

2007. április 20.

Válogasson több száz tonna kõbõl saját egyedi igénye
szerint!
Nyitási AKCIÓ!
Sziklakertikövek 20% kedvezménnyel 2007, ápr. 30-ig !
Kül- és beltéri felhasználásra egyaránt alkalmas, fagyálló kövek
-

Sziklakerti mészkövek
25 Ft – 20% / kg-tól
Sziklakerti márványok
30 Ft – 20% / kg-tól
Bakonyi „vad” mediterrán
2.450 Ft / m2-tõl
Bakonyi mediterrán
3.800 Ft / m2-tõl
Márvány antikolt, sprengelt, faragott termékek:
16.100 Ft / m2-tõl
Továbbá kertitipegõ és egyéb egyedi márványtermékek
Útépítési díszítõkõ zúzalék „murva” különbözõ frakciókban!
Termõföld kedvezõ áron:
950 Ft / m3
650 Ft / zsák
(~ 50kg / zsák)
Nagyobb mennyiség, éves megrendelés esetén a külön megállapodás a mérvadó!
Rönk kertibútorok és TANUSÍTOTT játszótéri eszközök forgalmazása
Intézmények részére jelentõs kedvezmény!

Bemutatóterem és Kõgaléria: 6070 Izsák, Gedeon d. 52. az 52 számú fõút 24-es km-nél

VÉGKIÁRUSÍTÁS A SZABADSÁG
TÉRI CIPÕBOLTBAN
(postával szemben)!
Nõi és férfi bõrcipõk beszerzési áron, illetve
beszerzési ár alatt, amíg a készlet tart!

Mobil:30/ 431-8688

Tel/Fax: 76/ 569-184
30/ 935-2130

http:/www.benyovszkyfajatekok.hu

20/ 954-9075

e-mail: info@benyovszkyfajatekok.hu

Magyar Dekor Ásványkutató Kft kizárólagos bizományosa és területi-logisztikai központja az Alföld
illetve a Dél-Magyarországi régió területén.

2007. április 20.

Izsák Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete 4/2007. (IV.
11.) rendelete
a Szervezeti -és Mûködési
Szabályzatról
Preambulum
A Magyar Köztársaság Országgyûlése a többpártrendszerû jogállam
kiépülésével egyidejûleg az önkormányzati rendszer bevezetése mellett
döntött, biztosítva a helyi önkormányzatok három kiemelkedõen fontos jogát:
- az autonómiához való jogot,
- a demokratikus helyi hatalom gyakorlás jogát,
- az önkormányzati jogok bírósági védelmének jogát.
A helyi önkormányzatok széles feladat- és hatáskörükben eljárva kifejezik a helyi közakaratot, megjelenítik a helyi érdekeket. Mindezeket alapul véve és szem elõtt tartva Izsák Város Önkormányzata önállóan,
szabadon demokratikus módon széleskörû nyilvánosságot teremtve
intézi a település közügyeit, gondoskodik a közszolgáltatásokról, a helyi
hatalom önkormányzati típusú gyakorlásáról.
Városunk fejlesztési irányvonalát akként kell kijelölni, hogy szoros egységben legyen a múlt értéke a modern világ követelményeivel.
A Képviselõ-testület szabályzatában elvként szögezi le:
- a Képviselõ-testület mûködése kizárólag demokratikus alapon történhet,
- a képviselõk nem valamely pártot képviselnek, hanem Izsák város
polgárait szolgálják.
A Képviselõ-testület fenti elvekkel és célkitûzésekkel összhangban a
helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. (továbbiakban Ötv.) 18. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Szervezeti és Mûködési rendjére (a továbbiakban SZMSZ) - a következõ
rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1.§.
A Képviselõ-testület és szervei számára a jogszabályokban foglalt feladat - és hatásköri szervezeti és mûködési elõírásokat a jelen SZMSZben foglaltak figyelembe vételével kell alkalmazni.
2.§.
(1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Izsák Város Önkormányzata
(2) Az Önkormányzat székhelye: 6070 Izsák, Szabadság tér 1.
(3) A hivatal megnevezése: Izsák Város Polgármesteri Hivatala
3.§.
Az önkormányzat jelképei: a címer a zászló és a pecsét, melyekrõl külön
rendelet szól.
4.§.
A polgármester és a jegyzõ hivatalos kör alakú pecsétjén középen a
Magyar Köztársaság címere van, a köríven pedig a következõ felírat
olvasható:
a.) Izsák Város Polgármestere
b.) Izsák Város Önkormányzata jegyzõ
5.§.
A polgármester gondoskodik arról, hogy a település lakossága a nemzeti és helyi ünnepeket méltó módon megünnepelhesse. A város önkormányzata a nemzeti ünnepeken túlmenõen évente megrendezi az Izsáki
Sárfehér Napokat.
6.§.
A város hazai és nemzetközi kapcsolatai:
a.) Izsák város tagja a Kiskõrösi Többcélú Kistérségi Önkormányzati
Társulásnak.
b.) Testvérvárosi kapcsolatot tart fenn Németország Strullendorf nevû
településével.
Az önkormányzati jogok
7.§.
(1) A helyi közügyek a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátásához a
közhatalom önkormányzati típusú helyi gyakorlásához, valamint mindezek szervezeti, személyi és anyagi feltételeinek helyi megteremtéséhez
kapcsolódnak ( Ötv. 1.§. /2/ bek.).
(2) Az önkormányzat helyi közügyekben önállóan jár el.
(3) A helyi önkormányzat saját felelõsségére - a törvény keretei között vállalkozási tevékenységet folytathat (Ötv. 1.§./6/ bek.b.)pont.)
(4) A Képviselõ-testület véleményt nyilváníthat és kezdeményezést tehet a feladat- és hatáskörébe nem tartozó, de helyi közösséget érintõ
ügyekben.
(5) Önkormányzati döntést hozhat:
a.) A Képviselõ-testület, valamint felhatalmazása alapján:
o Bizottság,
o Részönkormányzat testülete,
o Önkormányzati társulás,
o Polgármester.
b.) Helyi népszavazás.
Feladat- és hatáskörök
8.§.
(1) Az önkormányzat feladatai körében kötelezõen gondoskodik:
- az egészséges ivóvízellátásról,
- az óvodai nevelésrõl,
- az általános iskolai oktatásról és nevelésrõl,
- az egészségügyi és szociális alapellátásról,
- a közvilágításról,
- a helyi közutak fenntartásáról,
- a köztemetõ fenntartásáról,
- biztosítja a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését.
(2) Az önkormányzat önként vállalt feladatai a közszolgáltatások körében:
- településrendezés és településfejlesztés,
- az épített és természeti környezet védelme,
- a lakásgazdálkodás,
- a vízrendezés, csapadékvíz elvezetés és csatornázás,
- közterületek fenntartása,
- köztisztaság és településtisztaság biztosítása,
- helyi önkéntes tûzoltóság támogatása,
- a helyi közbiztonság támogatása,
- a foglalkoztatás támogatása,
- a közmûvelõdés, a mûvészeti tevékenység támogatása,
- a sport támogatása,
- a helytörténeti emlékek gyûjtése és gondozása,
- piacok tartása,
- a helyi tájékoztatási rendszer fenntartása érdekében helyi újságot ad ki
és helyi televíziót tart fenn,
- ellátja a városüzemeltetési feladatokat,
- gondoskodik a város infrastrukturális ellátásához szükséges beruházásokról, felújításokról,
- zeneoktatás az általános iskola keretében,
- sajátos nevelési igényû tanulók oktatása az általános iskola keretében,
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- általános iskolai kollégiumi ellátás.
(3) A Képviselõ-testület feladatai ellátására intézményt alapíthat, vállalkozás céljára pedig gazdasági társaságot is alapíthat.
(4) A Képviselõ-testület az önként vállalt feladatok tárgyában az éves
költségvetésében biztosítja a fedezetet.
9.§.
(1) Az önkormányzat jogi személy. Az önkormányzati feladat- és hatáskörök a Képviselõ-testületet illetik meg.
(2) A Képviselõ-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- az önkormányzati rendeletalkotás,
- az önkormányzat szervezetének kialakítása és mûködésének meghatározása,
- a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés és megbízás,
- helyi népszavazás kiírása,
- az önkormányzati jelképek, kitüntetések és elismerõ címek meghatározása, használatuk szabályozása és a díszpolgári cím adományozása,
- az éves költségvetés megállapítása és döntés a végrehajtásáról szóló
beszámoló elfogadásáról,
- a gazdasági program megállapítása és végrehajtásáról szóló beszámoló
elfogadása,
- helyi adók megállapítása,
- megállapodás megkötése más önkormányzatokkal,
- véleménynyilvánítás olyan ügyben, amelyben törvény az érdekelt önkormányzat álláspontjának a kikérését írja elõ,
- a településrendezési terv jóváhagyása,
- hitel felvétele,
- kötvény kibocsátás, továbbá közösségi célú alapítvány létrehozása és
alapítványi forrás átvétele-átadása,
- önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz érdekképviseleti, szervezethez való csatlakozás
- intézmény és vállalkozás alapítása,
- közterület elnevezése, emlékmû és köztéri szobor állítása,
- eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál,
- felterjesztési jog gyakorlása,
- népi ülnökök megválasztása,
- állásfoglalás megyei önkormányzati intézmény átszervezésérõl, megszûnésérõl, ellátási, szolgáltatási körzeteirõl, ha az általa nyújtott szolgáltatás a települést is érinti,
- amit törvény a Képviselõ-testület át nem ruházható hatáskörébe utal,
- megállapodás külföldi önkormányzattal való együttmûködésrõl, nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozásról,
- a polgármester és a települési képviselõk összeférhetetlenségi ügyében
való döntés,
- az Ötv. 33/A. §./2/ b. pontjában meghatározott hozzájárulással kapcsolatos döntés,
- a vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos döntés.
10.§.
(1) A Képviselõ-testület egyes hatásköreit a polgármesterre, a bizottságaira, a részönkormányzat testületére, a kisebbségi önkormányzat testületére és a törvényben meghatározottak szerint társulására átruházhatja.
Az átruházott hatáskörök gyakorlásához utasítást adhat, a hatáskört
visszavonhatja.
(2) Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható.
A Képviselõ-testület mûködése
11.§.
A Képviselõ-testület tagjainak száma a polgármesterrel együtt 14.
12.§.
(1) A Képviselõ-testület szükség szerint, általában havonta ülésezik, de
évente legalább 10 alkalommal tart ülést.
(2) A Képviselõ-testület ülését a városháza emeleti tanácskozó termében tartja. A Képviselõ-testület egyes napirendek tárgyalását a napirendhez köthetõ helyszínen is tarthatja.
(3) A Képviselõ-testület ülését a polgármester - távollétében az alpolgármester, illetve ezek egyidejû betöltetlensége és tartós akadályoztatásuk esetén pedig az Ügyrendi Bizottság elnöke hívja össze és vezeti.
(4) Az ülést össze kell hívni a képviselõk egynegyedének vagy a Képviselõ-testület bizottságának az indítványára.
(5) Az ülésre szóló meghívót az ülés anyagával együtt az ülés elõtt hét
nappal meg kell küldeni a képviselõknek és a külön meghívottaknak.
(6) A meghívó tartalmazza az ülés helyét és idõpontját, a napirendet és
az elõterjesztõk nevét. A meghívó mellékletét képezik az írásos elõterjesztések és a határozati javaslatok.
(7) A testületi ülések idõpontjáról és napirendjérõl a helyi televízióban,
hangosbemondóban, valamint az önkormányzat hirdetõtábláján is értesíteni kell a lakosságot.
13.§.
Sürgõs, halasztást nem tûrõ esetben az ülés elõtt 1 nappal is kiküldhetõ
a meghívó. Ebben az esetben a telefon vagy futár útján is értesíteni lehet
a képviselõket. Ekkor el lehet tekinteni az írásbeli meghívótól, de a
sürgõsség okát közölni kell.
14.§.
A Képviselõ-testület éves munkaterv alapján tartja üléseit. A munkaterv
tartalmazza:
- az ülések tervezett idõpontját és napirendjét,
- a napirendi pontok elõadóit.
15.§.
(1) A Képviselõ-testület ülésére meg kell hívni még:
- a napirend tárgya szerint illetékes szervet,
- a bizottságok beszámoltatásakor a bizottságok nem képviselõ tagjait,
- az érdekegyeztetésre jogosult szervek képviselõit az õket érintõ napirendek tárgyalásakor.
(2) A Képviselõ-testület az önszervezõdõ közösségek képviselõjét a
tevékenységi kört érintõ napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívja a következõ közösségekbõl:
- Ezüst Gólya Nyugdíjas klub
- Sárfehér Sportegyesület
- Izsáki Sárfehér Polgárõr Egyesület
(3) A Képviselõ-testület ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni az
izsáki Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökét.
16.§.
(1) A Képviselõ-testület ülése nyilvános (Ötv. 12.§. /3/ bek.).
A Képviselõ-testület üléseit a helyi televízió egyenes adásban közvetíti.
Mûszaki hiba esetén az ülésrõl videó felvétel készül, melyet a helyi televízió a következõ adásnapján felvételrõl sugározza.
(2) A Képviselõ-testület zárt ülést tart (az Ötv. 12.§. (4) bek. a./ pont)
által meghatározott esetekben.
(3) Zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt
pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.
(Ötv. 12.§. /4/ bek. b./ pont).
17.§.
(1) A Képviselõ-testület ülését a polgármester vezeti.
(2) Az ülés megnyitásakor a levezetõ elnök megállapítja a megjelentek
számát, az ülés határozatképességét.
(3) A levezetõ elnök ismerteti a napirendi javaslatot, melyrõl a képviselõtestület vita nélkül határoz.
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(4) A polgármester tájékoztatást ad a fontosabb tárgyalások eredményérõl, valamint a korábbi döntések végrehajtásáról.
(5) Az ülés vezetése során a levezetõ elnök megnyitja a napirendi pont
feletti vitát, majd lezárja és össze is foglalja a vitát. Napirendi pontként
szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat és megállapítja a szavazás
eredményét.
(6) A napirendek megtárgyalása után a képviselõk kérdéseket intézhetnek a polgármesterhez, alpolgármesterhez és a jegyzõhöz, bizottsági
elnökökhöz valamint interpellációt nyújthatnak be.
(7) A képviselõk kezdeményezhetik az írásos meghívóban szereplõ napirenden túl egyéb napirend felvételét is az ülés rendjébe, melyrõl a
Képviselõ-testület vita nélkül egyszerû szótöbbséggel dönt.
(8) A napirend elõadóját elsõként illeti meg szó és elõterjesztett írásos
anyaghoz szóbeli kiegészítést tehet.
(9) A vitát megelõzõen a képviselõk és a tanácskozási joggal meghívottak kérdést intézhetnek a napirend elõadójához, amelyre a vita elõtt kell
választ adni.
(10) A vitát a levezetõ elnök vezeti és állapítja meg, hogy ki kap szót és
meghatározza a hozzászólások sorrendjét.
18.§.
(1) A levezetõ elnök jogosult a hozzászóló figyelmét felhívni arra, hogy
csak a tárgyra vonatkozóan adja elõ mondandóját. Jogosult továbbá a
parttalan viták elkerülése céljából:
- figyelmeztetni a hozzászólót, hogy a tanácskozáshoz nem illõen, másokat sértõen fogalmazott,
- rendre utasíthatja azt a képviselõt, aki a képviselõtestülethez méltatlan
magatartást tanúsít,
- rendre utasíthatja a nem képviselõ megjelenteket és ismételt rendzavarás esetén kötelezheti az érintetteket az ülésterem elhagyására.
(2) A levezetõ elnök dönt arról, hogy a lakosság részérõl megjelenteknek ad- e szót.
(3) A felszólalások idõtartamát a levezetõ elnök megszabhatja és ismételt felszólalás esetén az idõ túllépésénél megvonhatja a szót a felszólalótól.
(4) A vita lezárására és a hozzászólások idõtartamának korlátozására
bármely képviselõ javaslatot tehet és e javaslatról a Képviselõ-testület
vita nélkül egyszerû szótöbbséggel határoz. A testület soros üléseit 14
órakor kezdi meg és azt legkésõbb 19 órakor befejezi.
(5) A vita lezárása után, a határozat hozatal elõtt a jegyzõnek szót kell
adni amennyiben bármely javaslat vagy indítvány tekintetében törvényességet érintõ észrevételt kíván tenni.
(6) A polgármester az elõterjesztésben szereplõ és a vitában elhangzott
határozati javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra. A testület elõször
a módosító és kiegészítõ indítványokról dönt, majd a javaslatokkal és
módosításokkal kiegészített eredeti határozati javaslatról.
19.§.
(1) A Képviselõ-testület döntéseit egyszerû szótöbbséggel hozza.
(2) Minõsített szótöbbség, azaz 8 szavazat szükséges az alábbi ügyekben:
a.) Az Önkormányzati Törvény alapján:
- rendeletalkotáshoz (Ötv. 10. §. a. pont)
- az önkormányzat szervezetének kialakításához és mûködésének meghatározásához, továbbá a törvény által hatáskörébe utalt választáshoz,
kinevezéshez, megbízáshoz (Ötv. 10.§. b. pont),
- önkormányzati társulás létrehozásához, társuláshoz és érdekképviseleti szervezethez való csatlakozáshoz (Ötv. 10.§. e. pont),
- külföldi önkormányzattal való együttmûködést rögzítõ megállapodáshoz, nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozáshoz (Ötv.
10.§. f. pont ),
- intézmény alapításához, átszervezéséhez, megszüntetéséhez
(Ötv.10.§. g. pont),
- képviselõ kizárásához összeférhetetlenség miatt (Ötv. 14.§. /2/
bek.),
- zárt ülés elrendeléséhez (Ötv. 12.§./4/ bek. b. pont ),
- Képviselõ-testület megbízásának lejárta elõtti feloszlatásához (Ötv.
18.§. /3/bek.),
- a polgármester elleni kereset benyújtásához (Ötv. 33/C. /1/ bek.).
b.) SZMSZ alapján:
- helyi népszavazás elrendelése és népi kezdeményezés elbírálása,
- középtávú gazdasági program elfogadása,
- az önkormányzat vagyonának, vagyontárgyának elidegenítéséhez,
- hitel felvétel,
- titkos szavazás elrendelése,
- névszerinti szavazás elrendelése,
- díszpolgári cím odaítélése,
- elismerõ cím odaítélése,
- 10 millió forint feletti értékhatárra vonatkozó szerzõdés megkötése és
módosítása.
20.§.
(1) A Képviselõ-testület döntéseit nyílt szavazással hozza (Ötv. 12.§. /
6/ bek.).
(2) Titkos szavazást tarthat a Képviselõ-testület mindazokban az ügyekben, amelyekben zárt ülést köteles tartani, illetve zárt ülést tarthat. A
polgármester nyomatékosan felhívja a képviselõk figyelmét a tárgyalt
ügy bizalmas kezelésére és az azzal kapcsolatos titoktartási kötelezettségre.
(3)Titkos szavazásnál eredménytelenség esetén a szavazás kétszer megismételhetõ.
21.§.
(1) A Képviselõ-testület szükség szerint dönt a titkos szavazás vagy a
névszerinti szavazás elrendelésérõl.
(2) Névszerinti szavazást kell elrendelni, ha azt:
a.) Törvény elõírja.
b.) A Képviselõ-testület jelenlévõ tagjainak legalább fele indítványozza.
c.) A polgármester és a bizottsági elnökök többsége kéri.
(3) Ügyrendi kérdésben névszerinti szavazást tartani nem lehet.
(4) A névszerinti szavazás úgy történik, hogy a polgármester felolvassa
a képviselõk nevét és a jelenlévõ képviselõk nevük felolvasásakor “igen”nel vagy “nem”-mel szavazhatnak.
(5) Külön hitelesített névsort a jegyzõkönyvhöz kell csatolni.
22.§.
(1) A képviselõk döntésüket a szavazáskor “igen” vagy “nem” szavazat
formájában hozzák meg.
A jegyzõkönyvben a határozatok elõtt a szavazás számszerû eredményét
fel kell tüntetni.
(2) A szavazatok összeszámlálásáról a levezetõ elnök gondoskodik.
(3) Ha a szavazás eredménye felõl kétség merül föl, vagy ha azt bármelyik képviselõ kéri a szavazást meg kell ismételni.
23.§.
A Képviselõ-testület határozatait külön-külön - a naptári év elejétõl
kezdõdõen - folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni a következõk szerint:
Izsák Város Önkormányzat Képviselõ-testülete .../200..../hó, nap/ számú határozata.
24.§.
A Képviselõ-testületi határozatokról a Polgármesteri Hivatal betûren-
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des nyilvántartást vezet.
25.§.
(1) A képviselõk kérdést vagy interpellációt terjeszthetnek elõ szóban is
a Képviselõ-testület ülésén.
(2) Kérdés: Az önkormányzati hatáskörbe tartozó szervezeti, mûködési, döntési elõkészítési jellegû felvetés vagy tudakozódás.
(3) A kérdésre a Képviselõ-testület ülésén köteles választ adni a megkérdezett. A válasz elfogadásáról a Képviselõ-testület vita nélkül határoz, ha a kérdést feltevõ képviselõ a választ nem fogadta el.
(4) A Képviselõ-testület ülésén az interpellációra adott válasz elfogadásáról az elõterjesztõ nyilatkozik. Ha az interpelláló képviselõ a választ
nem fogadja el, akkor a Képviselõ-testület vita nélkül dönt az elfogadásról. Ha a testület nem fogadja el az interpellációra adott választ, akkor
annak vizsgálatát a tárgy szerint érintett bizottságra bízza, vagy ha a
bizottság az érintett, akkor a polgármesterre.
26.§.
(1) A Képviselõ-testület ülésérõl jegyzõkönyv készül.
(2) A jegyzõkönyv tartalmazza:
- az ülés helyét és idõpontját,
- a megjelent képviselõk nevét,
- a meghívottak nevét,
- a távolmaradt képviselõk nevét,
- a tárgyalt napirendet,
- a Képviselõ-testület határozatképességének megállapítását,
- napirendenként az elõadók és felszólalók nevét, valamint a hozzászólások lényegét,
- a szavazás számszerû eredményét és a döntés szövegét,
- az elhangzott interpellációkat, az azokra adott válaszokat és az e témában hozott határozatokat.
(3) A testületi ülésrõl legalább 4 példányban kell jegyzõkönyvet készíteni, ebbõl kettõ eredeti példány. A jegyzõkönyv egy eredeti példánya a
Polgármesteri Hivatalnál marad, azt a jegyzõ évente bekötteti. A másik
eredeti példányt 15 napon belül meg kell küldeni a Dél-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatalnak. A harmadik példány a polgármesternél
kerül elhelyezésre. A jegyzõkönyv 1 példányát a városi könyvtárban is el
kell helyezni.
(4) A Képviselõ-testület ülésérõl készített jegyzõkönyv 2 eredeti példányához csatolni kell a meghívót és mellékleteit, a rendeletek tervezetét
és a jelenléti ívet.
(5) Mindazon képviselõknek, akik ezt kérik, meg kell küldeni az ülés
jegyzõkönyvét.
(6) A jegyzõkönyv elkészítésérõl, és annak elküldésérõl az érintettek felé
a jegyzõ gondoskodik.
(7) A Képviselõ-testület üléseinek jegyzõkönyvét a polgármester és a
jegyzõ írja alá ( Ötv. 17.§. /2/ bek. ).
(8) A választópolgárok - a zárt ülés kivételével - betekinthetnek a Képviselõ-testület elõterjesztésébe és ülésének jegyzõkönyvébe. A zárt ülésrõl külön jegyzõkönyvet kell készíteni (Ötv. 17.§. /3/ bek. ).
Közmeghallgatás
27.§.
(1) A Képviselõ-testület évente 1 alkalommal közmeghallgatást tart.
(2) A közmeghallgatás összehívására és lefolytatására a Képviselõ-testületi ülésre vonatkozó szabályok értelemszerûen az irányadók.
(3) A közmeghallgatás tartásáról, idõpontjáról a lakosság tájékoztatása
a helyi újság és televízió, valamint a városházán lévõ hirdetõtáblára
történõ kifüggesztés útján történik az ülés idõpontja elõtt hét nappal.
Önkormányzati rendelet alkotás
28.§.
A Képviselõ-testület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi
viszonyok rendezésére továbbá törvény felhatalmazása alapján - annak
végrehajtására - önkormányzati rendeletet alkot.
29.§.
(1) Önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezhetik:
- a képviselõk,
- az önkormányzati bizottságok,
- polgármester,
- jegyzõ,
- erre irányuló népi kezdeményezés.
(2) A kezdeményezést a polgármesterhez kell benyújtani, aki azt az
illetékes bizottsággal és jegyzõvel véleményezteti, majd a Képviselõtestület elé terjeszti.
(3) A rendeletalkotás szükségességében a Képviselõ-testület állást foglal.
30.§.
(1) A rendelet tervezetét a Polgármesteri Hivatal készíti el, de a Képviselõ-testület bármely bizottságát megbízhatja a rendelet tervezet elõkészítésével. Ebben az esetben a jegyzõ véleményét ki kell kérni.
(2) Rendelet tervezetet a tervezet tárgya szerint illetékes bizottság is
megtárgyalja elõzetesen a Képviselõ-testületi ülés elõtt.
(3) A tervezet elkészítésére külsõ szakemberek is bevonhatók.
31.§.
(1) A rendelet tervezetet indoklással együtt kell a Képviselõ-testület elé
terjeszteni.
(2) A rendeletet az ülésrõl készült jegyzõkönyv szó szerint tartalmazza.
(3) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik az önkormányzat
hirdetõ tábláján, valamint az Izsáki Hírek címû újságban is.
32.§.
(1) A rendeleteket külön-külön a naptári év elejétõl kezdõdõen folyamatosan sorszámmal és évszámmal kell ellátni.
(2) A rendelet jelölése:
Izsák Város Képviselõ-testülete .../200..../hó, nap/ számú rendelete
(3) A rendelet kihirdetésérõl és az érintett szervekhez történõ megküldésérõl a jegyzõ gondoskodik.
(4) A rendeletekrõl a jegyzõ nyilvántartást vezet.
A képviselõk
33.§.
(1) A képviselõt az Ötv-ben és az SZMSZ-ben rögzített jogok és kötelezettségek illetik meg, illetve terhelik.
(2) A települési képviselõ az alakuló ülésen, illetve a megválasztását
követõ ülésen az Ötv. 32.§.-a szerint esküt tesz (Ötv. 19.§. /1/ bek.).
34.§.
(1) A képviselõ fõbb jogai:
a.) Részt vehet a Képviselõ-testület döntéseinek elõkészítésében, végrehajtásuk megszervezésében és ellenõrzésében.
b.) Kezdeményezheti, hogy a Képviselõ-testület vizsgálja felül bizottságának, részönkormányzatnak, polgármesternek - a Képviselõ-testület
által átruházott - önkormányzati ügyben hozott döntését (Ötv. 19.§. /2/
bek. c.) pont)
c.) Közérdekû ügyben kezdeményezheti a Polgármesteri Hivatal intézkedését. (Ötv. 19.§. (2) bek. e.) pont).
d.) Bármely bizottsági ülésen tanácskozási joggal részt vehet.
e.) Megbízás alapján képviselheti a Képviselõ-testületet a különbözõ
szervekkel való tárgyaláson.
f.) Kérheti a Polgármesteri Hivataltól a munkájához szükséges tájékoztatást, illetve ügyviteli közremûködést a jegyzõn keresztül.
(2) A képviselõ fõbb kötelezettségei:
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a.) Tevékeny részvétel a Képviselõ-testület munkájában.
b.) Olyan magatartás tanúsítása, amely méltóvá teszi a közéleti tevékenységre, a választók bizalmára.
c.) Felkérés alapján részvétel a testületi ülések elõkészítésében, valamint
a különbözõ vizsgálatokban.
d.) A tudomására jutott állami, szolgálati, üzleti titok megõrzése, amely
titoktartási kötelezettsége, megbízatása után is fenn áll.
e.) Személyes érintettség bejelentése.
f.) Köteles bejelenteni, ha a képviselõtestület vagy a bizottság ülésén
akadályoztatása miatt nem tud megjelenni.
g.) Köteles bejelenteni az összeférhetetlenséget. (2000. évi XCVI. tv.
8.§. (1) bekezdés).
h.) Köteles vagyonnyilatkozatot tenni. (2000. évi XCVI. tv. 10/A §.)
35.§
A képviselõt havi 20.000.- Ft tiszteletdíj illeti meg.
A Képviselõ-testület bizottságai
36.§.
(1) A Képviselõ-testület az önkormányzati feladatok ellátására bizottságokat választ.
(3) A bizottságok jellegük szerint:
a./ Állandó bizottság.
b./ Ideiglenes (ad-hoc) bizottság.
(1) A bizottság elnökét és tagjainak több mint felét a települési képviselõk közül kell választani.
37.§.
(1) A Képviselõ-testület a következõ bizottságokat hozza létre:
- Ügyrendi Bizottság,
- Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottság,
- Közmûvelõdési- és Oktatási Bizottság,
- Szociális- és Egészségügyi Bizottság,
- Mezõgazdasági Bizottság,
- Kisizsáki Részönkormányzat.
(2) A Képviselõ-testület szükség szerint egyes feladatok ellátására alakít ideiglenes bizottságokat.
38.§.
A bizottságok szükség szerint üléseznek. Az ülés összehívásáról, és
levezetésérõl a bizottság elnöke gondoskodik. A bizottságok technikai
feladatok ellátását a Polgármesteri Hivatal biztosítja.
39.§.
A bizottság belsõ mûködési szabályait - az Ötv. és az SZMSZ keretei
között - maga állapítja meg.
40.§.
A bizottság feladata elsõsorban a Képviselõ-testület munkájának elõsegítése. Döntés elõkészítõ feladatuk körében a bizottságok jogosultak:
- bármely ügyet a Képviselõ-testület elé terjeszteni,
- az elõterjesztett indítványokat a Képviselõ-testületi ülés elõtt megtárgyalni,
- javaslatot tehetnek bármely témakör megvizsgálására,
- jogosultak külsõ szakembereket a bizottság munkájába bevonni.
41.§.
A bizottságok üléseirõl jegyzõkönyv készül, amely elkészítésére a Képviselõ-testület üléseirõl készített jegyzõkönyv szabályai vonatkoznak.
A jegyzõkönyvet a bizottság elnöke és a jegyzõkönyvvezetõ írja alá.
A bizottsági jegyzõkönyvek egy eredeti példányát a jegyzõ 15 napon
belül megküldi a Dél-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatalnak.
A jegyzõkönyv egy eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban kerül
megõrzésre.
42.§.
Az Ügyrendi Bizottság feladatköre:
- Véleményezi az önkormányzat éves költségvetési és zárszámadási rendeletét, SzMSz tervezetét, a Képviselõ-testület feladatkörébe tartozó
köztisztviselõi juttatásokról szóló, kitüntetésekrõl szóló rendeletek tervezetét és részt vesz azok elõkészítésében.
- Figyelemmel kíséri az önkormányzati rendeletek végrehajtását.
- Lebonyolítja a Képviselõ-testület ülésein a titkos szavazásokat.
- Javaslatot tesz a polgármester illetmény-fejlesztésére.
- Vizsgálatot folytat le összeférhetetlenségi ügyekben.
- Nyilvántartja és ellenõrzi a polgármester és a képviselõk vagyonnyilatkozatait.
43.§.
A Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottság feladatköre:
- Közremûködik a gazdasági program elõkészítésében.
- Véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló
féléves- éves beszámoló tervezeteit.
- Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek és kiadások alakulását,
különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás alakulását és
értékeli az azt elõidézõ okokat.
- Vizsgálja a hitel felvételének indokait és gazdasági megalapozottságát.
- Ellenõrzi a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és
fegyelem érvényesítését.
- Állásfoglalást tesz a Képviselõ-testület elé kerülõ összes gazdasági
tárgyú elõterjesztéshez.
- Az éves ellenõrzési anyagokat megtárgyalja.
- Véleményezi az önkormányzati beruházásokat.
- Állást foglal a közbeszerzési eljárások elbírálásáról.
- Ellátja a településfejlesztéssel kapcsolatos feladatok elõkészítését.
- Véleményezi a városrendezési tervet és annak módosítását.
- Véleményezi az önkormányzati beruházások helyének meghatározását
és a városképi jelentõségû önkormányzati épületek engedélyezési tervét.
- Ellátja a környezetvédelemmel, hulladékkezeléssel kapcsolatos feladatok elõkészítését és véleményezi az elõkészítésre kerülõ döntéseket.
44.§.
Közmûvelõdési és Oktatási Bizottság feladatköre:
- Figyelemmel kíséri az önkormányzat oktatási és mûvelõdési intézményeinek munkáját és mûködését.
- Elõzetesen állást foglal a hatáskörébe tartozó önkormányzati intézmények vezetõi állásaira kiírt pályázatok elbírálásánál.
- Javaslatot tesz az önkormányzat által nyújtott költségvetési támogatások elõirányzatainak meghatározásához.
- Javaslatot tesz a feladatköréhez tartozó intézmények éves költségvetési
elõirányzatainak meghatározásához.
- Elõzetesen megtárgyalja az oktatási- és kulturális szférába tartozó
intézmények beszámolóit.
- Közremûködik a város sportéletének irányításában.
45.§.
Szociális- és Egészségügyi Bizottság feladatköre:
- Véleményt nyilvánít és közremûködik a szociális intézmények vezetõi,
valamint orvosi állásokra kiírt pályázatok elbírálásánál.
- Figyelemmel kíséri a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátását.
- Javaslatot tesz a feladatköréhez tartozó elõirányzatok költségvetésének
meghatározására.
- Elõzetesen megtárgyalja az egészségügyi témájú intézményi beszámolókat.
- Figyelemmel kíséri a város közegészségügyi helyzetét.
46.§.
Mezõgazdasági Bizottság feladatköre:
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- Képviseli a helyi állattartók mezõ- és erdõgazdálkodók érdekeit a képviselõtestület elõtt.
- Együttmûködik a hegyközséggel és a falugazdásszal.
- Együttmûködik a gazdakörrel.
- Közremûködik a szõlõ- és gyümölcsértékesítés megszervezésében.
- Véleményezi a külterületi útépítési és útfelújítási beruházásokat.
47.§.
Kisizsáki Részönkormányzat:
(1) A Kisizsáki Részönkormányzat közremûködik a településrész életének irányításában a településrészt érintõ feladatok megoldásában.
(2) A Kisizsáki Részönkormányzat vezetõje települési képviselõ. A részönkormányzat további öt tagját a Képviselõ-testület a kisizsáki választópolgárok javaslata alapján választja meg.
(3) A részönkormányzat mindazon ügyekben véleményt nyilváníthat,
amely a településrészt érinti.
(4) A részönkormányzat a részére átadott pénzeszközzel gazdálkodhat.
(5) Ellátja azokat a hatásköröket, amelyekkel a Képviselõ-testület felruházta.
A polgármester
48.§.
A polgármester megbízatását fõállásban látja el.
49.§.
(1) A polgármesternek a képviselõtestület mûködésével összefüggõ
feladatai:
- segíti a képviselõk munkáját,
- összehívja és vezeti a testület üléseit,
- képviseli az önkormányzatot,
- szervezi és biztosítja a helyi hatalomgyakorlás, a közakarat érvényesülését,
- gondoskodik a testület mûködésének nyilvánosságáról és helyi fórumok szervezésérõl,
- támogatja a lakosság önszervezõdõ közösségeit,
- kapcsolatot tart a felsõbb szintû szervekkel, a megyei közgyûléssel, a
térségbeli önkormányzatokkal,
- kapcsolatot tart a helyi pártok, társadalmi szervezetek, egyesületek,
civil szervezõdések vezetõivel.
(2) A polgármesternek a bizottságok mûködésével összefüggõ fõbb
feladatai:
- indítványozhatja bizottság összehívását,
- felfüggesztheti a bizottság döntésének végrehajtását, ha az ellentétes a
Képviselõ-testület határozatával, vagy sérti az önkormányzat érdekeit, a
felfüggesztett döntésrõl a képviselõtestület a következõ ülésén határoz
(Ötv. 25.§. /2/ bek.).
(3) A Polgármesteri Hivatallal összefüggõ fõbb jogosítványok:
- irányítja a hivatalt,
- a jegyzõ javaslatainak figyelembe vételével meghatározza a hivatal feladatait az önkormányzat munkájának megszervezésében, döntések elõkészítésében és végrehajtásában,
- dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben,
hatósági jogkörökben és egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja,
- a jegyzõ javaslatára elõterjesztést nyújt be a Képviselõ-testületnek a
hivatal belsõ szervezeti tagozódásának, munkarendjének és ügyfélfogadási rendjének meghatározására,
- szabályozza a hatáskörébe tartozó ügyekben a kiadmányozás rendjét,
- gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester, a jegyzõ és
az önkormányzati intézményvezetõk tekintetében (Ötv. 35.§. (2) bek.).
Az alpolgármester
50.§.
(1) A Képviselõ-testület - saját tagjai közül a polgármester javaslatára
titkos szavazással, a képviselõtestület megbízatásának idõtartamára - a
polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére, társadalmi megbízatású alpolgármestert választ.
(2) Az alpolgármestert tiszteletdíj illeti meg.
(3) Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatát.
A jegyzõ
51.§.
(1) A Képviselõ-testület pályázat alapján a jogszabályban meghatározott képesítési követelményeknek megfelelõ jegyzõt nevez ki (Ötv. 36.§.
/1/ bek.).
(2) A jegyzõ vezeti a Képviselõ-testület hivatalát (Ötv. 36.§./2/ bek.).
(3) A jegyzõ gondoskodik az önkormányzat mûködésével kapcsolatos
feladatok ellátásáról ( Ötv. 36.§. /2/ bek. a. pont ).
Ebben a körben:
a.) Elõkészíti a Képviselõ-testület és a bizottságok elé kerülõ elõterjesztéseket.
b.) Ellátja a testületek, bizottságok, szervezési és ügyviteli tevékenységével kapcsolatos feladatokat.
c.) Tanácskozási joggal részt vesz a testület és a bizottságok ülésein.
d.) Törvényességi észrevételeket tesz a szavazás elõtt, az elõterjesztés
vitájában.
e.) Gondoskodik a testületi ülés jegyzõkönyvének elkészítésérõl.
f.) Rendszeresen tájékozatja a polgármestert, a Képviselõ-testületet és
a bizottságokat, az önkormányzat munkáját érintõ jogszabályokról, a
Polgármesteri Hivatal munkájáról és az ügyintézésrõl.
(4) A jegyzõ további fõ feladatai:
- döntésre elõkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket,
- ellátja a jogszabályban elõírt államigazgatási feladatokat és hatósági
hatásköröket,
- dönt a hatáskörébe utalt ügyekben,
- a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét,
- gyakorolja a munkáltatói jogokat a képviselõtestület hivatalának köztisztviselõi tekintetében,
- szervezi a Polgármesteri Hivatal jogi felvilágosító munkáját,
- ellátja az államigazgatási tevékenység egyszerûsítésével és korszerûsítésével kapcsolatos feladatokat,
- gyakorolja a belsõ ellenõrzési vezetõi jogosítványokat a Képviselõtestület által elfogadott ütemtervben meghatározottak szerint,
- koordinálja és szervezi az önkormányzati pályázatokat.
Az aljegyzõ
52.§.
(1) A Képviselõ-testület a jegyzõ javaslatára - a jegyzõre vonatkozó
szabályok szerint - aljegyzõt nevez ki a jegyzõ helyettesítésére, a jegyzõ
által meghatározott feladatok ellátására. A kinevezés határozatlan idõre
szól.
(2) A jegyzõt távolléte esetén teljes jogkörrel az aljegyzõ helyettesíti.
A Polgármesteri Hivatal
53.§.
(1) A Képviselõ-testület egységes hivatalt hoz létre - Polgármesteri
Hivatal elnevezéssel - az önkormányzat mûködésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való elõkészítésével és végrehajtásával
kapcsolatos feladatok ellátására (Ötv. 38.§.).
(2) A Polgármesteri Hivatal jogi személy.
54.§.
A Polgármesteri Hivatal belsõ tagozódása:
1. Ügyfélszolgálati iroda.
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2. Gyámhivatal.
3. Pénzügyi csoport.
4. Okmányiroda
55.§.
(1) A Polgármesteri Hivatal hivatali munkarendje:
A köztisztviselõk munkaideje heti 40 óra.
A munkaidõ hétfõtõl csütörtökig 7,30-16,00 óráig, pénteken 7,30-13,30
óráig tart.
(2) A hivatal ügyfélfogadási rendje:
hétfõ
8 - 11 óráig
kedd
8 - 15 óráig
szerda
8 - 15 óráig
péntek
8 - 11 óráig
(3) A hivatal munkarendjének betartásáért, a hivatal mûködõképességéért, a jegyzõ a felelõs.
(4) A hivatal munkájáról a jegyzõ kétévenként köteles beszámolni a
képviselõtestületnek.
(5) A Polgármesteri Hivatal Szervezeti- és Mûködési Szabályzatát a
Képviselõ-testület külön határozatban állapítja meg.
Helyi népszavazás,
népi kezdeményezés
56.§.
(1) A Képviselõ-testület köteles kitûzni a népszavazást, ha azt a választópolgárok 20 %-a kezdeményezte.
(2) A helyi népszavazást a polgármesternél kezdeményezheti a választópolgárok 20 %-a.
(3) A Képviselõ-testület köteles megtárgyalni azt a népi kezdeményezést, amelyet a választópolgárok 5 %-a indítványozott. A népi kezdeményezést a Képviselõ-testület köteles megtárgyalni ha a polgármesterhez
a választópolgárok 10 %-a azt benyújtotta.
(4) Helyi népszavazást, népi kezdeményezést az Ötv. a választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. szabályai szerint kell lebonyolítani.
(5) A helyi népszavazás eredményét a helyi sajtóban és helyi televízióban
is közzé kell tenni.
A társulás
57.§.
(1) Az önkormányzat feladatainak hatékonyabb, célszerûbb, gazdaságosabb és ésszerûbb megoldása érdekében társulásokban vehet részt. A
Képviselõ-testület elsõsorban a megyei közgyûléssel és más települések
képviselõtestületeivel keres társulásos formákat a közszolgáltatások, a
nyomvonalas fejlesztések és ezzel kapcsolatos tervek megvalósítására.
(2) A Képviselõ-testület a rendelkezésére álló eszközökkel támogatja a
választópolgárok olyan öntevékeny társulásait is, amelyek céljuk és rendeltetésük szerint a helyi önkormányzati feladatok, közügyek megoldására irányulnak.
Önkormányzati gazdálkodás
58.§.
(1) A Képviselõ-testület az önkormányzat költségvetésérõl és módosításairól rendeletet alkot az Államháztartási törvény és annak végrehajtására vonatkozó szabályok szerint.
(2) A Képviselõ-testület a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóról rendeleti formában dönt.
(3) A költségvetési koncepcióhoz a pénzügyi bizottság véleményét csatolni kell. Az éves költségvetési rendelet tervezetet minden bizottságnak
elõzetesen meg kell tárgyalni.
59. §
(1) A Képviselõ-testület a költségvetési ellenõrzés szabályait külön szabályzatban határozza meg. A szabályzat aktualizálásáért a jegyzõ tartozik felelõsséggel.
(2) A szabályzat hatálya kiterjed a részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézményekre is.
(3) A belsõ pénzügyi ellenõrzést a külön jogszabályok szerinti folyamatba épített elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzés és belsõ ellenõrzés
útján kell biztosítani.
(4) A jegyzõ köteles olyan pénzügyi irányítási és ellenõrzési rendszert
mûködtetni, amely biztosítja az önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerû, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes
felhasználását.
(5) A jegyzõ köteles gondoskodni a belsõ ellenõrzés mûködtetésérõl.
(6) Az éves belsõ ellenõrzési tervet a jegyzõ a Képviselõ-testület elé
terjeszti - jóváhagyás végett - minden év november 15-ig.
(7) A Képviselõ-testület a belsõ ellenõrzést a Kiskõrösi Többcélú Kistérségi Társulás keretében látja el.
(8) Az éves ellenõrzési jelentést a polgármester legkésõbb a zárszámadási rendelet-tervezettel egyidejûleg a Képviselõ-testület elé terjeszti.
60. §
(1) Az önkormányzat szerzõdéseit a jogszabályi értékhatárt meghaladóan az Izsáki Hírekben köteles közzétenni.
(2) A közzétételért a jegyzõ a felelõs.
61.§
(1) Az önkormányzat külön rendeletben határozza meg a tulajdonára és
a vagyongazdálkodásra vonatkozó szabályokat.
(2) Az önkormányzat korlátozottan forgalomképtelen vagyona vagyonkezelõi jogát kijelöléssel az önkormányzat tulajdonában lévõ Izsák KHT.
látja el az alábbi vagyon tekintetében:
* az önkormányzati Vízmû üzemeltetése,
* az önkormányzati kábeltelevíziós hálózat mûködtetése,
* az önkormányzati közétkeztetést bonyolító konyha üzemeltetése.
(3) Az Izsák KHT-t - mint vagyonkezelõt - megilletik a tulajdonos jogai
és terhelik a tulajdonos kötelezettségei azzal, hogy a vagyont nem idegenítheti el és nem terhelheti meg és a vagyonkezelõi jogot harmadik
személyre nem ruházhatja át.
62. §
(1) Az önkormányzat a Képviselõ-testület megbízatásának idõtartamára gazdasági programot készít. A program meghatározza mindazon
célkitûzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési célkitûzésekkel összhangban a helyi társadalmi környezeti- gazdasági adottságok átfogó
figyelembe vételével az önkormányzat által nyújtandó kötelezõ és önként vállalt feladatok biztosítását és fejlesztését szolgálják.
(2) A gazdasági programnak illeszkedni kell a kistérségi területfejlesztési koncepcióhoz.
(3) A gazdasági programnak tartalmazni kell a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek elõsegítését, a településfejlesztési politika és az adópolitika célkitûzéseit, az egyes közszolgáltatások
biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat, a befektetés-támogatási és városüzemeltetési politika célkitûzéseit.
(4) A gazdasági programot a Képviselõ-testület az alakuló ülést követõ
hat hónapon belül fogadja el és az egy választási ciklus idejére szól.
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
63. §
(1) Izsák Város Önkormányzata a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. tv. 27.§ (1)-(2) bekezdése alapján biztosítja
a Cigány Kisebbségi Önkormányzat testületi mûködésének feltételeit.
(2) A testületi mûködéshez biztosítja az Izsák, Kossuth L. u. 48. szám
alatti irodahelyiséget és annak fenntartási költségeit.
(3) A mûködés biztosításának egyéb feltételeirõl együttmûködési meg-

állapodást köt az Önkormányzat a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal.
Záró rendelkezések
64.§.
A rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Ötv. rendelkezéseit kell
alkalmazni.
65.§.
E rendelet függelékei:
- a települési képviselõk névsora, lakcíme
(1. sz. függelék)
- az önkormányzati bizottságok tagjainak jegyzéke (2. sz. függelék)
66.§.
A rendelet 1 példánya hivatali idõben a jegyzõnél megtekinthetõ.
67.§.
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.
68.§.
E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a 2/2004. (II.11.)kt. sz., a
10/2004.(IX.15.)kt. sz., a 11/2004.(X.27.)kt. sz., a 15/2005. (XII.21.)kt.
számú rendelettel módosított 7/2003.(IV.16.) kt. számú rendelet.
Izsák, 2007. április 11.
Mondok József polgármester
Dr. Hauzmann János címzetes fõjegyzõ
a
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tagok: Bálint Vilmos, Csomor Sándorné, dr. Horváth Csaba, K. Szabó
József, Tetézi Attila, Mezei Zsolt
Mezõgazdasági Bizottság:
elnök: Kállai Gyula
tagok: Rácz Sándor, Oreskó Imre, Bakonyi Zoltán, Cséplõ Jenõ, Damásdi
Gábor
, Góhér Zoltán
Kisizsáki Részönkormányzat: elnök: Bérces Lajos
tagok: Kollár Jánosné, Bíró László, Németh Ilona, Beke Gyuláné, Szûcs
István

Izsák Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 3/2007. (IV. 12 .)
rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérõl szóló 1/2007.
(II. 21 .) rendelet módosításáról.
Izsák Város Önkormányzat Képviselõ-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §-a
alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint a költségvetési
szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszerérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján az önkormányzat 2007. évi költségvetésérõl szóló 1/
2007. sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja.
A rendelet hatálya
1.§ A rendelet 3. §-a helyébe a következõ lép:
A Képviselõ-testület az önkormányzat 2007. évi költségvetésének
a.) kiadási fõösszegét
1.145.179 ezer forintban
b.) bevételi fõösszegét
1.145.179 ezer forintban állapítja
meg.
I. Költségvetési bevételek
2.§ A rendelet 5.§ (1) bekezdésében jelölt 2. sz. melléklet helyett,
jelen rendelet 2. sz. melléklete érvényes.
II. Költségvetési kiadások
3.§ (1) A költségvetési rendelet 6. § (1) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
- Mûködési kiadások elõirányzata összesen:
733.719 e.Ft
Ebbõl:
- személyi jellegû kiadások:
344.242 e.Ft
- munkaadót terhelõ járulékok:
109.742 e.Ft
- dologi jellegû kiadások:
143.701 e.Ft
- támogatás értékû kiadások, egyéb támogatás:
136.034 e.Ft
- támogatás értékû mûködési kiadás:
1.750 e.Ft
- mûködési célú pénzeszköz átadás:
72.037 e.Ft
- társadalom-, szociálpolitikai juttatások:
62.247 e.Ft
(2) A 4. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép.
(3)A rendelet 5. sz. mellékletének helyébe jelen rendelet 5. sz.
melléklete lép.
4.§ (1) A rendelet 7.§ (1) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
- felhalmozási elõirányzat:
359.102 e.Ft
-felújítások elõirányzata:
41.084 e.Ft
(2) A rendelet (2) bekezdésében feltüntetett 6. sz. melléklet helyébe jelen
rendelet 6. sz. melléklete lép.
5.§ A rendelet 8. §-ban meghatározott 7. sz. melléklet helyett, jelen
rendelet 7. sz. melléklete érvényes.
6.§ A rendelet 9.§-ban meghatározott 8. sz. melléklet helyett, jelen
rendelet 8. sz. melléklete lép.
7.§ A rendelet 10. §-ban feltüntetett 9. sz. melléklet helyébe jelen
rendelet 9. sz. melléklete kerül.
III. Költségvetési kiadások és bevételek
8.§ A rendelet 12.§ 10. sz. melléklete helyett jelen rendelet 10. sz.
melléklete lép.
9.§ A rendelet 13.§ 12 sz. melléklete helyett, jelen rendelet 12. sz.
melléklete érvényes.
10.§ A rendelet 14.§-ban meghatározott 13. sz. melléklet helyébe
jelen rendelet 13. sz. melléklete lép.
11.§ A rendelet 18.§nak 18. sz. melléklete helyett jelen rendelet 18.
sz. melléklete érvényes.
Záró rendelkezések
12.§ E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit
azonban 2007. január 1. napjától kell alkalmazni.
Izsák, 2007. április 11.
Mondok József polgármester
Dr. Hauzmann János címzetes fõjegyzõ

IZSÁKI Hírek

12. oldal
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ÜGYELETEK

Orvosi ügyelet
Hétfõtõl péntekig 16 órától másnap reggel 8 óráig,
hétvégén és munkaszüneti napokon 8 órától 8 óráig a szabadszállási
központi ügyelet (Mindszenty tér 5.) hívható a 76/353-324-es
számon.
Rendelési idõben, illetve hétköznap 16 óráig a helyi orvosok
hívhatók a 06-20-962-4594 számon.
Gyógyszertári ügyelet
Április 16-22: Szabadszállás, T: 76/358-028
Április 23-29: Izsák, T: 569-208
Április 30-május 6: Szabadszállás
Május 7-13: Izsák
Május 14-20: Szabadszállás
Rendõrség
06-30-546-7196
Polgárõrség
06-30-555-6645
Kábeltévé ügyelet
Április 16 - 22: Izsák László, József A. u. 8.
tel.: 06-20/475-7966
Április 23 - 29: Farkas Zsolt, Garai tér 7. tel.: 06-20/436-7400
Április 30 - május 06: Izsák László
Május 07 - 13: Farkas Zsolt
Május 14 - 20: Izsák László
Május 21 - 27: Farkas Zsolt

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

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

2007. április 20.

ÁFÉSZ HÍREK
Az Iparcikk Áruház tavaszi ajánlata!

Április 24. kedd
14:00: Közvetítés a
képviselõ-testület ülésérõl
Április 25. szerda
19:00: Kölyök TV (ism.)
20:10: Esti mese
(elmondja: Digner József)
20:15: A képviselõ-testület ülésének
közvetítése felvételrõl.
Április 26. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:10: Esti mese
(elmondja: Józsa Gyöngyi)
20:15: Izsák-Kiskõrös labdarúgó
mérk. felvételrõl
21:55: A NASA története 9. rész.
Május 2. szerda
19:00: Kölyök TV (ism.)
20:10: Esti mese
(elmondja: Dudás Anna)
20: 15: 50 évesek a munkástanácsok
(ITV-dolumnetumfilm)
21:20: A NASA története 9. rész
(ism.)
Május 3. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:10: Esti mese
(elmondja: Balázs Fanni)
20:15: ITV-portré Rózsa Béláról (ism.)
21:15: A NASA története 10. rész.
21: 40: Biztonsági Zóna
Május 9. szerda
19:00: Kölyök TV (ism.)
20:10: Esti mese
(elmondja: Nagy Adrienn)
20:15: Robotrepülõgépek
(ITV-dokumentumfilm)
21:00: A NASA története 10. rész
(ism.)
21:25: Szivárvány Magazin
Május 10. csütörtök
19:00: Kölyök TV
20:10: Esti mese
(elmondja: Huszta Vivien)
20: 15: Izsák-Kunszállás labdarúgó
mérk. felvételrõl
21:10: A NASA története 11. rész.
Május 16. szerda
19:00: Kölyök TV
20:10: Esti mese
(elmondja: Kovács Fanni)
20:15: Esti vendég (ITV-riportmûsor)
21:10: A NASA története 11. rész
(ism.)
21:35: Biztonsági Zóna
Május 17. csütörtök
19:00: Kölyök TV (ism.)
20:10: Esti mese
(elmondja: Vida Salome)
20:15: Robotreplõgépek (ITVdokumnetumfilm) ism.
21:00: A NASA története 12. rész
21: 25: Szivárvány Magazin
Május 23. szerda
19:00: Kölyök TV (ism.)
19.10: Esti mese
(elmondja: Vida Izsák)
19.15: Esti vendég
(ITV-riportmûsor) ism.
21:10: A NASA története 12. rész
(ism.)
Május 24. csütörtök
19:00: Kölyök TV
20:10: Esti mese
(elmondja: Németh Ramóna)
20:15: Izsák-Kalocsa labdarúgó mérk.
21:10: A NASA története 13. rész
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APRÓHIRDETÉSEK

Eladó Izsák, Kisizsák 70.
szám alatti közmûvel ellátott
2203 m2 belterület. Irányár
350.000,-Ft. Érd.: 76-382-020
Izsák, Kinizsi köz 29. sz.
alatti felújításra szoruló ház,
sürgõsen eladó. Érd.: 06-30981-7771

Megérkeztek!
Alacsonyvázas nõi kerékpárok 3 féle változatban kaphatók!
26" Mama kerékpár
22400,-Ft
26" V Bike nõi kerékpár
23900,-Ft
26" Toldi nõi kerékpár
28000,-Ft
26" MTB nõi kerékpár
21000,-Ft
26" MTB férfi kerékpár
18890,-Ft
Mûanyag kerti bútorok: székek, asztalok, napernyõk,
pavilonok kedvezõ áron kaphatók!
Kerti szerszámok hagyományos és elektromos kivitelben,
széles választékban, jó áron kaphatók!
Fûnyíró már 9990,-Ft-tól! és még több ezer féle cikk jó, jó
áron: gépfonatok, lágyhuzalok, szegek.
Vetõmagok: virágmagok, hagymák, gumók, kukorica.
Az élelmiszerboltok akciós ajánlata!
április18-30-ig
Napraforgó étolaj 3/1
Eduscho dupla õrölt kávé
Tchibó Family õrölt 275 gr
Arany fekete kávékeverék 250 gr
Maggi ízvarázs 75 gr
Linco vajízû margarin 500 gr
Savanyúcukor 80 gr
Négercsók 90 gr
Pepsi cola 2,5 l

799,-Ft
349,-Ft
359,-Ft
189,-Ft
96,-Ft
125,-Ft
87,-Ft
169,-Ft
269,-Ft

Kéthetenként megújuló akciók, kedvezõ árak!

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

MOLNÁR-BOSCH
CAR SERVICE
Páhi, Vasút u. 9.
ZÖLDKÁRTYA
AKÁR FÉLÓRA ALATT IS!
T: 78/436-052, 0620-945-9966

Tüdõszûrõ a lakosság részére, csak
beutalóval!
Kecskemét Piaristák tere (régi SZTK) Tüdõgondozó
Intézet
Naponta: 8 - 12 óráig
Hétfõ és szerda: 14-16,30-ig

Anyakönyvi Hírek
Születtek: Patai Dominik an: Radics Andrea, Fazekas Petra
an: Mátyási Anita, Tóth Lili an: Flaisz Ágnes
Házasságkötés: Borbély István-Csorba Anita Gizella.
Meghaltak: Varga János 75 éves, Kiskõrösi u. 17, Pickermann
Lipót 81 éves, Rákóczi u. 31, Keskeny Imre 63, éves Bihari
u. 16, Bartek Ferencné sz. Martinecz Katalin 67 éves, Mezõ
u. 19, Balogh Istvánné sz: Galló Julianna 80 éves Fenyõ u. 5,
Ispán Gyula 87 éves Kölcsey u. 11, Mihala Ferenc 56 éves,
Batthyány u. 23.
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