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1956-os megemlékezés
Október 23-án 18 órakor tartotta az Önkormányzat a Művelődési Házban az 1956-os
Forradalom és Szabadságharcra emlékező ünnepségét. Műsort az iskola 8. osztályosai adtak.
Ünnepi beszédet Bérces Lajos önkormányzati
képviselő, az oktatási és kulturális bizottság
elnöke, városunk díszpolgára mondott:
Kedves ünneplő Polgártársak!
Kedves Ifjúság!
Az a tisztelet és hála, amellyel az 52 évvel ezelőtti
események felé fordulunk úgy lesz igazén átélt ünneppé, ha beleképzeljük magunkat az akkori szereplők
helyébe. Több mint fél évszázad olyan hosszú idő, hogy
elhalványulnak az emlékek és az átélők megdöbbentő
beszámolói hallatán is jogosan kutatjuk: mi valósult meg
az 56-os elvekből napjaink történelméig?
A félelem, a fájdalom, a megcsonkulás, a szerettünk elvesztése és a hiába történő áldozat fájdalma, helyrehozhatatlansága mind-mind kellene, hogy felelevenüljön bennünk.
Néhány riasztó kérdés. Féltél-e már? Szenvedtél-e
kínzókamrában véresre verve? Mit szólnál, ha elvesztenéd jobb karodat? Hogyan élnéd át, ha szeretteidet
halottként látnád az utca kövezetén? Bocsánat, hogy
ilyen drasztikusan akarom visszatekintésünket valóságközelivé tenni. Az akkori történések szereplői ugyanis
mindezt százával és ezrével élték át. Az ő önkéntes és
önfeláldozó vállalásukért szükséges legnagyobb tisztelettel visszaemlékeznünk azokra az eseményekre – még
évszázadok múltával is!
Induljunk ki mai helyzetünkből. Ha Wittner Mária
nyilvánosság előtt a „Mi valósult meg 56 elveiből?”
kérdésre így felel: „Majdnem semmi.” – akkor bizonyára
országunk, népünk köztudott és le nem tagadható, sőt
mindenki által szenvedett állapota miatt teszti ezt. A
bátor, mindenfajta különbözőséget félretevő összefogás;
az önzetlen segítségnyújtás; a közbiztonságra való közös
vágyakozás; a megalkuvás nélküli felelősségvállalás volt
jellemző arra a majdnem 12 napra, amely idő alatt bontogatta szárnyait az elnyomás elleni tiltakozás.
Csodálkozunk, vagy legalábbis nem akarjuk érteni
országunk és népünk mai nyomorúságos helyzetét, de
kérdezzük csak: hol van ma összetartás, egyetértés? Hogyan állunk a közbiztonsággal…? Bürokrácia, korrupció,
becstelenség, hazugság, csalás, rongálás – ez jellemző
ránk! Kérdés: Ki képviseli a jót? Ki tanít jóra?
Az 1956-os eseményeket már nagyon sok szempontból nézve felidéztük, de az Egyház szerepének és
hatásának szempontjáról –legalábbis városunkban- még

Fotó: Bálint Vilmos
eddig nem esett szó.
Remélem, jól fogalmazom meg mondanivalómat,
amely szerint igazolódik, hogy nem erőltetett rámutatni
a történelem eme fontos és máig ható szereplője fontosságára. Jogos ezt a történelmi szereplőt akkor is vizsgálni
1956 tükrében, ha manapság a liberalizmus miatt sokan
feleslegesnek tartják az általa képviselt és hirdetett – megváltoztathatatlan és az emberséges élethez szükségszerű
igazságokat. (Nem igaz ugyanis, hogy úgy élhetsz, ahogy
akarsz!) Jogos másodszor azért is, mert az egyházellenes
politika jövendölése, mely szerint hagyni kell annak

működését, „húsz év
múlva úgyis raktár
lesz a templomokból”
– nem vált be!
Állnak a templomok, szólnak a
harangok, hangzik a
bátorító, vigasztaló,
útbaigazító SZÓ, igaz, sok mindennel
küszködve. Az Egyház
evilági élete azonban
mindig küzdelem
volt. Küzdelem nemcsak azért, mert saját
maga kísértéseivel kellett harcolnia, de azért is, mert az
ő általa képviselt isteni jónak megértése és elfogadása
az emberek részéről csak a vallásosság szintjéig jutott
el, életgyakorlattá kevésbé vált.
Harmadszor e téma választása rámutat arra, kik is
álltak szemben egymással az akkori harcban. A sportban
két csapat harcol a gólokért. A fronton két hadsereg csap
össze területek megszerzéséért. 1956 szembenállói egészen más elveket, más módszereket, más célokat tűztek
maguk elé, egészen más eszközöket használva. Látszatra:
puska - tank ellen.
Ezért is jó az 52 évvel ezelőtti eseményekre tekinteni,
hogy ebben tisztán lásson a legújabb nemzedék.
Két síkon futott -és fut- a szembenállók élete. Az
egyiknek cél a föld, a pénz, az iskola, … birtoklása, a
másiknak csak eszköz a nagytávlatú jövő kialakítása
érdekében.
A fiatalságé ez az ünnep. Miért?
Mert övék a jövő. Bennük van a jövő. Nélkülük nincs
jövő. „Hit útján a magyar jövendő felé” című, 1947-ben
megjelent gyűjteményében Békefi Benő fogalmazta meg
az Egyháznak az ifjúsággal kapcsolatos elvárását, melyben, természetesnek tartott feladatként, szeretetteljes
segítséget is ígért. „Mi félünk az olyan magyar holnaptól, amit fiatalok csinálnak. Nekünk olyan holnap kell,
amit életet kereső ifjúság csinál. A fiatalság elmúlik. A
fiatalságnak az a szörnyű veszedelme van, hogy néhány
év és ott van a vénség. Néhány esztendő alatt nem lehet
semmit sem csinálni. A feladatok, amik ránk várnak,
olyan óriásiak, hogy megoldásukhoz hosszú idő kell.
Nem lesz magyar holnap, ha nem lesz magyar ifjúság. Ez
pedig csak akkor lesz, ha felébredtek arra, hogy nektek
élnetek kell. És ez adva van a Krisztusban. Mert élni Ő
tanít. Ő az élet. Azért akarja megbocsátani bűnödet, azért
akar megtisztítani, hogy neked életed legyen.”
A totális államhatalmora törekvő ideológia számára
ellenszenves volt az Egyház ilyen ajánlata. Megindult az
ifjúságért folyó harc. 1948. június 16-án államosították az
egyházi iskolákat és kiiktattak, megsemmisítettek bármely
kis területen is befolyást gyakorló csoportot, eszmét (vagy
személyt), mely vele ellentétes ideológiát képviselt.
Nevelési elve, amely a „szocialista átalakulást” tartotta céljának ez: „Ne nézz magadba, csak csináld azt,
amit mondunk!” Pedig egy szintén abban az évtizedben
keletkezett kis írás -amely a „magyar nemzeti vagyon”ról értekezik-, a következőket állapítja meg, helyesen:
„A legkevésbé megmérhető és számokkal kifejezhető és
mégis a nemzeti vagyonnak legértékesebb kincsei a nemzet tagjaiban rejlő erkölcsi tulajdonságoknak összessége.
… Tisztelet a Teremtő iránt, hála a szülők iránt, szeretet
a családunk iránt és hűség nemzetünk iránt. Ezek azok
a hatalmas energiaforrások, amelyekből egy szorgalmas
és becsületes nemzet hatalmas, értékálló vagyont gyűjthet.” A II. világháborús évekből és az 1956-ot megelőző
évekből származó iratokból, kiadványokból nyilvánvalóan kitűnik az Egyház szerepe, meg az is, hogy az akkori
megpróbáltatásai ellenére mit képviselt és ajánlott a
gyors események tanácstalanságában szenvedőknek.
A háború óriási pusztítása miatti döbbenet, a fel-

ismert hibák miatti megbánás, bűnbánat, az útkeresés,
amely biztos, békés jövő felé vezet, a megújulási vágy
mind-mind lelki támogatásra szorult. A lelki forrás, az
Egyház által képviselt lelkiség, tisztaság és szeretet. Ez
56 előtt is biztos lelki és erkölcsi tőkét jelentett.
Elsőként: II. Pius pápa 1942 karácsonyi beszédéből
idézve: „A nemzetközi kapcsolatok és a belső rend
bensőségesen összefüggenek, mivel a nemzetek közötti
egyensúly és összhang az egyes államok belső egyensúlyától és az anyagi, társadalmi és szellemi téren elért
belső érettségtől függ. Szilárd és zavartalan békefront
kiépítése kifelé nem lehetséges bizalomgerjesztő belső
békefront nélkül. Tehát csakis a teljes békére való törekvés mind a két síkon szabadíthatja fel majd a népeket a
háború kegyetlen lidércnyomásától, csökkentheti vagy
szüntetheti meg fokozatosan újabb felfordulások és
kavarodások anyagi és lelki okait.”

Közvetlenül a II. világháború befejezése utáni években
megindult a politikai harc. 1946. március 5-én a Magyar
Kommunista Párt, a Szociáldemokrata Párt, a Szaktanács
és a Nemzeti Parasztpárt részvételével megalakult a
„Baloldali Blokk”, amelynek követelései híven követték
a kommunista párt programját, amely a hatalom kizárólagos birtoklására irányult. A Baloldali Blokk támadott,
a Kisgazdapárt állandóan védekezésre kényszerült. Az
egyházellenesség alapja a „materialista világnézet”, amely
nem tűr és lenéz minden másfajta nézetet, így vált az
Egyház a támadások célpontjává. De nemcsak ezért, de
azért is, mert a magyarországi protestáns felekezetek a
Kisgazdapárttal szimpatizáltak. A római katolikus világegyház emlékeztet ugyan az internacionalizmusra, de a
Vatikán is szemben állt a kommunizmussal.
1946. július 4-én feloszlatták a Magyar Cserkész
Szövetséget, a Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek
Országos Testületét (Kalot), valamint a következő hetekben mintegy másfélezer társadalmi egyesületet.
Az úgynevezett „szalámi-taktika” módszere az volt,
hogy először a meghatározó személyiségeket tette el az
útból. Időrendi sorrendben először Lázár Andort, aki
1932-38 között igazságügyi miniszter volt (ez időre eset
a Rákosi-per), őt megszorították egy őrizetbe vétellel.
(Ő volt a főgondnoka a református egyházkerületnek.
Kerületi tisztségéről 1948. április 2-án lemondott.)
Vele egy időben kereste fel Veres Péter és Dobi
István Ravasz László református püspököt és „az összes
pártok és a kormány nevében” „barátságosan” felszólították lemondásra. Rákosi és Ravasz között 1948. április
14-én került sor személyes találkozásra, amelyen –természetesen- Ravasz lemondása volt a fő téma, illetve az
utódlást illetően a pártvezér támogatást kért Bereczky
Albert számára.
A politikai hatalomnak a Római Katolikus Egyházzal
tervezett „megegyezése” nem sikerült, mert a püspöki
kar feltételeit nem fogadta el Rákosi Mátyás. Mindszenthy hercegprímás úr 1948. június 25-én kéri Ortutay
Gyula kultuszminisztertől a római katolikus iskolák
államosítási tervének leállítását. Ezután Kiss Roland
belügyi államtitkárnak a párton belüli „Tájékoztató”jában ilyen megállapítások olvashatók: ”Mindszenthyék
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nemzetellenes magatartása elkerülhetetlenné tette, hogy megkezdjük az egyház palástja mögé bújó reakció elleni harcot. Ez a
harc nem kultúrharc, hanem politikai harc, … Politikai harc a fekete
reakció ellen, amely akadályozni igyekszik az előttünk álló nagy
gazdasági, szociális, politikai és kulturális feladatok megoldását. Az
iskolák a klerikális reakció hatalmának egyik legfőbb fellegvárai.”
Magát az ifjúságot vezényelték ki az utcára, a püspöki paloták
elé, követelve, hogy a „makacs és rövidlátó” bíboros-prímást segítsenek a püspökök eltávolítani az Egyház éléről.
1948. december 26-án tartóztatták le a hercegprímás urat a
palota pincéjében „fellelt”, egy bádogtokban „elrejtett összeesküvési
iratok” miatt. Még nem tudta mi vár rá, de papjaihoz intézett búcsúszavai az igazsághoz és a hithez való ragaszkodásáról tanúskodnak:
„Mindig és mindenütt csak az történhetik meg velünk, amit az Úr
rendel, vagy megenged. Tudtán kívül még egyetlen hajszál sem
eshetik le fejünkről... Tőlünk telhetően munkálkodjunk Krisztus
Király országáért, amely az igazság és a kegyelem világa.” Több
börtönben kellett raboskodnia, elszenvedve a nagy megaláztatást
és azt a kínoztatást, gumibotozást, amivel igazságtalan tartalmú
kihallgatási jegyzőkönyveket akartak vele aláíratni.
1956. október 24-én hallott felsőpetényi börtönében a forradalomról. 29-én Horváth János az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke
keresi föl, majd 30-dikán szabadult. November 3-án rádióbeszédben
szólt a nemzethez, majd az Amerikai Egyesült Államok követségén
talált menedéket.
A forradalom és szabadságharc iránt érzett rokonszenv és
együttérzés a papság körében nem mindenütt mutatkozott meg
egyforma erősséggel, de mindenütt a rábízottak érdekeit tartva
szem előtt, híveit nyugalomra intette, és őket a keresztényi szeretet szellemében minden meggondolatlan vagy gyűlölettől vezérelt
cselekedettől visszatartani igyekezett.
Ez valósult meg Izsákon is Marosi Izidor plébánossága idején,
aki 1956. szeptember 1-től szolgált városunkban. Tisztelettel emlékezzünk rá!
Míg a református egyház 1948. október 7-dikén, az evangélikus
december 14-én kötötte meg az egyezményt a pártállammal, addig
a római katolikus agyház csak Mindszenthy bíboros elmozdítása
után, 1950. augusztus 30-án kötötte meg azt.
Ezek lényege az volt, hogy a felekezeteknek adott eddigi pénzügyi
támogatást 20 évre úgy szabták meg, hogy annak összegét 5 évenként
25 százalékkal csökkentik. Beleszóltak a lelkészi állások betöltésébe,
ellenőrizték az írógépeket, stencilgépeket, prédikációkat.
1951-ban újabb megszorítások történtek az Állami Egyházügyi
Hivatal felállításával. Ennek programjául tűzték a következő „feladatokat”: diakonissza szervezetek megszüntetése, egyházi földek
felajánlása, kis létszámú gyülekezetek csoportosítása, teológiai akadémiák összevonása, egyházkerületek összevonása.
A forradalom bukása utáni megtorlás 176 papot hurcolt meg és
mintegy 50 pap és papnövendék disszidált. A hatalmat visszaszerzett
pártfunkcionáriusok tisztában voltak azzal, hogy a papok, ha nem is
fogtak fegyvert, vagy nem is lelkesítették hangosan harcra a zsarnoki
rendszer ellen küzdő forradalmárokat, puszta létük, papi tevékenységük, az Isten földi és örök országát hirdető, a gonoszság végső bukását
prédikáló tanításuk összhangban volt a fiatalok fegyveres harcával.
Protestáns részről -Ordass Lajos evangélikus püspök 2 évi raboskodása kivételével-, „főpap”, püspök nem került börtönbe. A lelkészek közül azonban többen is! De az 1956. október 31-én megalakult
Református Megújulási Mozgalom –melynek Hitvallás Tételeit 160
lelkész írta alá- a MRE zsinati elnökének csakis dr. Ravasz Lászlót
ismerte el újra. Követelve az államhatalom érdekeit szolgáló, az
egyházat belülről bomlasztó egyházi vezetők leváltását.
Nem meríthettem ki ezt a témát – annak könyvtárnyi anyaga
miatt, de az elhangzottakból nyilván kiderült, hogy a nehéz politikai
helyzetben a nem egy „súlycsoportba” tartozók és a nem egyfajta
„fegyverzetet” használók feszültek egymásnak. Az Egyház, némely
fokon tehetetlenséget mutatott a kiszolgáltatottságban, némely fokon óvatosságot, de a legfelelősebb szinteken az Isteni törvényekhez,
tanácsokhoz, erkölcsi értékekhez való ragaszkodását mutatta meg,
alkut nem ismerve.
Hasonló szerepvállalás szükséges ma is. Kérdés: Hallgatunk-e rá?

Pénzügyi tájékoztatás
Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 15/B. §. /1/
bekezdése értelmében közzé tesszük az önkormányzat által
kötött szerződést.
Izsák Város Önkormányzata közbeszerzési eljárás alapján szerződést kötött az Adam Lee Miller Kft. 1122. Budapest, Városmajor
utca 21. IV/1. számú vállalkozással az Izsáki Regionális Hulladékgazdálkodási rendszerhez tartozó 9 település (Fülöpszállás,
Harta, Kaskantyú, Kunadacs, Orgovány, Solt, Szabadszállás,
Újsolt) rekultivációs programjához kapcsolódó műszaki tervezési
és engedélyeztetési feladatok elvégzésére és a II. fordulós pályázat
valamint közbeszerzési műszaki dokumentáció elkészítésére.
A szerződéses összeg: bruttó 35.572.000.-Ft,
A szerződési feladatok teljesítésének határideje: 2009. július 31.
Mondok József
polgármester

2008. november 19.

Generációk Napja Izsákon
Október 1. az Idősek Világnapja. Városunkban idén az
Ezüst Gólya Nyugdíjas Klub
úgy döntött, hogy egy olyan
rendezvénnyel ünneplik meg e
napot, amelyen bármely korosztály részt vehet, és jól érezheti
magát. Így lett Generációk Napja
a rendezvény elnevezése.
Árvai Istvánné klubvezető
elmondta, szeretnék e rendezvénnyel elérni, hogy a különböző
korosztályok egy kicsit közelebb
kerüljenek egymáshoz. Régen ez
nem volt probléma, hiszen több
generáció is egy fedél alatt lakott,
összeszoktak egymáséi voltak. Ez
ma már nem működik. Mi több
a mai rohanó világban már az
azonos korosztályba tartozók sem
mindig értik meg egymást, s eltávolodnak családtagjaiktól is. Ezért
is szeretnék, ha ebből a kezdeményezésből, rendezvényből hagyomány lenne, hogy az egymás közti
megértést erősítsék.

A kissé leromlott állapotú
Művelődési Ház színpada régen
látott ennyi fellépőt. Az érdeklődők részére valóban színvonalas
programot állítottak össze a
város művészeti csoportjai,
köztük az óvodások, az iskolai
moderntánccsoport, a DLC7

tánccsoport, a Sárfehér Néptánc
Együttes, a Citerazenekar, az
iskola énekkara, a Mazsorett
Csoport, a Flash Táncegyüttes,
valamint az idősek is kedveskedtek műsorral, s mellé süteménnyel a vendégeknek.
Tetézi Attila

Tájékoztató vízgazdálkodási
érdekeltségi hozzájárulás kivetéséről
A vízgazdálkodásról szóló
1995. évi LVII. tv. alapján többször kezdeményeztük vízgazdálkodási társulás megalakítását a
lakosság részére, mely szerint a
tulajdonukban, illetve használatukban lévő földterületük után
érdekeltségi hozzájárulást kötelesek fizetni. A kezdeményezés
nem érte el a kívánt hatást, holott
önként lehetőség volt arra, hogy a
hegybírónál, a falugazdásznál aláírhassák az erre szóló jelentkezési
lapot. Ahhoz, hogy a vízgazdálkodási társulás megalakulhasson
a földtulajdonosok többségének
szükséges aláírni a belépési nyilatkozatot. Ezen aláírás azért is

szükséges, mert így a hozzájárulás összege az alakuló közgyűlés
döntésétől függően hektáronként
300-500.- Ft lehet.
Amennyiben a földtulajdonosok megfelelő többsége a
társulásba nem lép be, úgy saját
hatáskörben fogok gondoskodni
– a Bács-Kiskun Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
felszólítására – a hozzájárulás
kivetéséről. Ezen hozzájárulás
összege minimálisan hektáronként 1900.-Ft, amely adók
módjára kerül kivetésre 2009.
évtől és így fogjuk behajtani a
földtulajdonosoktól.
2008. év végéig adok lehető-

Személyi hírek

Az Önkormányzatnál az utóbbi
időben történt személyi változásokról az alábbiakban tájékoztatjuk a lakosságot.
Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Okmányirodájába
pályázat alapján határozatlan
időre kinevezésre került K. Sza-

bóné Kiss Márta, Izsák, Alma u.
2. sz. alatti lakos. Ugyancsak az
Okmányirodába határozott időre
2010. május 8-ig. kinevezésre került Lenorics Anikó, Izsák, Holló
u. 2. szám alatti lakos.
Dr. Hauzmann János
címzetes főjegyző

Ruhajavító műhely
Izsák, Kossuth L. u. 7. (Edit virágbolt mellett)
szolgáltatásai
- ruhatisztítás
- ruhák nadrágok
szűkítése, méretre
alakítása		
			
- szoknya, nadrág
felhajtás		
- kabát, nadrág
zipzár csere
- szövet és bőrkabát
átalakítása
- függönyvarrás
- stoppolás, foltozás
			

rövidáru értékesítés
- zipzárak
- tűk, gombok
- tépőzárak

zokni értékesítés
- pamut gyerek felnőtt
- sportzokni, női, férfi
- térdzokni gyerek,
felnőtt
- függöny behúzok
- frottírzoknik
- gumik széles választéka - öltönyzoknik
- patentok
- 20-46 méretig nagy
- cipőfűzők
választékban
- cérnák minden színben
- válltömések
- géptű, varrótű
- gyöngyfonalak
- GOBELIN és hozzá
osztott hímzők

								

séget arra, hogy a földtulajdonosok a vízgazdálkodási társulásba
való nyilatkozatot a hegybírónál,
falugazdásznál vagy a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodájánál aláírják önként.
Ehhez szükséges a tulajdonos
személyes megjelenése és az
érintett ingatlanok helyrajzi
számának, művelési ágának és
területének ismerete. Amennyiben ezt a tulajdonosok nem
teszik meg fenti időpontig úgy
a hektáronkénti 1900.-Ft adók
módjáról történő kivetéséről és
behajtásáról fogok intézkedni.
Dr. Hauzmann János
címzetes főjegyző

Közlemény

Tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy a Trend-Fix Kft. Uzovicsi
telephelyén, a honvédségi robbantó téren 2008. november
3-tól 2008. november 30-ig
- munkanapokon 7 és 19 óra
között -megsemmisítési feladatokat hajtanak végre.
A terület zárásáról a Honvédség
gondoskodik.
Dr. Hauzmann János
címzetes főjegyző

Kiállítás

Értesítjük a lakosságot, hogy
2008. december 2-7 között a Művelődési Házban ásványbörze és
díszállat kiállítás lesz.
A kiállítás naponta 9-18 óráig tart
nyitva. A kiállítás megtekintésére
jegyet kell váltani a helyszínen.
Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje az

» OBSERVER «
OBSERVER BUDAPEST
MÉDIAFIGYELÕ KFT.

1084 Budapest,
VIII. ker. Auróra u. 11.
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2008. november 19.

Újabb trükkös csalók
Izsákon
Lakossági bejelentés alapján
jutott el hozzánk a hír, hogy nemrégiben úgy szedtek pénzt csalók
a városközpontban, hogy APEH
ellenőrnek adták ki magukat, s a
piacon és üzletekben vásárlókat
állították meg azzal, hogy kérik a
vásárlásról kapott nyugtát. Akik
ilyet nem tudtak felmutatni, azokat 500 Ft-ra „megbüntették”.
(Ilyen büntetési fajta egyéként
nem létezik.)
Már többször írtunk lapunkban arról, hogy szélhámosok,
csalók különböző trükkökkel
próbálnak átverni embereket.
S bizony ezek gyakran járnak
sikerrel, mert sokan óvatlanok,
elhiszik a mesét, amivel a csalók
megszólítják őket.

Tudni kell: bármilyen ellenőr,
óraleolvasó, vagy más hatósági
feladatot ellátó személy köteles
magát arcképes igazolvánnyal
igazolni, de pénz átvételére még
ez az igazolvány sem jogosítja fel
őket. A különböző díjakat postai
úton, vagy átutalással kell minden
szolgáltatónál, illetve hatóságnál
kiegyenlíteni. Az ilyen jellegű
készpénzes forgalom már régen
megszűnt. Igaz ez az esetlegesen
visszajáró túlfizetések esetén is,
azt egyetlen szolgáltató, vagy hatóság sem küldi ki munkatársával.
Tehát aki pénzt kér, netán azzal
kíván a lakásba jutni, hogy túlfizetést hozott vissza, máris gyanús
és semmiképpen sem kell eleget
-tetenni a követelésének.

Virágos Izsákért

Borka Mihály
1990-ben az Európai Közösség által meghirdetett felhívásra kapcsolódott be hazánk
az Európai Virágos Városok
és Falvak versenyébe (Entente

Hulladékgazdálkodási
közvélemény kutatás
Az Állami Számvevőszék 2008.
évi ellenőrzési terve alapján országosan felmérést készít a települési
szilárd hulladékgazdálkodásra az
Uniós és hazai forrásokból nyújtott támogatások hasznosulását
kísérve figyelemmel.
Az ellenőrzési program részeként a Számvevőszék internetes
lakossági elégedettségmérést is indított a települési hulladékkezelési
közszolgáltatáshoz kapcsolódóan.
A lakosság véleményét - amely
önkéntes és név nélküli – papíralapon, valamint interneten keresztül
nyilváníthatja ki. Az internetes
kérdőív hozzáférési címe: www.
asz.hu/ASZ/hulladek.nsf
Az interneten elérhető kérdőíves felmérést az ÁSZ 2008.

december 31-én zárja le.
Az internetes felmérésen kívül
lakossági kérdőíves felmérést is végez az Állami Számvevőszék. A kérdőív az önkormányzat előterében
lévő nyomtatványokat tartalmazó
hirdetőtáblájáról elvihető, valamint
a hivatal titkárságán is kapható.
Ezeket a kérdőíveket szintén név
nélkül le lehet adni a hivatal titkárságán 2008. december 19-ig.
Kérjük a lakosságot, hogy a
Számvevőszék által lefolytatott
vizsgálat kérdőívét minél többen
töltsék ki és akár interneten, akár
kérdőív formájában juttassák el
a jelzett határidőig a megadott
helyre és címre.
Dr. Hauzmann János
címzetes főjegyző

TETÉZI LAJOS

Gondolom...

…sokan tartják jó ötletnek az Ezüst Gólya
Nyugdíjas Klub által rendezett „Generációk
napja” elnevezésű programot, amelyet hagyományteremtő szándékkal hívtak létre az idősek.
Jó ötlet, hiszen alkalmat teremt a fiatalok és az
idősek közötti –a mai, nem túl szerencsés, ám
gyakran használt kifejezéssel élve- kommunikációra. Magyarul
egymás megismerésére. A szó valódi értelmében. Mert egy Izsák
méretű településen sokan hihetik, hogy ismerik egymást, ám ha
néhány információt meg kellene fogalmazni az ismertnek vélt
személyről, már baj lenne.
Gondolom még inkább így van ez az egymástól (időben) távoli
generációk tagjai esetében a korkülönbség miatt. Különösen a
fiatalok hiszik azt, hogy két külön világ az övék és az idősebbeké.
Sok tekintetben igaz is ez, hiszen más körülmények között, más
tapasztalatokat szerezve élnek, dolgoznak a mindenkori idősek,
mint a mindenkori fiatalok. Ám mégis sok a közös pont a mindennapokban, sőt itt-ott még a gondolkodásban is, s ha ennek
felismeréséhez némi érdeklődés és kezdeményezőkészség is
párosul, máris közelebb kerülhet egymáshoz e „két világ”. Ahogy
történt ez a generációk napi programon.
Gondolom, nem véletlen, hogy a kezdeményező az idősebb
korosztály volt, hiszen ők már tudják; a fiatalság nagyon szép,
ám igen-igen gyorsan múló állapot. Emléke azonban örökre
ott marad valahol belül a szívekben, a lelkekben. Ezért jó néha
jelmezbe öltözni, mamarettként táncolni, s újra fiatalnak lenni,
és mindezt megmutatni a mai fiataloknak, hogy egykor majd ők
is megtalálják ott legbelül, mai önmagukat. Az Ezüst Gólyáknak
nem titkolt célja, hogy ehhez adjanak és hagyjanak példát, s
e példa, és annak továbbvivői által sokáig itt maradjanak még
egykori és megőrzött fiatalságukkal…
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Kovács Pál
Florale), abba az egyedülálló
programba, amely Európában
évente mintegy 25 ezer település
között teremt minden évben
kapcsolatot, és mintegy 50 millió embert mozgat meg környezete szépítése és az életminőség
javítása érdekében. Az európai
közösségbe való integrálódás-

hoz szorosan kapcsolódva
hazánk is megszervezte a
„Virágos Magyarországért”
környezetszépítő versenyt,
mely hosszú évek óta működik országunkban.
Ez évben első alkalommal került elbírálásra a Virágos Izsákért
díj, ez ugyan még helyi
kezdeményezés, de ha
többen csatlakoznak a
mozgalomhoz úgy városunk
kapcsolódhat az országos
és az Uniós programhoz is.
Mivel ez volt az első alkalom
így a szervezők számítottak a
viszonylag kis érdeklődésre,
ezért a nevezettek mellett
olyanokat is bírált a zsűri,
akik nem jelentkeztek vagy
más valaki ajánlott a figyelmükbe. Szerencsére sok szép
porta nehezítette a döntést.
A zsűri 26 kertet és előkertet
tekintett meg. A polgármester

a 4 tagú bizottság javaslatára
az alábbi döntést hozta: Az
„Izsák legszebb virágos háza”
címet a nevezett kategóriában
Borka Mihály, Izsák, Bem J. u.
14. szám alatti lakos, míg a
II. helyet Varga István, Izsák,
Madách u. 39. szám alatti lakos kapta.
A bizottság által javasoltak közül díjat a következők
kaptak:

Somogyi Lajosné
I. helyezett Kovács Pál,
Izsák, Gödör u. 10. szám alatti
lakos.
II. helyezett Somogyi Lajos,
Izsák, Rákóczi u. 37. szám alatti
lakos.
A díjak átadására a Sárfehér
Napok megnyitó ünnepségén
került sor.
Gratulálunk a díjazottaknak
és mindenkit biztatunk, szépítse
környezetét, valamennyiünk
örömére.
Tetézi A.

Varga István

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki
Izsák Város Önkormányzatánál – aljegyzői munkakör betöltésére.

Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság
- cselekvőképesség
- büntetlen előélet
- Állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser képesítés
- jogi vagy közigazgatási szakvizsga vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság Elnöksége által
teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített – tudományos fokozat alapján adott mentesítés
- két év közigazgatási gyakorlat
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
A pályázathoz csatolni kell:
- önéletrajzot
- iskolai végzettséget és szakvizsgát igazoló okiratokat
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázatot a képviselő-testület nyílt, vagy zárt ülés keretében tárgyalja.
Ellátandó feladatok:
- a jegyző helyettesítése
- a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájának vezetése.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. november 30.
A pályázat elbírálásának határideje:
A benyújtási határidőt követő legközelebbi képviselő-testületi ülésen.
A kinevezés határozatlan időre, hat hónapos próbaidő kikötésével történik.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.tv. és Izsák
Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezése szerint történik.
A pályázatot zárt borítékban, Izsák Város Önkormányzata címzetes főjegyzőjének címezve postai úton kell
eljuttatni (6070 Izsák, Szabadság tér 1.)
A borítékra kérjük ráírni: „Aljegyzői pályázat”
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: Dr. Hauzmann János címzetes főjegyzőnél (tel.: 76/568-062)
Izsák , 2008. november 10.
Dr. Hauzmann János
címzetes főjegyző

December 12-én, pénteken 18
órakor az OTP feletti tanácskozó
teremben dr. Sztrapák Ferenccel,
városunk egykori országgyűlési
képviselőjével beszélgetünk, a
rendszerváltást megelőző utolsó
országgyűlési (1985-1990) időszak képviselőivel készített inter-

Író-olvasó találkozó
júkötetéről, egyben bemutatva a
könyvet az izsáki közönségnek.
Izgalmas, tanulságos olvasmány
a mű és hasonlókkal szolgálhat
a szerzővel való személyes találkozás is. A könyvbemutató

alkalmából fotókiállítás is nyílik
Tóth Sándor fotóriporter (Petőfi Népe) munkáiból, melynek
anyagát több évtized sajtófotóiból
–köztük izsáki felvételekből- válogatott össze az szerző.Minden
érdeklődőt tisztelettel várunk az
Szerkesztőség
alkalomra!

IZSÁKI Hírek
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Országos Tini Könyvtári Napok
az izsáki könyvtárban

Idén ismét megrendezésre
került október 7-től október
12-ig, az Országos Könyvtári
Napok, melynek keretében
könyvtárunk a tiniket emelte a
programsorozat középpontjába.
Az önállósodó, az egészségre,
szépségre törekvő fiatalok kedvükre hallgathattak tanácsokat
szakemberektől. Tóth Janka
kozmetikus bőrápolási, kozmetikai és sminkelési praktikákkal
látta el a bőrproblémákkal küzdő fiatalokat, míg a hajápolás
alapszabályait Ámann Józsefné
Erzsike ismertette az érdeklődő
tinikkel.

A szakemberek mellett gondoltunk azokra is, akik nem
tudtak részt venni a megrendezett programokon, ezért került
megrendezésre a könyvkiállítás.
A „Nekem íródott, rólam szól”
kiállítás célja volt megismertetni
a fiatalokkal a nekik, róluk szóló
irodalmat. Kiemelt figyelmet
szenteltünk a szakirodalomnak
(mentálhigiéné, egészség stb.),
valamint az ifjúsági szépirodalomnak.
Új programként szerepeltettük a „Zsibvásárt”, ahol magazinok, folyóiratok, régi könyvek,
megunt CD-k cseréltek gazdát.
A program nagy sikerére való
tekintettel újra megrendezésre
kerül a későbbiekben.
Az Országos Könyvtári
Napok megkoronázása, mint
évek óta mindig, a Könyves
Vasárnap volt. Az egész napos rendezvényen országos
internetes játék, mesepuzzle,
diavetítés várta az érdeklődőket. A nap legsikeresebb programja a mesepuzzle volt, ahol
az ügyesen kirakózó gyerekek
magazinokat kaptak ajándékba.
Az reklám promóciós anyagokat (kulcstartó, jegyzetfüzet,

toll, mobiltartó, könyvjelző
stb.) pedig minden kedves
olvasónknak nagy örömmel
ajándékoztuk.
Köszönjük Jankának és Erzsikének, hogy munkájukkal
hozzájárultak programunk sikeréhez, és köszönjük azoknak a fiataloknak, akik érdeklődésükkel
megtisztelték könyvtárunkat!
Ezúton szeretnénk felhívni

késedelmes olvasóink figyelmét;
lejárt kölcsönzési határidejű
könyveiket ingyenesen visszahozhatják!!!
Könyvtárosok

Könyvtári hírek, új könyvek
Bambi; A dzsungel könyve;
Fischer: Nézd meg, ki bújt el
itt?; Hüvelyk Matyi; Pán Péter;
Attali: A nomád ember; Kosztolányi: Néró, a véres költő;
Móricz: A boldog ember; Kóthay: Túlvilág és mindennapok
az ókori Egyiptomban; Berényi:
Réce, ruca, vadliba; Szepes: Pöttyös Panni; Frank: Ünnepi asztal; Vujity: Pokoljárás; Pilinszky:
Válogatott versek; Adler: Velem
Velencében; Hearn: Nell: Egy
boszorkány unokája; Baxter: A
hóember karácsonya; Popper:
Fáj-e meghalni?; Newcomb: Az
angyalok kincsestára; Argov:
Miért a rossz lányokat veszik
el a férfiak?; Winegardner: A
keresztapa bosszúja; Popper: Az
Írás: az Ószövetség; Popper: Az
önmagába térő ösvény; Popper:
Lelkek és göröngyök; Béres:
Súlykontroll program; F. Várkonyi: Gyors élet, lassú halál?;
Popper: A széthasadt kárpit;
Bhutto: A Kelet lánya; Doherty:
Ptak méregkeverője; Garwood:
Álmaim hercege; Garwood:
Szívtipró; Pilcher: Újrakezdés,
Thomas a gőzmozdony nagykönyve; Csernus: A nő; Árpa:
Macsó papák; Hammich: Karácsonyi ötletek; Updike: A terrorista; Dr. Opál: Természetes
gyógymódok; Johnstone: Tom
Cruise; Böröczky: Talmácsi;
Firth: Lovagok és fegyverzetük;
Karácsonyi történetek; Pilcher:
Szeptember; Sagan: Jó reggelt,
búbánat; Shafer: Ami a lelket
megbetegíti, és ami meggyógyítja; Bán: Anya vagyok, bombanő;
Sheldon: Félsz a sötétben?; Neuhauser: Mitől működik a sze-

relem?; Fonda: Eddigi életem;
Aiken: Visszatérés a mansfieldi
kastélyba; Lőrincz: Thumo; Pala:
Halál Babilonban; Sheldon: A
másik énem; Sator: Feng Shui;
Tepperwein: A félelemtől az
életörömig; Sussman: Csodálatos elbeszélések a gondviselésről; Moldova: Szabadíts meg a
gonosztól!; Németh: A magyar
Szent Korona; Brocklehurst:
Első világháború; Matthews:
Harcosok és fegyverek; Harris: Csokoládécipő; Harrison:
Klikk; Lowell: Ezüst vagy ólom;
Illés: Nemzeti emlékhelyeink;
Stewart: Napimádók Andalúziában; Coelho: A zarándoklat;
Maupassant: A szépfiú; Moldova: A változások őrei; Rajneesh:
Meditáció; Bartos: Bogyó és
Babóca; Báthory: Tündérvilág
a Városligetben; Calman: Egy
rossz anya vallomásai; Conrad:
A titkosügynök; Courts-Mahler:
Légy a feleségem!; Drinkwater:
Egy mediterrán nyár; Feuchwanger: Jud Süss; James: Bella Italia;
Kányádi: Egyberostált versek és
műfordítások; Kelly: Mindig és

örökké; King: A setét torony;
Meadow: Könnynek városa;
Mehta: Narmada, a szerelem
folyója; Montefiore: Az ombufa
árnyékában; Nathnason: A piszkos tizenkettő; Reilly: A halál
hét csodája; Sage: Szeptimus;
Sárkányok; Shaw: Ha meghal a
szeretet; Hova fut a kisvonat?;
Vidám versek; Miler: A kisvakond és a tél; Tréfás mondókák;
Ranschburg: Jellem és jellemtelenség; Sheldon: Ha eljön a holnap; Lessing: Az ötödik gyerek;
Lovagok; Snicket: A balszerencse áradása; Szerb: A Pendragon
legenda; Caro: A póker titkai;
Puzo: Mamma Lucia; McNab:
Dinoszauruszok és más ősi
hüllők; Rama: Meditáció; Owen:
Meditáció; Kormanik: A Real
Madrid legjobb 50 futballistái;
Barcza: Álmodunk; Beechwood:
A nagy titok; Karinthy: Így írtok
ti; Lovas: Agydobás; Lovas: Jó
reggelt délben; Mihala Ferenc:
Bűntelenül büntetve, Tetézi
Lajos: Az izsáki katolikus egyházközség és a Szent Mihálytemplom története.

Mozgásszervi- gerinc- izom – izület – baleseti – reumatikus
kopások –meszesedések gyógykezelése, lézeres kezelések, méregtelenítés.
Ajándékutalvány, bérleti lehetőség, igény szerint készpénzes számla.
Bejelentkezni hétfőtől – szombatig,
a 76-418-456 vagy a 06-20-3829-893
telefonszámon lehet.
Csabanyiné Joli
egészségügyi gyógymasszőr
Pajzs, Talizmán, Patika, Axa, MKB, és Egészségért Egészségpénztárakkal szerződésben lévő partnerek részére a kezelési
díj 100%-os visszatérítése.
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Az Arany sárfehér Szőlő- és
Bortermelők Szövetkezetének
tájékoztatója
„a gyengék erőssége az egység”

Az agrár-környezetgazdálkodási támogatások ötéves periódusa
lassan lejár. Az agrár-környezetgazdálkodási támogatások (AKG)
igénybevételének részletes szabályairól szóló 150/2004. (X. 12.) FVM
rendelet alapján a támogatási időszak utolsó évében a jogszabály által
előírt bővített, illetve teljes körű talajvizsgálatokhoz szükséges talajminták akkreditált talajlaboratóriumba való leadásának kezdő időpontja
2008. szeptember 1., végső időpontja 2009. május 31. Szövetkezetünk a
Kecskeméti Főiskolával együttműködve vállalja a talajminták begyűjtését,
elemzését és az ezen alapuló szaktanácsadást. A földmintákat önállóan is
át lehet adni a Kecskeméti Főiskola laboratóriumánál, de december első
hetében (december 1-5-ig) a szövetkezeti irodán is átadhatók a minták.
A vizsgálatok díja: teljeskörű vizsgálat: 14900 + Áfa, bővített vizsgálat:
4200 Ft + Áfa, szűkített vizsgálat: 3000 Ft+ Áfa. Aki termelői csoport
tag 15%-os kedvezményre jogosult. Az integrált ültetvény célprogramban a felső rétegből (0-30 cm) szükséges teljes körű, az alsóból (30-60)
bővített körű vizsgálat. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az egyszerűsített
területalapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez
teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot”, illetve a
„Helyes Gazdálkodási Gyakorlat” feltételrendszerének meghatározásáról
szóló 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet alapján az agrár-környezetgazdálkodási támogatásban részt vevő földhasználóknak ötévente a gazdaság
teljes területére vonatkozó SZŰKÍTETT talajvizsgálatot kell végezni. A
szűkített talajvizsgálat kizárólag azon szántóföldi növénytermesztésbe,
valamint ültetvényes gazdálkodásba vont területek esetén kötelező,
amelyek a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv agrár-környezetgazdálkodási
támogatásban nem vesznek részt.
A talajminta vételének legfontosabb szabályai:
– A legnagyobb, egyben mintázható terület 5 ha. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy egy összefüggő, homogén művelési ágú
területről (azonos termesztett faj, művelési mód, trágyázás) 5 hektáronként kell mintát venni. Azonban, ha egy homogénnek tekinthető
parcella területe nem éri el az 5 ha-t, akkor azt külön mintázandó
területként, önmagában szükséges mintázni.
– A mintavétel módszere adott parcellán belül: A mintázás
célja átlagminta készítése. Ez azt jelenti, hogy először a mintázandó területen valamilyen rendszer szerint haladva (átlósan vagy
keresztirányban) ún. pontmintákat veszünk. A pontminták tömege
kb. 0,3-0,5 kg, számuk pedig parcellánként kb. 15-20 darab. A
pontmintákat célszerű műanyag vagy fém vödörbe gyűjteni. Ezután
a vödörbe gyűjtött talajmintát alaposan össze kell keverni, és kb.
1 kg mennyiséget polietilén zacskóba kell tölteni, melynek mérete
lehetővé teszi, hogy a zacskó száját saját anyagával beköthessük. Figyeljünk arra, hogy a területre nem jellemző talajfoltok (trágyacsomó
helye, mészpor-csomó helye, stb.) ne kerüljenek mintavételezésre.
A mintavétel történhet ásóval, vagy amennyiben rendelkezésre áll,
szakszerű mintavevő eszközzel.
– A mintavétel mélysége az egyes mintavételi pontokon: Állókultúrában – szabvány szerint – 0-30 és 30-60 cm mélységekből kell mintát
venni. Előbbiek szerint tehát, állókultúrában 5 ha-ként 2 mintát kell
képezni. A mintázás megkezdése előtt a talaj felső 2-3 cm-es rétegét
távolítsuk el. Ha a mintavétel ásóval történik, a 30-60 cm. mélységű
minta készítésénél különösen figyeljünk arra, hogy a felsőbb rétegből
ne kerüljenek talajmorzsák a pontminta-gyűjtő vödörbe.
– A minta címkézése: A talajmintákat zacskón belül kell megjelölni. A címkének az alábbi adatokat kell tartalmaznia: gazdálkodó
neve, blokkazonosító, parcella sorszáma, művelési ág, tábla mérete,
vizsgálat típusa (szűkített, bővített, teljes), mintavétel mélysége,
mintavétel időpontja. A címkék nedvesedésének és szakadásának
elkerülése érdekében a mintákat célszerű 2 zacskóba tenni, és a két
zacskó (külső és belső) közé helyezni a címkét, így az nem veszik
el és nem is ázik el a talajmintától.
Hol és mikor NEM SZABAD talajmintát venni:
- a tábla szélén 20 m-es sávban (mindössze 1-2 ha-os területen a kihagyott
szegély lehet 10 m-es is),
- a forgók területén,
- a szalmakazlak helyén,
- műtrágya, talajjavító anyag és szerves trágya depók helyén,
- őszi alaptrágyázott területen a trágyázástól számított 60 napon belül,
- tavasszal műtrágyázott területen a trágyázástól számított 60 napon belül,
- szerves trágyázás esetén a trágyázást követő 6 hónapon belül. 2009
januártól Szövetkezeti és Gazdaköri tagoknak indítjuk a Gazdaestéket meghívott előadók bevonásával, rendszeres hétfő esti programok
keretében. Külön előadót kérünk fel az AK programok, az APEH
kistermelői és vállalkozói adózás a mg-ban, és aktuális növényvédelmi előadásokkal kiegészítve. A részletes program a következő
hírekben és a Gazdaköri hirdető táblán lesz olvasható.
Elérhetőségünk változatlan: 6070 Izsák, Dózsa tér 3,
Tel/fx: 76/374-036, Mobil: 20/5693-783, 20/2362-558, E-mail:
aranysarfeher@sv-net.hu, Internet: www.aranysarfeher.hu
Vezetőség
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A jubileumi év zárultával
Hamarosan megkezdődik az új
egyházi év, egyben lezárul az izsáki
katolikusok tavaly decemberben
kezdődött jubileumi esztendeje,
melyben a templom felszentelésének 200. évfordulójára emlékeztek. Eseményekben és lelkiekben
mennyiben volt más ez az év, mint
a többi – kérdeztük Podmaniczki
Imre esperesplébánost.
– Valóban, kegyelmi esztendő
volt a most záruló jubileumi év.
Nem kellett magunkat biztatni a
lelkesedésre, az ünnep hozta magával. Eléggé feltüzelt bennünket
annak tudata, hogy mi lehetünk
azok a szerencsések, akik megérhettük ezt a 200. évet. Azt gondolom,
akármennyire el is vesztünk a mindennapok csatáiban, látszott mindnyájunkon az ünnepi készülődés
öröme. Mondjuk, egy gyermek születésénél sem mindenki főszereplő,
de együtt örül mindenki. Olyan ez,
mint a karácsonyi készülődés: mindenki a legszeretetteljesebb énjét
engedi szabadon. Olyankor nincs,
akinek ne lenne hála a szívében.
Ezt tapasztaltam az izsáki hívők
körében is. Mindenkinek fontos
volt a jubileum, azoknak is, akik
egyébként csak távoli szemlélői az
egyházi életnek.
Lelki programjaink a megszokottak voltak, de azokon is ott volt
az ünnep pecsétje. Nagyon örültem, hogy a készülődésből minden
csoport, közösség szépen kivette a
részét, és sokaknak okoztak lelki
örömet. Különösen a jubileumi hét
volt nagyon mély és igazán lelkes:
sokan gyóntak, sokan voltak, örültünk a lelki sokszínűségünknek és
egymásnak. Külön köszönöm Érsek
atyának, hogy vállalta a jubileumi
hét befejező napjainak lelki programját.
– A lelki építkezés mellett hatalmas fizikai építkezés is zajlott, hiszen kívül-belül meg kellett újítani
a templomot és környezetét.
– Megkezdődött a külső felújítás már 1988-ban, azóta tart. Ahogy
közeledett az évforduló, egyre
nagyobb terveket szőttünk, s egyre
többet tudtunk megvalósítani. Igaz,
nagyon sok segítséget kaptunk, de
elsősorban hála az izsáki testvérek
önzetlen nagylelkűségének. A
szakemberek önzetlen felajánlásait
külön köszönet illeti. Sokan támogattak, sokan drukkoltak nekünk.
Egyszer sem hallottam kételkedő
megjegyzést, senkitől, pedig az
eltervezett és elvégzett munka

messze meghaladta lehetőségeinket. A segítséget a jó Isten mindig
a megfelelő időben küldte. Azért
nem lehet élesen elválasztani a lelki
és fizikai épülést. Egyik támogatta
a másikat. Ami szép, igazi alkotás,
az mindig valami Isten nagyságából
és szépségéből.
– Ha már a templomfelújításról
beszélünk, sokan látják aggódva,
hogy a templom Kecskeméti út
felöli oldaláról újra omlik a vakolat,
s bent is több helyen vizesedik a
fal. Nyilván van garancia az elvégzett munkákra, mikorra várható a
javítás?
– Hát hogy az örömbe egy kis
üröm is vegyüljön… Ürömnek mi
a figyelmetlen kivitelezést kaptuk.
A félig-nagyjából elvégzett külső
tatarozás olyan, mint az eltitkolt
egyes: hamar kiderül. Mint pl. az
ablakok szigetelésének elmaradása.
Nekünk bosszúság és kár, a kivitelezőnek pedig nagy presztízsveszteség.
Nem fogja referencia-munkaként
mutogatni sem a templom falát,
sem a beázott belső falakat. Jó lenne,
ha a pályázatokon nyert pénz mellé
felelős munka is járulna. Nálunk ez
hibádzott.
A falak belső vizesedéséről
annyit, hogy ezzel együtt kell élnünk. Hatalmas összegbe kerülne
a templom teljes falának alászigetelése, majd vízmentesítése. Ez a régi
épületek adottsága, melyre olcsó
megoldás nincsen. Ha valaki mégis
ilyet kínál, az egyenlő a ráolvasással. Bele kell nyugodnunk, hogy a
templom pillérei táján gyakrabban
kell újra festeni a falat.
De a garanciális javításokat a
fővállalkozónak ki kell javítania.
Felkértük, levélben is, szóban is.
Ígéretet kaptunk, várjuk a teljesítést.
– A jubileumi időszak és a
nagy felújítás után jönnek a „hétköznapok”, ám nyilván ezekben is
megvannak a feladatok úgy lelki,
mint egyéb téren.
– Azt a lelki felbuzdulást, amit
ez az ünnepi idő hozott, meg kell
őriznünk. Sokan lettek öntudatosabb és büszkébb katolikusok.
Most kell megmutatnunk, hogy
nem hiába építkeztünk. Egyre
több egyházközségi, lelki alkalmat
akarunk szervezni, elnök úrnak is
sok jó ötlete van. Ha lelkesebbek,
ragaszkodóbbak leszünk, akkor
igazi áldás volt ez a jubileumi év
mindnyájunk számára.
-tetézi-

Egyházi hírek
– November 23-án, vasárnap, Krisztus Király ünnepén a 9 órai

szentmisében köszöntjük az édesapákat. Utána a közösségi házba várjuk

őket agapéra.
– Ugyancsak jövő vasárnap, Árpád-házi szt. Erzsébet ünnepe után
emlékezünk meg a Katolikus Karitászról, a katolikus szeretetszolgálatról.
Adományainkat a szeretetszolgálat céljaira küldjük el.
– November 29-én, Advent vigiliáján este 6-kor zárjuk a jubileumi
évünket. Hálaadásra hívjuk minden kedves testvérünket!
– November 28-tól 30-ig újra lesz Fülöp kurzus /a Lélekben való élet
bevezető kurzusa/. Jelentkezni a hitoktatóknál lehet.
– November 30-án, Advent 1. vasárnapján kezdődik az új egyházi
év. Hétköznapokon, hétfőtől péntekig reggel 6-kor kezdődnek a hajnali
misék, a Jézust váró alkalmak. Mindenkit várunk szeretettel. Vasárnaponként a 9 órai szentmisék előtt adventi gyertyagyújtást tartanak a
hittanosok. Adventban a betlehemesek is útnak indulnak, hogy bekopogtassanak a családokhoz. Fogadják őket szeretettel!
– Az év utolsó hónapja következik: ne feledkezzünk el egyházunk
iránti kötelességünkről. Hozzájárulásainkat tegyük a közös asztalra!

Református múltunk 8.
Méltóságos Groff Personalis Nagy Jó

érdemünk felett való Kegyelmes Urunk !

Hogy az Úr Isten Excellentziadat Felséges Királyunk hűséges szolgálattyára, sok változásokat
szenvedett Hazánk, leg közelebb mások felett sok nyomorúságok alá rekesztetett T. N. Vármegyéinkk
oltalmára hosszú időkre szentségessen éltesse, alázatos szível kivánnyuk. Már az előttemi bőséges
beszéddel le írt
alázatossan Excellentziád eleiben együgyű embereink által terjesztett Memoriálisunkból (jegyzőkönyvünkből-n.á.) Templomunknak el foglalása felől való declarationkat (beszámolónkat, magyarázatunkat – n.á.) Excellentziád eléggé bölcsen által látván, ujra azt hosszassan leirni
Excellentiad kegyes füleit terhelni szükségtelennek lenni megismervén annak continentziaihoz
(mértékletességéhez-n.á.) képest magunkat pronocalván Excellentziad nagy erdemű és bizonnyal el
hitt velünk jól tehető Kegyelssegehez ragaszkodván könyörgünk ismét Excellentziadnak, már elegge
tudva lévő módon tőlünk el vett Templomunk Kultsanak vissza való adattatásában consolationkra
(vigasztalódásunkra-n.á.) valo módot admeniálni és felettebb elszomorodott régi sok nyomoruságot szenyvedett, de pusztán hagyni Helységünket eltökellett szegeny lakosokk mintegy uj fundatiot
(alapot) tenni méltoztassék Excellentziád. Minthogy közöttünk lakos fődes Uraink is Potiosabb fődes
Uraink hivek nélkül való illyeten ingessiojokat (beavatkozásukat-n.á.) már bánni láttatnak. Kegyelmes
Urunk! bizony Excellentziad mint Országunknak egyik Fő Bírája mostani ügyefogyott állapotunkban
tehet jol velünk álhatatossan el hisszük és hogy Excellentziad legyen a mi ujra valo megmaradásunkk
fundamentoma és erős argumentuma. Hadd legyen mi nálunk és a mi maradékinknál el felejthetetlenül
Nemzetségről Nemzetségre emlékezetben. Melly Excellentziad virágzó Méltóságos Úri Grofi Házára
annak sok időkre terjedendő boldogulására Jó Istenünk előtt buzgo Imádságinkal zörgetni meg nem
szűnünk.
Excellentiadnak meltatlan együgyű alázatos szolgái, Reformata Religion lévő Isaki lakosok.
Címzés így:
Nagy Méltóságú Gyaraki Groff Grassalkovits Antal Urunkhoz, Kegyelmes Koronás Királyi Asszonyunk ő Felsége Belső Tanátsosához, Personaisához, ezen T.N. Pest Pilis és Solt Vármegyékk fő
Administratorahoz, nékünk belől irattakk, mint kegyelmes Urunkhoz ő Excellentiajahoz alazatos be
nyujtott memorialisunk.
(Kelt valamikor 1747-ben – n.á.)
A nehéz és szorult állapotban segítségül jövő ember tette valóban emlékezetre méltó. Ha jól értjük, akkor Grassalkovits Antal volt az (azok egyike?), aki(k) segítségével a templom nélkül maradt
reformátusok helyet és engedélyt kaphattak egy új istentiszteleti hely kialakítására. Istené legyen a
dicsőség, hogy ilyen nehéz időkben is gondot viselt ránk és támasztott segítőket, akik által nem lettek
hiábavalóvá a kitartó imádságok és helytállások a hit dolgában!
közli: Nagy Árpád

Gyülekezeti hírek
- november 22-én (szombat), 16.00: ifjúsági találkozó a gyülekezeti házban
- november 30-án, 13.30: istentisztelet Kisizsákon
- december 6-án, 16.00: (Ref. Gyülekezeti Ház) adventi szeretetvendégség, melyre hívjuk és várjuk római
katolikus Testvéreinket is. Előadást tart: Jókai Anna, írónő: „Mit kezdjünk az életünkkel?” címmel.
- december 22-23.(hétfő, kedd), 18.00: bűnbánati, előkészítő istentisztelet (gyül.házban)
- december 24-én (szerda), 15.00: gyermekek Karácsonya a templomban
- december 25-26-án: 10.00 és 16.00óra: ünnepi istentiszteletek
- december 25-én, 13.30: Kisizsákon ünnepi istentisztelet
- december 31-én (szerda), 16.00: Óévi istentisztelet
- január 1-én (csütörtök), 10.00: Újévi istentisztelet
- január 1-én (csütörtök), 13.30: Kisizsákon újévi istentisztelet

Mindenkit szeretettel várunk !
Szeretettel kérjük egyháztagjainkat, hogy egyházfenntartó járulékaikat, sírhely-megváltásaikat
ne mulasszák el rendezni. Csak azoknak tudunk díjainkból kedvezményt biztosítani, akik rendszeres
egyháztagjaink, a közös teherviseléseinkből kiveszik részüket! Köszönjük!
Ha valaki sárga csekket szeretne igénybe venni befizetéseihez, kérjük jelezze a Lelkészi Hivatalban:
374-154.

Aranymosás a história patakából 2.
„Prudentes ac circumspecti fideles nobis dilecti salutem et gratiam nostram – Hűségtek levelét
vettük instantiáját megértettük: Ami az szegény öregh Asszony hűségtek Várassában lévő Házát illeti,
hogy azt Hűségtek Ecclesia számára fordíthassa meg engedtük, mivel azt maga is mégh életében is nem
ellenezte, hogy olly közönséges jora ne fordittatnék, csak, hogy hűségtek is más ususra ne fordittsa,
Parantsoljuk mindazon által hűségteknek, hogy a Várbéli házán semmit is ne kapdosson, közöket sem
egyszer, sem mászszor hozzá ne tartsák, Nec secus facturi. Datum in Civitate nostra Alba Julia, die
17 octobris, Anni 1675.
Apafi
(A Marosvásárhelyi Refor. Ecclesia Leveles Tárjából. Marosvásárhelyen, Apr.1-ső napján 1822.
Kiadta : Sombori István mp. Consistor. Notar.)

A Marosi Egyházmegye levéltárában (98/1675) őrzött fejedelmi parancs tanúsítja, hogy voltak
idők, amikor az ország elöljárói –még nem Ferisedve el ennyire- nem csak erélyesek tudtak lenni,
hanem ügyeltek az özvegyasszonyok és az egyház javaira. Ilyen fejedelem volt Apafi Mihály is. Áldott
legyen az emlékezete !
közli: Nagy Árpád
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Beszámoló az Izsákért Közalapítvány 2007. évi munkájáról
Az Izsákért Közalapítványt 1997. február 18-án Izsák Város Önkormányzata alapította 500 000,- Ft alaptőkével. Az alapítvány elsődleges célja a település fejlődésének elősegítése,
az önkormányzati feladatok megvalósításának támogatása. Az Alapító okirat részletezi a kiemelt feladatokat, amelyek a következők: egészségügy, kultúra, foglalkoztatás, környezetvédelem, sport, oktatás támogatása, valamint a város szépítése.
A közalapítvány közhasznú feladatokat is ellát, közhasznú jogállását az alapítványok nyilvántartó könyvébe 2000. február 1. nappal jegyezték be.
A közhasznú tevékenységet adományok gyűjtésével, fogadásával, valamint azok célzott csoportok részére történő továbbításával látja el.
2007. évben minden támogatott pénzbeli segítséget kapott, amit az adományozók által történt befizetésekből adtunk át. Az alapítványi támogatás az egyes rendezvények létrejöttét, ill. az egyes csoportok működési feltételeit, színvonalasabb munkáját segítette minden esetben.
Az Izsákért Közalapítvány 2007. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott, így társasági adó fizetési kötelezettsége nem keletkezett.
A közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
A közalapítvány beszámolási kötelezettségének a 224/200. (XII.19.) Korm. Rendelet szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámoló elkészítésével tett
eleget, melynek fordulónapja: a tárgyév december 31-e, s amelyet az alapítvány időre, 2008. március 20-ra elkészített. Fenti beszámoló, s a hozzá kapcsolódó könyvvizsgálói jelentést
a kuratórium 2008. május 21-i ülésén a 4/2008 sz. határozatával elfogadta. A közhasznúsági jelentés közzétételére jelen beszámolóval egyidejűleg kerül sor a helyi médiában.
A közalapítványnak az államháztartással szemben kötelezettsége nem keletkezett. Ezzel kapcsolatos éves bevallási kötelezettségét 2008. február 1-jén teljesítette a 0703 számú
bevallási nyomtatványon.
A 2007K51-es adatszolgáltatást 2008. január 25-én teljesítette. Ezen adatszolgáltatásra az az igazolást kiállító szerv kötelezett, aki 2007. évben adókedvezményre jogosító igazolásokat adott ki. Fent jelzett igazolásokat az alapítvány minden esetben határidőre eljuttatta az érintetteknek.
A közalapítvány kezelő és képviselő szerve a kilenctagú kuratórium, gazdálkodásának és ügyvitelének ellenőrzését háromtagú felügyelő-bizottság látja el. A közalapítványt a
kuratórium elnöke képviseli, akadályoztatása esetén a képviseletet a kuratórium titkára látja el. A bankszámla feletti rendelkezési jog a kuratórium elnökét és titkárát együttesen
illeti meg.
A közhasznú szervezet vezető tisztségviselői megbízásukat az eddigiekhez hasonlóan ingyenesen látták el, nem kaptak semmilyen juttatást, bár az adminisztráció a törvényi
változások következtében jelentősen megemelkedett. A közalapítvány a tárgyévben alkalmazottat nem foglalkoztatott, így sem bérköltség, sem személyi jellegű egyéb kifizetések
nem merültek fel.
Az Izsákért Közalapítvány működésében, a törvényesség és számviteli szabályok betartásában nagy segítséget nyújt a város címzetes főjegyzője és az alapítvány könyvelője Prikkelné Rácz Csilla.
Az Izsákért Közalapítvány köszönetet mond mindazoknak, akik az alapítvány alapító okiratában megfogalmazott célokat adományaikkal támogatják, és akik személyi jövedelemadójuk 1%-át a közalapítványnak ajánlják fel! (Ez az összeg 2007-ben 391 872,- Ft volt!)
Az APEH előírásainak megfelelően az 1% felhasználását az Izsáki Hírekben közzé tesszük.
Az IZSÁKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 2007. évi pénzforgalma
Hónap
Bevétel		 Kiadás
Január
55 000,0,Február
10 000,105 660,Március
0,110 330,Április
174 000,20 060,Május
50 000,296 686,Június
153 000,210 609,Július
6 325,67 120,Augusztus
0,47 100,Szeptember
1 230 000,787 000,Október
395 872,7 000,November
145 000,803 182,December
350 346,279 600,Összesen:

2 569 543,-

Nyitó összeg 2007. jan. 1-jén:
Bevétel tárgyév folyamán:
Rendelkezésre állt:
Kiadás:
Év végi záró:
				

2 734 347,-

528 166,2 569 543,3 097 709,2 734 347,363 362,-

2007. évi bevételek és kiadások megnevezése:
Megnevezés
Bevétel
Ált. isk. tornasport
105 000,Alkotótábor
76 000,Közbiztonság
25 000,Fenntartói támogatás
500 000,Lada gépjármű eladása
50 000,Lada gépjármű biztosítás
3 325,Mazsorett csoport
100 000,Sárfehér Napok
980 000,Néptánc csoport
28 000,APEH SZJA 1%-a
391 872,Apáczai Kft. Ált. iskola részére
50 000,Flash Tánccsoport
0,IKEM
0,Síiskolás tanulók
0,Gyermekjóléti Szolg. rendezv.
0,Iskolaszék
0,Erdei iskola
0,Költészet Napja
0,Napköziotthonos Óvoda
0,Ezüst G. Nyugdíjas Klub
0,Helibor (környezet és vadvéd.)
250 000,Banki kezelési ktg.
0,Banki kamat
6 346,Könyvelési díj
0,Közjegyzői ktg.
0,Könyvvizsgáló ktg.
0,Adomány ismeretlen célra
4 000,Összesen:
2 569 543,-

Kiadás
130 000,106 000,65 000,0,0,10 688,237 000,980 000,126 000,0,0,200 000,70 000,100 000,60 000,35 000,21 000,50 000,100 000,40 000,250 000,5 159,0,84 000,4 500,60 000,0,2 734 347,-

Az Izsákért Közalapítvány kuratóriuma köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik működéséhez, eredményeihez bármilyen formában hozzájárultak. Az alapítvány nyitott, ahhoz
bárki csatlakozhat, aki célkitűzéseivel egyetért, és feltételhez kötötten vagy feltétel nélkül támogatja.
A kuratórium ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. Szívesen vesszük mindenki jóindulatú véleményét, javaslatát, mellyel munkánkat segítik.
A továbbiakban is igyekszünk munkánkat törvényesen, közmegelégedésre végezni!
Kuratórium

A Képviselő-testület október
28.-án tartott rendkívüli ülésén
- mint a társaság alapítója – elhatározta, hogy az Izsák KHT a
társaság Alapító Okiratának módosításával Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társággá alakul. Egyidejűleg a társaság jegyzett tőkéjét
500.000.-Ft mértékűre szállítja le.
A jegyzett tőke leszállítására a saját
tőke egyéb elemeinek növelése
céljából került sor. Elfogadta a
jegyzett tőke leszállításával egyidejűleg a külön okiratba foglalt
Alapító Okirat módosítását, amely
módosítás egyben a létrehozni
kívánt Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Létesítő Okirata.
Az Izsák Nonprofit Kft. Felügyelő
Bizottságát az alábbiakban választotta meg 2013. október 28-ig
terjedő időtartamra: Lakatos Mária
Izsák, Bartók B. u. 13., Józsa Lászlóné Izsák, Radnóti u. 8., Heibl
József Izsák, Attila u. 3/a. szám
alatti lakosok. A könyvvizsgálattal

Önkormányzati hírek

megbízza a Kócsó Könyvszakértő
Kft-t, a könyvvizsgálatot Kócsó
Márta látja el. Nevezettek eddig is
ellátták fenti tisztségüket.
A Képviselő-testület – mint
a társaság alapítója – elhatározta
az Inno-Kom 2002. Kft. Alapító
Okiratának módosítását, melyben
az Alapító Okiratát a tevékenységi
körök átkódolásával módosította
és a jegyzett tőkét 500.000.-Ft-ra
leszállította. A jegyzett tőke leszállítására a saját tőke egyéb elemeinek növelése céljából kerül sor.
A Képviselő-testület november 11-i ülésén módosította az
Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló rendeletét, melyet
lapunkban közzé teszünk.
A Képviselő-testület az önkormányzat 2008. III. negyedéves
költségvetésének végrehajtásáról
szóló beszámolót, a 2009. évi belső
ellenőrzési tervét, valamint a Pol-

gármesteri Hivatal 2007-2008. évi
munkájáról készített beszámolót
az előterjesztésnek megfelelően
jóváhagyta.
Izsák város Képviselő-testülete az Izsák-Kom Kft. és a
Saubermacher Kft. között a hulladékgyűjtéséről, szállításáról és a
hulladékkezelési díj beszedéséről
kötött közszolgáltatási szerződést
módosította. A módosításra a törvényi változásoknak megfelelően
került sor, melynek következtében
az Önkormányzat a továbbiakban
a díj nem fizetők helyett a megtérítésre nem kötelezhető. Így az
Önkormányzati adóhatóság a díj
hátralékosok befizetésének megtérítéséről bírósági végrehajtó útján
is gondoskodni fog.
A Képviselő-testület egyetért
az Orgovány község gesztorságával működő Közép-Homokhátsági Kistérségi Jelzőrendszeres

Házi Gondozási Társulás 2008.
december 31. napjával történő
megszüntetésével.
A Képviselő-testület Dr. Fülöp
Dezső aljegyző kinevezését, illetve
közszolgálati jogviszonyát közös
megegyezéssel 2008. november
30. napjával megszünteti, valamint
pályázatot ír ki aljegyzői munkakör
betöltésére. A pályázatot lapunkban külön közzé tesszük.
A Képviselő-testület döntött
telek elidegenítési tilalom alóli
felmentés ügyében, melyet jóváhagyott.
A Képviselő-testület zárt ülést
tartott lakásfenntartási támogatás elutasítása elleni fellebbezés
ügyében. A testület a fellebbezést
elutasította.
A Képviselő-testület közmeghallgatást tartott, melyen a
lakosság részéről 3 fő jelent meg.
A lakosság részéről megjelentek

kérték, hogy a helyközi buszjáratok álljanak meg Kecskeméten
a Bagoly utcai orvosi rendelőhöz
legközelebbi buszmegállónál.
Erre vonatkozólag aláírásgyűjtő
ív került kibocsátásra, melyet az
önkormányzat továbbítani fog a
Volán illetékeseihez.
Az egyik megjelent állampolgár részéről a település szinte
összes kérdését érintő észrevételekre és véleményekre került sor.
(útjavítás, szennyvíz, hulladéklerakó rekultiváció, csapadékvíz elvezetés, elkerülő út, foglalkoztatás
stb.) A kérdésekre a polgármester
és a jegyző adott választ, melyet
a kérdést feltevő részben elfogadott. Nem fogadta el a választ az
állampolgár a polgárőr egyesület
által pályázott és végrehajtott
közhasznú foglalkoztatás ügyében,
amely egyébként nem tartozik az
önkormányzatra.
Dr. Hauzmann János
címzetes főjegyző
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Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10/2008. (XI. 12.) rendelete
az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló
2/2008. (II. 20.) rendelet
módosításáról.
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló – többször módosított
– 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint a költségvetési
szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm.
rendeletben meghatározottak alapján az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. sz.
rendeletét az alábbiak szerint módosítja.
A rendelet hatálya
1.§ A rendelet 3. §-a helyébe a következő lép:
A Képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosított
a.) kiadás főösszegét 1.245.174 ezer forintban
b.) bevétel főösszegét
1.209.905 ezer forintban állapítja meg.
c.) finanszírozási bevétel főösszegét 35.249 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 következő rendelkezés lép:
- Működési kiadások előirányzata összesen:
859.219e Ft.
Ebből:
- személyi jellegű kiadások:
372.797e Ft.
- munkaadót terhelő járulékok:
- dologi jellegű kiadások:
- támogatás értékű működési kiadás:
- működési célú pénzeszköz átadás:
- társadalom-, szociálpolitikai juttatások:

120.084e Ft.
157.306e Ft.
9.409e Ft.
72.283e Ft.
127.340e Ft.

(2) A 4. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép.
(3) Az 5. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép.
rül

4.§ A rendelet 10. §-ban feltüntetett 9. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 9. sz. melléklete keIII. Költségvetési kiadások és bevételek
5.§ A rendelet 12.§ 10.sz. melléklete helyébe jelen rendelet 10. sz. melléklete
kerül.
6.§ A rendelet 13.§ 12 sz. melléklete helyett, jelen rendelet 12. sz. melléklete érvényes.
7.§ A rendelet 14.§ 13. sz. melléklete helyett a jelen rendelet 13. sz. melléklete érvényes.
8.§ A rendelet 19.§ 19. sz. melléklete helyett a jelen rendelet 19.sz melléklete érvényes.
Záró rendelkezések

9.§ E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2008. január 1. napjától
kell alkalmazni.
Izsák, 2008. november 11.

Mondok József polgármester
Dr. Hauzmann János címzetes főjegyző

Indoklás
a költségvetési rendelet módosításához

Az Önkormányzat 2008.évi költségvetésének módosítására harmadik alkalommal kerül sor. A 217/1998. (XII.30.) korm. rendelet előírja a
negyedévenkénti költségvetési rendelet módosítását.
Az Önkormányzat 2/2008 (II.20.) számú rendeletében az eredeti
bevételi és kiadási főösszeg 1.127.678e. Ft volt, az előző módosítással
1.220.665e. Ft-ra, míg a mostani módosítással 1.245.174.e. Ft-ra változott.
A jelen változás 24.509e. Ft .
A módosítás összege a költségvetés pótlólag biztosított előirányzatai.
Bevétel
* A bevételi előirányzat módosításának fő eleme az utólag finanszírozott szociális juttatások visszaigénylése, mely jelen módosításban
24.706e.Ft volt.
* A bevételi előirányzatainkat növelte az előrehozott öregségi nyugdíjjogosultság feltételeivel rendelkező helyi önkormányzatoknál alkalmazott
köztisztviselők felmentéséhez kapcsolódó kifizetések támogatása. Önkormányzatunknál 1 fő rendelkezett e feltételekkel s az igényelt támogatás
összege 2.750.e Ft.
* 2006. tavaszán kialakult árvíz és belvíz miatti károk enyhítésére 636.e
Ft-ot hagyott jóvá az Önkormányzati Minisztérium Gazdasági Főosztálya,
melyet pótelőirányzatként biztosított a rászorult családok részére.
* A kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézményünk
részére 650e. Ft pótelőirányzat került jóváhagyásra, melyet a zeneoktatás
minősítéshez megfelelő szinten tartásához biztosít a költségvetés.
* Települési Kisebbségi Önkormányzat 2008. II. félévi működésére
277e. Ft.-ot biztosított a kormány az ÖTM/6/31(2008.) számú leirata
alapján.
* A törvény által előírt július havi normatíva egyeztetés következményeként előirányzat csökkenésünk keletkezett. Lemondásra került a családi
napközi támogatására igényelt normatíva, csökkentésre került a házi segítségnyújtásra igényelt támogatás a létszámcsökkenés eredményeként.
Így a költségvetési előirányzatunk 4.510.e.Ft-al csökkent.
Kiadás
* Az utólagosan finanszírozott szociális juttatások kiadásai a megfelelő szakfeladatok előirányzatát növelte, melyet az 5.számú melléklet „F”
részletezője tételesen bemutat.
* A felmentett köztisztviselő juttatásaira jóváhagyott előirányzat a
személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulékok kiadási előirányzatát
növeli a megfelelő szakfeladaton.
* A belvíz károk enyhítésére biztosított összeg a felhalmozási célú
pénzeszköz átadás előirányzat növekedését eredményezte.
* A művészetoktatás színvonalának fenntartására biztosított keret
a beruházási kiadások között található, mivel az összeget új hangszerek
beszerzésére kell fordítani.
* Kisebbségi Önkormányzat II. félévi működési kiadásai a dologi
kiadások előirányzatát emelte meg a megfelelő mértékben.
* A normatíva csökkenés a működési célú pénzeszköz átadási előirányzatot, a házi segítségnyújtásra jóváhagyott előirányzatot és a tartalék
előirányzatát csökkentette.
Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy a fenti indokok alapján
szíveskedjenek jóváhagyni a költségvetési rendelet III. módosítását.
Izsák, 2008. november 4.
Mondok József polgármester
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Labdarúgás

Szomorú befejezés

A múlt vasárnap befejeződött az NB III-as bajnokság.
Sajnos a vége nem sok jót
hozott számunkra, ugyanis
az utolsó harmadban csak
egy győzelmet tudtunk aratni
négy vereség mellett. Az ősz
végül ráment arra, hogy egy
kis rutint szerezzünk a magasabb osztályban. Remélem a
tapasztalatokat tudjuk majd
hasznosítani.
A tizenegyedik fordulóban
Érdre látogattunk. A hazai
csapat is most került fel az
NB III-ba, de azért rutinos
ebben az osztályban, ugyanis
sok évet eltöltött már itt. Az
érdiek kezdtek jobban, mi
többségében védekeztünk, de
azért néha eljutottunk a hazai
kapuig. Az első félidő közepén
sajnos egy védelmi megingásunkat kihasználva megszerezték a vezetést, sőt egy kis
szerencsével akár tovább is
növelhették volna előnyüket.
A második félidőt mi kezdtük
jobban. Mezőnyfölényben futballoztunk. Kevés nagy helyzetet tudtunk kialakítani, mert
jól zárt a hazai védelem. A kapufát viszont sikerült eltalálni,
de sajnos ez nem ért egyetlen
pontot sem. Ezen az idegenbeli mérkőzésen sem sikerült a
pontjaink számát gyarapítani.
A következő fordulóban Orosházát fogadtuk hazai pályán.
Ők is rutinosnak mondhatóak
ebben az osztályban, sőt még
magasabban is megfordultak
néhányszor. Az előző évadban
estek ki a második osztályból
és az a tervük, hogy ismét
visszaverekszik magukat. Az
első percek tapogatózó játéka
után a vendégek kaptak először lábra. Többször eltalálták
a kapufát is, de szerencsére a
hálót nem tudták megrezegtetni. A félidő második felében
már mi is vezettünk ígéretes
támadást, de ekkor még nekünk sem sikerült a gólszerzés. A második félidő első
perceiben büntetőhöz jutott a
vendégcsapat, amit kapusunk
nagyszerű vetődéssel hárítani
tudott. Az ellentámadásnál
viszont mi kaptunk lehetőséget az előny megszerzésére,
ugyanis buktatás miatt mi végezhettünk el egy 11-est. Parti
kihasználta, így nálunk lett az
előny. Pár perc múlva szintén
ő egy szöglet után csúsztatott
a léc alá, ezzel tovább növelve
a csapat és a szurkolók örömét. A hátralévő időben hiába
támadott többet a vendégcsapat, jól zártunk hátul és kis
szerencsével még több gólt
is lőhettünk volna. A végén
pedig már a vendégek lélekben
fel is adták, ezáltal ismét egy
nívós csapatot sikerült legyőznünk. Ekkor még nem tudtuk,
hogy az őszi szezonban ez lesz
az utolsó pontszerzésünk.
A 13. fordulóban a második helyen lévő Budafokhoz

látogattunk. A mérkőzés elején ez meg is látszott, mert
a hazaiak többet birtokolták
a labdát, de gólt nem tudtak
szerezni. Mi ellentámadásokra rendezkedtünk be, amiből
volt néhány igen veszélyes is,
de sajnos ezek kimaradtak.
A második félidő kezdése a
hazaiaknak sikerült jobban,
ugyanis megszerezték a vezetést. A félidő közepén egy
utolsó emberként elkövetett
szabálytalanság miatt tíz emberre fogyatkoztak a hazaiak,
és ezt nagyon hamar sikerült
is gólra váltanunk. Az elkövetkező percekben mi próbáltunk
támadni, de sajnos nem sikerült a vezetést is megszerezni,
sőt egy ellentámadás végén a
budafokiak szereztek ismét
gólt. Ekkor már csak pár perc
volt hátra a mérkőzésből, és
nem is változott az eredmény.
Ezt az idegenbeli mérkőzést is
elvesztettük, pedig volt sanszunk a pontszerzésre.
A következő fordulóban a
Tisza Volán csapatát fogadtuk
hazai pályán. A mérkőzésen
már a második percben sikerült megszerezni a vezetést
egy szép akció végén. A gól
úgy látszott bennünket zavart
meg jobban, mert a vendégek
játszottak jobban, mi csak
elrugdosni bírtuk a labdát,
megtartani nem nagyon. A
vendégek nagy mezőnyfölényben játszottak, de gólhelyzetet
keveset tudtak kialakítani.
Volt, amikor a kapufa is besegített a védekezésünkbe. Mi
csak időnként jutottunk el a
vendégek kapujáig. A második
félidőben tovább folytatódott
a vendégfölény. A félidő közepén egy számunkra szerencsétlen góllal egyenlítettek a
vendégek, ugyanis egy távoli
lövés a kapufáról a kapusunkra
pattant, majd onnan becsorgott a gólvonal mögé. Ez a
gól még nagyobb lökést adott
a szegedi csapatnak, és sajnos
nemsokára egy védelmi kihagyás miatt átvették a vezetést
is. Az utolsó negyedórában
feléledtünk, de sajnos ez már
későnek bizonyult, mert nem
sikerült az egyenlítés. Ezáltal
elszenvedtük a második hazai
vereséget is.
Az őszi utolsó fordulóban
Dabasra látogattunk. Ennek a
mérkőzésnek az volt a tétje,
hogyha nyerünk, akkor előre
léphettünk volna a 11. helyre,
minden más eredmény esetén
maradunk a 13.-ak. A hazaiak
birtokolták többet a labdát,
de a mérkőzés elején nem sok
helyzetet tudtak kialakítani. Mi
ezen a mérkőzésen is jobbára
csak védekeztünk, de a felállás
is ezt sugalmazta, ugyanis öt
hátvéddel kezdtünk. Sajnos
az első félidő utolsó percében
betaláltak a hazaiak, így előnnyel vonulhattak szünetre. A
második félidőre még nagyobb

elánnal jöttek ki a hazaiak, és
veszélyesebben is támadtak.
Mi egy kicsit zavartan játszottunk. Ezt ki is használták és
megnyugtató előnyt szereztek.
Ezután védők helyett támadók
jöttek be a pályára, és rögtön
sikerült veszélyesebben is támadni, de sajnos megint későn
ébredtünk és csak a szépítésre
futotta az erőnkből.
Sajnos a szezon vége nem
úgy sikerült, ahogyan sokan
szerették volna, de reméljük
a tavasszal sikerül jobban
szerepelni, ugyanis hagyományosan a bajnokság második
része eredményesebb szokott
lenni.
11. forduló:
Érdi VSE – Adrenalin Izsáki Sárfehér SE 1-0 (1-0)
Gréczi Gábor: Sok hibával játszottunk, ráadásul egy
félidőnyi előnyt adtunk az
ellenfélnek.
12. forduló:
Adrenalin Izsáki Sárfehér
SE – Orosháza FC 2-0 (0-0)
Gólszerzőink: Parti (2, egyet
11-esből)
Gréczi Gábor: Ezen a mérkőzésen nem álltunk hadilábon a szerencsével, aminek
eddig nagyon híján voltunk.
13. forduló:
Budafok FC – Adrenalin
Izsáki Sárfehér SE 2 – 1 (0-0)
Góllövő: Balog
Gréczi Gábor: Amikor a
3 pont is elérhető közelségbe
került, akkor a kiállítás az
én csapatomat zavarta meg,
és az egy pontnak is búcsút
inthettünk.
14. forduló:
Adrenalin Izsáki Sárfehér
SE – Tisza Volán Szeged 1-2
(1-0) Gólszerzőnk: Dürgő.
Gréczi Gábor: Nem sikerült megőrizni a korán jött vezetést, és bosszantó gólokkal
szenvedtünk vereséget.
15. forduló:
FC Dabas – Adrenalin
Izsáki Sárfehér SE 3 – 1 (1-0)
Góllövő: Gólszerzőnk: Parti.
Gréczi Gábor: Utólag azt
mondom, hogy ez a mérkőzés már a kezdő sípszó előtt
eldőlt, talán az őszi idény leggyengébb játékával rukkoltunk
elő, ezért nem is lehetett más
az eredmény.
Most pár hónap szünet
következik, de ez a csapatra
rá is fér és remélem, ezalatt
összeszedik magukat. A téli
szünet alatt minden kedves olvasómnak jó pihenést kívánok,
mert jövőre is kell a kulturált
szurkolás, ezért:
HAJRÁ IZSÁK
Izsák László
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2004. december
4-e évfordulóján
Ezen a napon volt az a népszavazás, mely eldöntötte, lehet-e kettős állampolgársága a
külhoni magyaroknak. Sokan
elhitték, hogy valami szörnyű
dolog fog történni, ha igennel
voksolnak. Ránk fog zúdulni
23 millió román és elveszi a
magyaroktól a munkát, talán
még a kenyeret is. (Ezzel kampányóltak a kormánypártok és a
kormány.) Meg is lett az „eredménye”, visszautasítást kaptak
a külföldre szakadt magyarok.
Ez a döntés mély sebet ütött
az erdélyi emberek szívébe is,
amely még ma is sajog.

Nemrégiben három napot
töltöttünk Székelyudvarhelyen.
Egy ünnepi vacsorán vettünk
részt a város vezetőivel, s a város
és a környék vállalkozóival. Egy
asztalnál ültünk többek között
Szőcs Ilka költőnővel, aki hosszan idézte milyen nagy csalódás
volt, amikor megtudták, hogy
nem kellenek az anyaországnak.
Sokan összeborultak és sírtak
azon a napon. A költőnő, az
elutasítás miatti szomorúságot,
csalódottságot több versben is
megírta. Ezek közül mutatok be
egyet, a Bús székely címűt.
Varga László

Bús székely
Szíved csordultig
Tele volt a vággyal,
Remegő ajakkal
Kezed imádságra fogtad.
Évek óta várod,
Kezet nyújtsanak,
Elfogadjanak,
Hiszen testvérek vagyunk.
Szegény székely nép –
Karácsony volt éppen,
S elutasítottak.
Nemet – mondottak.
Pilátus ítélete
Fejed felett
Összecsapott,
S az ítélet így hangzott
NEM!
Bírák bírája,
Életnek nagy Ura,
Miért engeded, mint
Péter – Jézust,
Megtagadjanak?

De kakasszónál felébredsz,
Csonka Magyarország,
Lelkét tiportad ezúttal!
A székely – magyar ajkú népnek,
Pedig nem a pénzed kérte.
Csak, hogy nyújtsd a kezed,
S mondj igent,
Hiszen együvé tartozunk,
Ereinkben még ma is
Árpád vére csörgedez.
Lásd, mi megmaradtunk,
Itt, ahol nem szabadott,
Igazán lelkünkből magyarnak
lenni,
A piros, fehér, zöld zászlót
Fejünk felett lengetni.
Csendesen élünk,
Hófehér lélekkel,
A Kárpátok zöld ölében,
Szívünkben a piros tulipán
Lángot tápláló erejével.
2004. december 5.

Szőcs Ilka

Ősz
Hulló falevelek
Utolsó tánca
Mindegy, hogy porba,
Vagy a sárba,
Földanyának
Kedves arcára.

Nagyné Igaz Melinda Sára

Tisztelt Gyászoló Hozzátartozók!
A Katolikus temetőkben történő temetések (hamvasztás is)
ügyintézése:
- „Jóindulat” Kft. Temetkezés, Kecskemét, Csabai Géza
krt.2. (régi kórház hátsó bejáratával szemben) Telefon: 06-309639-222 vagy Molnár László Izsák, Vörösmarty u. 2. Telefon:
06-20-3113-572

EMLÉKEZÉS
„Sok szál gyertya ég, könnycsepptől áznak,
Lelkedre odafönt az angyalok vigyáznak.
Már nincsenek szavak, miket suttogott a szád,
Ma lehajtott fejjel, némán emlékezünk rád.”

2008. november 27.
halálának 25. évfordulóján,
Száz Sándorné
Kormos Máriára
emlékezünk.

Családja
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20 éves a Szabad Demokraták Szövetsége
A Magyar Liberális Párt

Minden diktatúrában az emberek
fokozottan vágynak a szabadságra.
Rendkívüli módon megnő az igény
a liberalizmusra. Így volt ez a 80-as
években is a kommunista diktatúrában. Magyarországon két liberális
párt alakult: a Fidesz és az SZDSZ.
E két párt 90-ben a választáskor
több mint 30%-ot ért el. KözépEurópában ez hihetetlen magas százalék, hiszen a felmérések alapján
a lakosságnak csak 5-10 százaléka
liberális gondolkodású. A diktatúrában viszont az emberek igénye
megnő a liberalizmus iránt. De más
igényelni és más adni. Amikor megszűnik a diktatúra, s megszületik a
demokrácia, akkor dől el, hogy ki az
igazán liberális gondolkodású, ki az,
aki nem csak igényli maga felé, hanem belül is az. Aki csak maga felé
igényelte, az a demokráciában már
hátat fordít a liberalizmusnak, mert
arra már képtelen, hogy mások számára ő adja. Egyszerűbben fejezem

ki magam 1990 előtt a kommunisták
mondták: „Kuss, pofa be”. A rendszerváltás nem azért történt, hogy
most más mondja nekünk, hanem a
liberalizmus azt állítja, hogy 90 óta
nem mondhatja senki sem.
Az emberek az életük folyamán is
változnak. A fiatal generáció azonnal
félre akarja söpörni az idősebbeket,
meg akarja hódítani a világot. Ahogy
öregszenek viszont lassan ők lesznek
a pozícióféltő konzervatívok és 90
százalékuk szakít a liberalizmussal.
Nyugaton van egy mondás. Aki 20
évesen nem volt liberális az nem is
élt. Igazán jó Kereszténydemokrata
40 évesen csak az lehet, aki 20 évesen
vad liberális volt. Ezt a folyamatot
pregnánsan mutatja a Fidesz története. Liberális pártként indult. Még
az életkor is be volt határolva. Csak
35 éves korig lehetett valaki a Fidesz
tagja. Az alapítók azonban öregedtek.
Nem akaródzott nekik más pártban
folytatni a politizálást. Az addig meg-

szerzett pozíciókat már nem akarták
feladni. Először törölték az életkori
korlátokat, majd fokozatosan szakítottak a liberalizmussal. A folyamat
oda vezetett, hogy 2000-ben kiléptek
a Liberális Internacionáléból. Mára
a hatalomvágy teljesen elnyomta a
liberalizmust.
Az a vicces, hogy a párt neve
megmaradt. Láttak-e már 80 éves
csoszogó fiatal demokratát? Akik igazán liberálisok volta, akik fiatalságuk
elmúltával is maradtak azok már nem
fideszesek. Például az SzDSz-ben ma
is valódi elnökválasztás van. Döntetlen csak így jöhet ki a választáskor. A
Fideszben előre el van döntve, hogy
ki lesz az elnök. A választás csak
demokratikus formalitás, úgy mint
a többi magyarországi jobboldali
pártban.
Sokszor felmerül a kérdés: Szükség van-e önálló liberális pártra, vagy
elég, hogyha a pártokban megvan a
liberális gondolkodásmód. Mi libe-

Az SzDSz fenti elvi nyilatkozata 1988. november 13-án íródott. Bizonyos részei ma is aktuálisak.

rálisok azt mondjuk, hogy abban az
országban, ahol a társadalom, a pártok olyan fejlettségi fokon vannak,
olyan értelmi szinten vannak, ahol
a társadalmi kontroll jól működik,
amikor a liberalizmus belső igénnyé válik, akkor már nincs szükség
önálló liberális pártra.
De addig, amíg Közép-Európában és Magyarországon a karrierizmus uralkodik, addig, amíg
Közép-Európára a nacionalizmus
a kisebbségek, a másság, stb. elnyomása jellemző, addig Magyarországnak szüksége van önálló
liberális pártra. Gondoljanak csak
bele, hogy amíg itt Magyarországon a baloldal nem szereti a liberalizmust, a jobboldal meg legszívesebben eltörölné a föld színéről
a liberálisokkal együtt, addig a
határon túli magyar kisebbségek
a liberalizmust kérik, követelik
a szlovákoktól, szerbektől, románoktól, ukránoktól.

Dr. Horváth Csaba
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Kipróbált receptek sütőtökkel
A sütőtök, amelynek itt a
szezonja, tele van karotinnal és
C-vitaminnal, de a kálcium és A,
B vitamin tartalma sem elhanyagolható, s immunerősítő hatása
is jelentős, és nem utolsó sorban
még finom is. Ezért ajánlunk
hozzá néhány receptet.
Sült tök
A legegyszerűbb csemege. A
felszeletelt tököt tepsibe tesszük
és sütőben megsütjük. Akiknek nem elég édes, két módon
édesíthetik. Sütés előtt némi
kristálycukorral megszórják a
szeleteket. A cukor a sütés során
ráolvad a tökre, ha sokat teszünk
rá, akkor rákaramellizálódik. Az
igazán finom megoldás, ha a már
megsült tökszeleteket fogyasztás előtt vékonyan megkenjük
vegyes virágmézzel.
Sütőtökkrém-leves
Hozzávalók: sütőtök, hagyma, főzőmargarin, tej, főzőtejszín, só, bors
A sütőtököt kockára vágjuk.
A hagymát főzőmargatinban
megpároljuk, majd hozzáadjuk
a tököt. Mikor megpuhult a
tök, akkor levesszük a tűzről és
botmixerrel pépesítjük. Kevés
tejet és izlés szerint főzőtejszínt
teszünk hozzá. Sóval, borssal
ízesítjük. A tejszínnel és a tejjel
addig hígítjuk, míg lágy, krémes

állagot kapok. Nem kell, hogy
nagyon híg legyen.
Édes csirke sütőtökkel
Hozzávalók: 1/2 kg csirkeszárny, 1 közepes sütőtök, 3
evőkanál méz, 1/2 citrom kifacsart leve, grillfűszer
A csirkeszárnyakat szétdaraboljuk, megszórjuk grillfűszerrel, a sütőtököt meghámozzuk és felkockázzuk. Kicsi olajat
öntünk egy nagyobb serpenyőbe
és beletesszük a csirkét és a
tököt. Kb. 20 percig pároljuk,
majd rátesszük a mézet és a
citromlevet. A fedőt félretéve
megpirítjuk a csirkét.
Rozmaringos
párolt sütőtök
Hozzávalók: két kisebb körte alakú sütőtök, néhány szál
rozmaringág, olaj, margarin,
kockából készített hús-, vagy
zöldségleves, só, bors, petrezselyem
A tököt meghámozzuk, a
magjait kiemeljük és apró kockára vágjuk. Az olaj és a margarin keverékében kicsit átpirítjuk,
hozzáadjuk a rozmaringot, a sót
és a borsot. Alaposan összekeverjük és annyi levessel öntjük
fel, ami körülbelül félig ellepi.
Fedő alatt pároljuk puhára.
Tálaláskor megszórjuk apróra
vágott petrezselyemmel.

Ingyen hirdetés

A fotón látható három gyönyörű kiscicát október 18-án
találtuk a kisizsáki útban, az
árokpartra kidobva. Eredetileg
négyen voltak. Egyikük azonban
a betonon szétlapítva végezte.
Valami elütötte. Könnyen megtörténhetett, hiszen egy-egy
autó hangjára, aprócska lábaikat meghazudtoló tempóban
rohantak elő az árokparti fűből,
gazból. Nyilván arra számítva,
hogy a „gazdi” jön értük, aki
autóból dobhatta ki őket, így
minden ilyen hangra újabb és
újabb reménnyel iparkodtak fel
az útra – elébünk is. Nem lehetett otthagyni őket. Riadt kis
szemükben félelem és a remény
- hátha értük jöttek. Nehéz leírni
a látványt, pláne az érzést, amit
kiszolgáltatottságukkal, elesettségükkel keltettek.
Hazavittük őket, s mivel nekünk már van cicánk, feltettük
képüket a képújságra, s az egyik
egy, a másik kettő pedig kéthét
múlva szerető gazikra talált. Aki
kidobta őket, szintén megtehette volna ugyanezt. Igaz, kidob-

ni csupán néhány percig
tartott, a gazdikeresés
meg három hétig, de az
érzés, hogy emberi módon
rendeztük a kis jószágok
sorsát, nem érne meg
ennyit? Többe nem kerül,
hiszen mint már többször
megírtuk, az ilyen jellegű hirdetéseket INGYEN
tesszük közzé lapunkban is és a
képújságban is.
Többször írtam már arról
is, hogy felelőséggel tartozunk
azokért az állatokért, melyek
valami módon hozzánk kerültek, s így tőlünk függenek. S ha
valami miatt fölöslegessé váltak,
nem az a megoldása a tőlük való
megszabadulásnak, hogy elvisszük őket valahová és kidobjuk,
vagy zsákba kötve az árokba
dobjuk, mondván majd megfulladnak (a tavaszi határtakarítás
során ilyen kegyetlen módon
kivégzett kiscicákat is találtak
a takarítók), hanem az érző lényeknek kijáró felelősséggel kell
a sorsukat rendezni. Gondoljunk
bele; a kidobott, vagy halálra
kínzott macskák, kutyák, egyéb
állatok ugyanúgy érzik a félelmet, fájdalmat, mint mi. Mielőtt
valami ilyesmire vetemednénk,
gondoljuk át, mi szeretnénk-e
magunknak ilyen érzéseket? A
válasz bizonyosan nem, akkor
hát nekik se szánjunk ilyet!
-tetézi-
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Az izsáki rendőrőrs
tájékoztatója

Ismeretlen tettes 2008. szeptember 14-én
Soltszentimrén egy söröző előtt az utcán megtalálta egy izsáki lakos tulajdonát képező és általa
elvesztett Sony Ericson K 800 I típusú, mobiltelefont, melyet a mai napig a jogos tulajdonosának
nem szolgáltatott vissza azt jogtalanul eltulajdonította a benne lévő Domino-s SIM kártyával
együtt. A bűncselekménnyel okozott kár: 40.000
Ft. Elkövető kézre kerítve! Jó tanács: a talál tárgyat
le kell adni!
Ismeretlen tettesek 2008. október 25-re virradóra, kerítés átmászás és lakatfeszítés módszerével behatoltak egy soltaszentimrei barkácsboltba
és onnan elemeket, kerékpár belsőket, 3.000,-Ft.
készpénzt és egyéb tárgyakat tulajdonítottak el,
összesen 100.000,-Ft. értékben. A rongálással
3.000,-Ft. kár keletkezett. A fiatalkorú elkövetők
elfogva, a tárgyak egy része előkerült. A kézre
kerített tettesek Soltszentimre területén több
házat, járművet, úttestet, villanyelosztó dobozt
festékkel megrongáltak.

mélyi igazolványával, lakcímet igazoló kártyájával,
vezető engedélyével taj-kártyájával, adókártyájával
együtt. A lopással 61.000,-Ft. kár keletkezett.
A tettesről videófelvétel készült, beazonosítása
megtörtént. Zárt helyen legyen tárolva az érték,
még a bolti alkalmazottaké is.
Ismeretlen személyek 2008. Október 30-ára
virradóra Izsák, Kodály Zoltán utca 2. sz. alatti
Városi Közponi Óvoda udvarába kerítésátmászás
módszerével behatoltak, az ott található festékesdobozokat falhoz vágták, valamint az udvaron
található padokat a kerítésen keresztül az utcára
dobálták. Az ismeretlen személyek az általános
iskola udvarában is, illetve a Sportcsarnok előtt is
garázda magatartást tanúsított. Kérjük a lakosság
segítségét az ügyben. Ha valaki látott valamit az
üggyel kapcsolatban keressen meg bennünket.
Ismeretlen tettes 2008. október 18–a és 20-a
közötti időben kerítés átmászás módszerével behatolt egy fülöpszállási lakás udvarába és onnan
kerti gépeket és szerszámokat tulajdonított el
100.000 Ft. értékben. Az elkövető személye megállapítást nyert, az okozott kár megtérült.
Ismeretlen személyek 2008. október 27-én az
esti órákban Izsák Kostka Telepen megkíséreltek
eltulajdonítani egy nagyobb értékű kis tehergépkocsit, de az éber éjjeli őr az elkövetőket megzavarta, akik a helyszínről elmenekültek.
Ugyanazon az éjjelen több lakás udvarába beugrottak. Főleg oda, ahol szgk. és tgk. parkolt.

A barkácsboltból eltulajdonított tárgyak
Ismeretlen tettesek 2008. október 29-re virradóra kerítés átmászás módszerével behatoltak
egy fülöpszállási lakos nyitott kamrájába és onnan
eltulajdonítottak kb. 15 kg kolbászt 22.500,-Ft.
értékben. Tettes gyorsított eljárással bíróság elé
állítva. Kérjük zárjuk a melléképületeket!
Ismeretlen tettes 2008. november 1-én 23
óra és 24 óra közötti időben egy fülöpszállási
lakos udvarába beugrott, a veranda ablakáról a
szúnyogháló keretet kézzel lefeszítette, majd az
ablakon keresztül bemászott a verandára. A verandán tartózkodott, amikor a sértett a konyhából
kilépve az elkövetővel szembe találkozott. Tettes
gyorsított eljárással bíróság elé állítva.
Ismeret tettes 2008. szeptember 23-án 8 óra
körüli időben egy izsáki vegyesbolt hátsó raktárába
vezető közlekedőbe besurrant, onnan eltulajdonított 1 db. pénztárcát a benne lévő 60.000,-Ft.
készpénzzel, és a tulajdonos nevére kiállított sze-

A rendőrségi beszámolóból is megállapítható,
hogy jobban kellene vigyáznunk értékeinkre, s így
kevésbé válhatnánk bűncselekmény áldozatává!
Tisztelt Olvasó!

Ne kínálja fel értékeit a bűnelkövetőknek!
Vagyona megóvása érdekében ajánljuk az alábbi
legalapvetőbb óvintézkedések megtételét:
Zárja be ingatlana kapuját, bejárati ajtaját!
Távollétében még az ablakokat se hagyja
nyitva (a szúnyogháló nem nyújt elegendő védelmet)!
Alkalmazzon riasztó berendezést!
Járművet, benne okmányokat, ne hagyjon
lakóháza előtt éjszakára!
Használjon mozgásérzékelővel felszerelt udvari lámpákat!
A jó házőrző eb tartása hálás gondoskodás!
„Az okos ember más kárán tanul…”
Problémáival, észrevételeivel forduljon hozzánk bizalommal!
Tel: 78/311-711, 107, 112
Izsák Rendőrőrs

Ingyen elvihető keverék kiskutyák!
Tel: 20-554-93-79
www.cyrusmagus.hu/kiskutyak
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Tájékoztatás

Tisztelt Ügyfelünk!
Az ivóvízkincs megóvása, környezetünk védelme érdekében, különös gondossággal
szakszerűen üzemeltetjük a
csatornahálózatot és a szennyvíztisztító létesítményeket.
Kérjük, hogy a tájékoztatónkban leírtak szerint segítse
munkánkat!
Lakóhelyünkön külön szennyvíz- és részben csapadékcsatorna-hálózat üzemel. Éppen
ezért a szennyvízcsatornába
nem szabad sem esővizet, sem
talajvizet vezetni. Ellenkező
esetben heves záporok idején
előfordul, hogy a csővezeték
túlterhelt lesz, az esővízzel kevert szennyvíz pedig elönti az
utcákat és az ingatlanokat. Ez a
környezet károsításán túl növeli
a költségeinket is.
A csapadékcsatorna-hálózat
feladata az esővíz összegyűjtése
és megfelelő elvezetése. Ennek hatékonyságát jelentősen
befolyásolja a víznyelő aknák
és a csővezetékek tisztasága,
állapota.
Kérjük, ügyeljenek arra,
hogy a környezetükben található
árkok, átereszek és elvezetők
mindig tiszták legyenek, az átereszekbe ne legyen betömörült
falevél vagy más hulladék, ami a
csatorna dugulását okozhatja!
Mindannyiunk érdekében
tilos a csatornába juttatni:
- benzint, olajt és más robbanásveszélyes folyadékot
- földet, építési anyagot,
törmeléket
- papírtörölközőt, pelenkát, tampont, vattát, fültisztító
pálcikát
- festéket és más vegyi anyagokat
- harisnyát, ruhát, felmosórongyot
- konyhai maradékot, használt sütőzsiradékot, állati tetemet, húst, belsőséget, szőrt,
állati hígtrágyát.
A darabos tárgyaktól eldugulhat a szennyvízcsatorna és
meghibásodhat a szennyvízelvezető rendszer. A vegyi anyagok
veszélyeztetik biztonságunkat,

károsítják a csatornát, és komoly
problémát idéznek elő a tisztítási technológiában.
A konyhai hulladékőrlő
berendezésből szintén nem
szabad a csatornába juttatni
az ételmaradékot, az ugyanis
lerakódik, és dugulásokat okoz
a csővezetékben. Az oda került
anyagok, pedig csak jelentős
többletköltségek árán távolíthatók el.
A szennyvízcsatorna komoly baj forrása is lehet, ha nem
megfelelően használjuk.
A szennyvízcsatorna nem
hulladékgyűjtő!
Kérjük, ügyeljenek arra,
hogy környezetükben a szennyvízcsatornába csak mosás, mosogatás, tisztálkodás, takarítás
és WC használat során keletkező szennyvíz kerüljön.
A házi vízellátó rendszerek
használata engedélyköteles, így
a lakosság jogellenesen használja. Ellenőrzéseink során több
helyen össze van kötve a házi
rendszer a vízhálózattal, ami
közegészségügyi okból szabálytalan, és szennyvíz elszámolási
eltérést okoz, ami komoly bevételkiesést eredményez.
Az Önkormányzat részéről
a következő időszakban a lakásokban, a lakott személyek
nyilvántartását ellenőrizzük,
ahol jelentős eltérés mutatkozik és hidroforos használatra
következtetünk, általánydíjas
elszámolást fogunk alkalmazni.
Kötelezzük a háztartást a kút
fennmaradási engedélyre, az ívóvizes hálózat szétválasztására,
és a felhasznált víz vízkészlet
járulékának megfizetésére.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az elszámoló számlák
késedelmes fizetése esetén már
alkalmazzuk a késedelmi kamat
felszámítását. Tartós kintlévőségeinket pedig behajtó cégnek
adjuk át, a fogyasztás korlátozása mellett.
Kérjük, hogy a fentiek figyelembe vételével segítsék
munkánkat!
Innokom 2000 Kft.

Izsák Város Családsegítő
Szolgálata 2004. januárjában
kezdte meg munkáját, mégis a
mai napig tevékenységét sokan
összetévesztik a Gyermekjóléti
Szolgálatéval.
Míg a Gyermekjóléti Szolgálat munkájának középpontjában a
gyermek áll, addig a Családsegítő
Szolgálat feladata, hogy mindenki számára elérhető módon, az
önkéntesség elve alapján nyújtsa
szolgáltatásait a hozzá fordulóknak.
A családsegítés során azoknak szeretnénk segíteni, akik
úgy érzik átmenetileg olyan helyzetbe kerültek, amelyet egyedül
nehezen tudnának megoldani.
Feladatunk a lelki és szociális
krízisbe került emberek segítése
oly módon, hogy a problémamegoldás során szerzett tapasztalataikat életük későbbi szakaszában
kamatoztatni tudják. A hozzánk
fordulók gondjait bizalmasan kezeljük. Tiszteletben tartjuk a Klienseket, nehéz helyzetekben sem
vesszük át a döntéseket, inkább
segítünk a megoldási lehetőségek
számbavételében.
A hatékony segítségnyújtás
érdekében fontosnak tartjuk a
Kliens problémáinak lehetőleg
teljes körű meghatározását, a

készségeknek, képességeknek
megfeleltethető célok kitűzését
és az ezekhez rendelt eszközök,
technikák összeegyeztetését a
szociális munka eszközeivel és
módszereivel.
Szakmai munkánk sokrétű:
- A családi szociális feszültségek okainak feltárása, életvezetési
tanácsadás, mentális segítségnyújtás.
- Egyének, családok kapcsolatkészségének javítása.
- Krízishelyzetben segítő
beavatkozás.
- Természetbeni, anyagi támogatások, adományok közvetítése.
- Tájékoztatás és felvilágosítás rászorultságtól függő támogatási formákról.
- Hivatalos ügyek intézésének
segítése.
- A DAR Munkaügyi Központtal kötött megállapodás
értelmében, kapcsolattartás a
hozzánk irányított aktív korú nem
foglalkoztatott személyekkel.
- A munkaerőpiacon hátrányos helyzetűek társas kapcsolatainak javítása, az izoláció oldása,
pszichés támogatás, életminőség
romlásának megakadályozása,
a hátrányos helyzetből adódó
nehézségek kezelése.

- Hirdetőtáblánkon folyamatosan közzé tesszük az ÁFSZ által
meghirdetett állásajánlatokat, valamint a képzési lehetőségeket.
- Közvetítői szerepet vállalunk a munkáltatók és a munkavállalók között.
- Munkaerő-piaci jellegű
programjaink elsődleges célja,
hogy a minimális biztonságot
nyújtó segély mellett a munkanélküli igénybevevők a passzivitásból, az inaktív helyzetből
megfelelő szakmai segítséggel
tovább tudjanak lépni, így több
esélyük legyen a munkaerőpiac
valamelyik szegmensébe bekapcsolódni.
Szakmai célunk, hogy a hozzánk forduló emberekkel való
együttműködésünk bizalmon alapuló, személyre szóló megerősítő
kapcsolattá alakuljon.
Izsák Város Gyermekjóléti-és
Családsegítő Szolgálata
Elérhetőségünk:
Izsák, Szabadság tér 1.
(Okmányiroda mellett)
Telefon: 76/568-079
Intézményvezető:
Sörösné Boldoczki Tímea
Családgondozók: Kállai Anita és
Faragóné Csavajda Márta

Az Izsákért Közalapítvány közleménye
Az Izsákért Közalapítvány
2008. november 4-én tartott ülésén
elfogadta az alapítvány 2008. május
1. és október 31. közötti pénzforgalmi beszámolóját, valamint a
hozzá kérelmet benyújtó szervezetek támogatásáról döntött.
Az alapítvány 30.000 forinttal
támogatja az Ezüst Gólya Nyugdíjas Klubot, 30.000 forinttal támogatja az Izsák és Környéke Erdélyi
Magyarok Egyesületét, 100.000
forinttal támogatta a Sárfehér
Néptáncegyüttest, 100.000 forint
támogatást nyújtott az Izsáki Rendőrőrsnek, 25.000 forinttal támogatja az általános iskola által megrendezésre kerülő költészet napi
megemlékezést, 100.000 forinttal

Hitel, megtakarítás,
biztosítás egy helyen!
Lakáscélú hitelek
Szabad felhasználású hitelek
Állami támogatású hitelek
Forintban vagy devizában
Lakásbiztosítás

11. oldal

Életbiztosítás
Gépjármű biztosítás
Balesetbiztosítás
Egészségbiztosítás

Számoljuk át hitelét, megtakarítását, biztosítását, és találjuk meg
az Önnek legkedvezőbbet!

Keressen minket ingyenes tanácsadásért Izsákon
a Dózsa tér 12. szám alatt.
Vagy hívjon bizalommal!
06/20 355 6139, 06/20 230 9866, 06/70 770 9863

támogatta a Napköziotthonos Óvoda nevelő-oktató munkáját, 20.000
forinttal támogatta a tornasportot,
25.000 fortinttal támogatta a városi
vegyeskart és 20.000 forinttal járult
hozzá a 4. c osztályos tanulók sítáboroztatásához.
Az Izsákért Közalapítvány
Kuratóriuma köszönetét fejezi ki
mindazoknak, akik jövedelemadójuk 1%-val támogatták az alapítvány

céljait. 2008-ban 352.767 forint
összeg érkezett az alapítvány számlájára az 1% felajánlásokból, melyet
a művészeti csoportok és sportvalamint tanulmányi tevékenység
támogatására fordítottunk. Kérjük,
hogy adójuk 1%-nak felajánlásával
a későbbiekben is támogassák alapítványunkat! Köszönjük továbbá
az egyéb pénzügyi támogatásokat
is!
Kuratórium
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ÜGYELETEK
Rendelési időn kívüli
ORVOSI ELÉRHETŐSÉGEK
ÜGYELET: Szabadszállás, Mindszenthy tér 1.
Telefon: 76/353-324
Az ügyelet igénybe vehető: hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön 16
órától másnap reggel 8 óráig, pénteken 13-tól szombat reggel 8 óráig,
szombaton, vasárnap
és ünnepnapokon 24 órában.
AZ IZSÁKI ORVOSOK DÉLUTÁNI ELÉRHETŐSÉGE
hétfő: 12-16 óráig: Dr. Szántó Ágnes (T: 76/374-375)
kedd: 12-13 óráig: Dr. Bíró Sándor (T: 76/374-844)
13-16 óráig: Dr. Szántó Ágnes
szerda: 12-13. 30 óráig: Dr. Rigó József Zsolt
(T: 76/374-190)
13. 30-tól 16 óráig: Dr. Bíró Sándor
csütörtök: 12-16 óráig: Dr. Rigó József Zsolt
péntek: 12-13 óráig: Dr. Bíró Sándor
Délutáni (12-16 óráig) ügyeleti telefonelérhetőség a zárójelben
szereplő telefonszámokon, illetve a 06-20-962-4594-es számon, 16
óra után pedig a szabadszállási ügyelet számán.
Gyógyszertári ügyelet
November 17-23: Izsák, T: 76/569-208
November 24-30: Szabadszállás, T: 76/358-028
December 1-7: Izsák
December 8-14: Szabadszállás
December 15-21: Izsák
Kábeltévé ügyelet

November 17-23: Farkas Zsolt, 06-20/436-7400
November 24-30: Izsák László, 06-20/475-7966
December 01-07: Farkas Zsolt
December 08-14: Izsák László
December 15-21: Farkas Zsolt
Rendõrség: 78/311-711
Polgárõrség: 06-30-555-6645

Mata-Elektric Kft
Vállaljuk új és régi épületek, lakások
villanyszerelését, felújítását, javítását
Riasztóberendezések
- telepítését, karbantartását, javítását

Telefon: 30-974-1518
Fax: 78-435-087
www.mata-elektric.hu

Új szolgáltatás
a PÁL és PÁL Bt-nél

Izsák, Kossuth L. u. 42. szám alatt.

Rövidáruk kedvezõ áron!

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

November 26. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:10: Megyei Krónika
19:40: Generációk napja
a Művelődési Házban
November 27. csütörtök
Adásszünet
December 3. szerda
18:00: Kölyök TV.
19:10: Megyei Krónika
19:40: Református Krónika
19:55: Filmklasszikusok az
ITV-n: Sasok London
felett R: Francesco De Masi
Fsz: Frederick Stafford;
Van Johnson, Francisco
Rabal. 12 éven felülieknek
December 4. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:10: Megyei Krónika (ism.)
19:40: Generációk Napja (ism.)
20:15: Biztonsági Zóna
December 9. kedd
14:00: Közvetítés a képviselőtestület üléséről
December 10. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:10: A képviselő-testület dec.
9-ei ülése felvételről
December 11. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:10: Megyei Krónika (ism.)
19:40: Katolikus Krónika
19:55: Filmklasszikusok az
ITV-n: Sasok London
felett R: Francesco De Masi
Fsz: Frederick Stafford;
Van Johnson, Francisco
Rabal. 12 éven felülieknek
ism.
December 17. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:10: Megyei Krónika
19:40: A katolikus egyházközség
és templom történetéről készült
könyv bemutatója
December 18. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:10: Megyei Krónika (ism.)
19:40: IKEM előadás Jókai Anna: Mit kezdjünk
az életünkkel?

APRÓHIRDETÉSEK
Aletta, Bianca, Cserszegi,
Kunleány, Kékfrankos I. osztályú
gyökeres vessző, származási igazolással őszi, tavaszi telepítésre 115
Ft/db. Szőlőkivágási, telepítési és
támrendszer pályázatok teljes körű
intézése Kiskőrösön a Gazdairodában. Szőlőtelepítési kvótát veszünk
Elérhetőségünk: Kiskőrös, Bánffy u.
9. (a Tesco mögött). Tel:.70-3395917 Budavári László
Eladó Izsákon az Öregszőlőben, 800 négyszögöl szőlő és 1700
négyszögöl nagyon jó minőségű
szántó föld fúrt kúttal és hobbi kis
házzal. Érd.: 375-054
Eladó 3 db alig használt parapetes konvektor, valamint 2 részes,
2,4 m hosszú tálalószekrény, szép
kivitelû, megkímélt állapotú. Tel.:
70/295-3477

Legyen egy plusz ajándék
a fa alatt! Karácsonyi akció
a Katibazárban!
Húszezer forint feletti vásárlás esetén ajándékként
választhat vezeték nélküli telefont vagy foci, illetve
teniszjátékot. Kínálatunkból: hifi és műszaki cikkek,
lakástextil és felszerelés, konyhai-kerti-fitness
és barkácsgépek, sátrak, grillezők, játékok, baba és
gyermek termékek, karácsonyi díszek, kellékek,
ajándéktárgyak, stb.

Várjuk kedves vásárlóinkat folyamatosan
megújuló árukészlettel.

Hétfő – péntek 8 - 12-ig 13 - 16-ig, szombat 8 – 12-ig

Tel.: 06-20-430-2587
Izsák, Gábor Á. u. 1.

Fejszés autóalkatrész udvarában.

www.katibazar.hu

Anyakönyvi Hírek

Születtek: Bonea Constantin an.: Kiss Mariann, Polyák Ádám an:
Pad Katalin, Tóth Natasa an: Földinszki Janka, Perjés Etelka an:
Kiss Etelka, Cséplő Gréta an: Garai Mária.
Házasságkötés: Tóth Ferenc-Kocsis Zsuzsanna.
Meghaltak: Czirkos Sándorné sz: Mihályi Mária 69 éves, Zrínyi u.
22., Drahos János 68 éves ,Gedeon dűlő 171., Hajma Sándorné sz:
Takács Etelka 82 éves, Szily K. u. 8., Bátri Gézáné sz: Horváth Sarolta 66 éves, Bihari u. 28., Túri Pál 56 éves, Csokonai u. 23. Fenyvesi
Pálné sz.: Dediczki Julianna 75 éves, volt Ady E. utcai lakos.
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