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161 éves évfordulóra emlékeztünk
Március 15-én 11 órakor, a ’48-as emlékmű
előtt tiszteleghettek az izsákiak az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc hőseinek emléke előtt.
Műsort az iskola tanulói adtak. Beszédet Mondok
József polgármester mondott:

Fotó: Bálint Vilmos

Tisztelt ünneplők!
Egy hajdan volt dicsőséges márciusra emlékezünk
most. Arra a 161 évvel ezelőtti márciusra, melyre
mindig emelt fővel tekinthetünk vissza, hiszen az akkori Európai progresszió szavát megértve hazánk vált
a forradalmi események zászlóvivőjévé, Európa, sőt a
világ példájává!
1848. február 23-án este Párizsban kitört
a forradalom, majd másnap, február 24-én Franciaországban kikiáltották a köztársaságot. A forradalom
szele végigsöpört Európán, és 1848. március 13-án,
Bécset is elérte.
A forradalom híre március 14-én érte el Pestet.
Március 15-én reggel Petőfi, Vasvári és Jókai vezetésével
a Pilvax kávéházból indult a forradalom szavát megértő
fiatalok lelkes kis csoportja történelmi útjára, akikhez
igen gyorsan sokan csatlakoztak, s hatalmas tömeggé
duzzadt felvonulásuk. Ezzel megindult a dicsőséges
forradalom.
A budai várban székelő helytartótanács a forradalmi hírek hallatán előbb azt latolgatta, hogy 7000 főnyi
helyőrségével esetleg letörheti a forrongást, ám amikor
a 20 ezresre duzzadt forradalmi tömeget meglátták a
kapuk előtt; „A nagyméltóságú helytartótanács sápadt
volt és reszketni méltóztatott.” – ahogyan Petőfi írja
naplójában. Ötpercnyi tanácskozás után mindenbe beleegyeztek. Eltörölték a cenzúrát, s szabadon engedték a
politikai foglyokat. Az egy évvel korábban bebörtönzött,
egykori izsáki segédtanítót, Táncsics Mihályt, valóságos
diadalmenettel vitték börtönéből Pestre.
1848. március 15-én, azon az esős tavaszi szerdán
kirobbant pesti forradalom lett az élesztője a reformok
radikális kiterjesztésének. A parlamentnek felelős kormányzat megteremtésnek, a nemzeti véderő létrehozásának, az Erdéllyel történő uniónak, a felekezetek, az
egyházak egyenlőségének, valamint a vallásszabadság és
a polgári szabadságjogok kiharcolásának.
A hirtelen jött szabadság azonban gyorsan veszélybe került, hiszen a Habsburg udvar az első meglepetésből felocsúdva a forradalom letörésére indult
orosz szövetségesével. Mint tudjuk a túlerő végül
eltiporta a forradalmat és a nyomában kibontakozott
szabadságharcot, ám a Habsburgok kénytelenek voltak
belátni, hogy a régi módon nem kormányozható a
monarchia, s alig két évtizeddel később megszületett a
kiegyezés, amely a több tekintetben önállóságot adott
Magyarországnak, s a végső akadályokat is elgördítette
a magyar polgári fejlődés útjából.
1848 forradalma jól példázza, hogy nemzeti haladás
csak összefogással lehetséges. Hazai közéletünk hangos
hétköznapjait nézve azt gondolom, érdemes felvetni, hogy
vannak olyan általános, a közjót szolgáló alapkérdések,
amelyeket pártérdekeken felül emelkedve kellene szemlélnie a mai magyar politikai élet meghatározó erőinek
is. Ilyenek például a szociális biztonság, az egészségügy,
a mezőgazdaság helyzete, és ezek további sorsa, vagy a
nemzeti piacvédelem kérdése, s még sorolhatnánk. Talán
sokat mond, hogy e felsorolt kérdések évek óta megoldat-

lanok, tehát volna miért összefognunk. Eme összefogást
most még inkább sürgeti az a gazdasági világválság, amely
Magyarországot talán még súlyosabban érinti, mint más
országokat. Látható, hogy külső segítséget csak egy határig kaphatunk, s annak is komoly ára van. Össze kell tehát
fognunk bajaink megoldására. Olyan politikai, gazdasági
program kell, amely mellé mindenki oda tud állni, amely
a bajok megoldásban az arányos közteherviselést célozza
meg, s nem azokat sanyargatja tovább, akiken eddig is a
legnagyobb teher volt.
Persze nemcsak országos, hanem helyi, szinten is,
az összefogás viheti előre közös ügyeinket. Sokszor megfogalmaztam már, hogy munkánkkal utódaink jövőjét
alapozzuk meg, és egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan
tesszük ezt. Építhetnek majd ezekre az általunk lerakott
alapokra az utánunk jövő izsákiak, vagy fel kell azokat
szedniük. Szeretném hinni, hogy a nehezedő körülmények ellenére is lesz olyan hagyatéka a 2000-es évek első
évtizedének is, amely alapja lehet a biztos jövőnek. Önkormányzatunk ezen dolgozik. Döntéseink, intézkedéseink önállóságunk és működőképességünk megőrzését
célozzák, úgy, hogy ez ne növelje közös terheinket olyan
szintre, amely már elviselhetetlen lenne. Nem könnyű
feladat ez, ám a képviselő-testület döntéseivel és a hivatal
dolgozói végrehajtó munkájukkal a legjobb megoldások
kimunkálásán dolgoznak, s talán elmondhatom, hogy
mindeddig ezek megtalálása többnyire sikerült is. Azt
azonban tudomásul kell vennünk, hogy mi sem lehetünk
függetlenek a világ és az ország eseményeitől, gondjaitól.
A kirobbant válság, a mi mozgásterünket is leszűkíti, de
mindent megteszünk, hogy ennek hatásai a legkisebb
mértékben sújtsák csak a lakosságot.
Tisztelt ünneplők!
Minden emlékezés arra int valamennyiünket, hogy
vessünk számot, mennyire vagyunk méltó örökösei az
előttünk járóknak. Azt hiszem, csak akkor mondhatjuk
el, hogy valóban méltó örökösök vagyunk, ha megőrizzük az elődök munkájának eredményeit, és mellé
tesszük a magunk képességei, tehetsége szerinti saját
értékeinket, alkotásainkat, s mindig merünk emlékezni,
és fejet hajtani mindazok előtt, akik ezt megérdemlik.
Idén arra is emlékezhetünk, hogy 20 éve, 1989. március 15-én ünnepelte az ország hosszú idő után újra 48as forradalmunk évfordulóját súlyának, jelentőségének
megfelelően, munkaszüneti napként. Azt megelőzően
1949-ben volt utoljára ilyen lehetőség, mert a kommunista hatalom mindig gyanakvással nézte a forradalomra
emlékezőket, s mintegy mellékes, az iskolában éppen
csak megemlítendő eseményként próbálták emlékét
jelentéktelenné tenni. Rosszul okoskodtak, hiszen a rendszerrel szemben állók számára így éppen március 15-e lett
az egyik legfontosabb alkalom a megmutatkozásra.
1848-49 olyan példát állított elénk, amelyből ma
is merítenünk kell, ha nemzetünknek méltó jövőt
szánunk. Kívánom valamennyiünknek, hogy legyen
elég erőnk, és bölcsességünk e nemes örökség továbbvitelére és a ránk szabott feladatok elvégzésére.
Köszönöm figyelmüket!

Kopjafa koszorúzás

A március 15-ei ünnepség után –immár hagyományosan a Bocskai-emlékkopjafánál is
elhelyezték az IKEM tagjai, a győztes szabadságharc emléke előtt tisztelgő koszorújukat.
Fotó: Bálint Vilmos

Ára: 110 Ft

Lovagkereszt Izsák
polgármesterének

Március 12-én, nemzeti
ünnepünk előestéjén, a Magyar
Köztársaság Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést vehette át Mondok József
Budapesten, a Duna Palotában.
A Sólyom László köztársasági
elnök adományozta elismerést
Gyenesei István önkormányzati
miniszter nyújtotta át Izsák polgármesterének. A kitüntetettől
természetesen azt kérdeztük,
miként fogadta a város közéletében eddig egyedülálló magas
kitüntetés hírét?
- Meglepett és természetesen nagyon jólesett, amikor
hírét vettem, hogy a köztársasági elnök úr ilyen magas kitüntetésben részesít. Az odaítélés
indokaként a város fejlesztésében és a lovassportban végzett
munkám szerepel, vagyis közéleti, közösségi működésem két
legfontosabb területe. Nagyon
örülök annak, hogy ilyen magas
szinten is értékeleik azt a fejlődést, melyet az izsákiakkal kö-

zösen sikerült elérni. Korszerű,
16 települést érintő szilárdhulladék-lerakó, három települést
érintő szennyvízelvezető- és
tisztítórendszer, szélessávú internethálózat, térségi hatókörrel
működő okmányiroda, idősotthon és rendőrőrs, a város keleti
felének csapadékvíz elvezetése
– ezek azok a főbb lépések,
melyek komfortosabbá tették
az elmúlt évtizedben Izsákot.
Ezek mellett a napi működésünk
is mindig biztosított volt. A fogathajtó sportban szakági elnökként –mely funkcióra február
12-én újabb négy évre kaptam
bizalmat- a vezetőséggel együtt
a szabályok módosításával megteremtettük a versenytisztaságot, kialakítottuk az utánpótlás
versenyzési feltételeit, s a médiafigyelmet is jobban a sportág
felé fordítottuk. Szép, izgalmas
feladatok voltak ezek, s örülök
annak, hogy mások is észrevették az elért eredményeket.
-tetézi-

Önkormányzati hírek
A Képviselő-testület február 19.-én tartott ülésén rendeletet
alkotott a 2009. évi költségvetésről és a 2008. évi költségvetés módosításáról. A Szervezeti- és Működési Szabályzat módosításáról és az
ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendelet
módosításáról. Ezen, rendeleteket lapunkban közzé tesszük.
A Képviselő-testület a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
feladatok vizsgálati megállapításával kapcsolatban Intézkedési
Tervet fogadott el az alábbiak szerint:
- A Szervezeti- és Működési Szabályzatban rendelkezzen a hulladékgazdálkodás kötelező feladatainak ellátásáról, mértékéről és
módjáról – a rendelet módosításával.
- Ki kell egészíteni a hulladékgazdálkodási feladatok ellátásáról
szóló helyi rendeletet, amelyben szerepelni kell a díjmegállapítás
alapjául szolgáló díjkalkuláció tartalmáról és rendjéről.
- Ki kell egészíteni a hulladékgazdálkodási feladatok ellátásáról
szóló helyi rendeletet, hogy abban szerepeljenek a közszolgáltatással
összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések.
- El kell készíteni az Önkormányzat új Hulladékgazdálkodási
Tervét.
A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott támogatásokról szóló Támogatási Szabályzatát az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.
Zárt ülésen ápolási díj ügyben fellebbezést tárgyalt a Képviselő-testület.
Dr. Hauzmann János

címzetes főjegyző

IZSÁKI Hírek

. oldal

Izsákiak mondják
A március 15-ei ünnepséget követően megkérdeztünk néhány ünneplőt, szerintük mi az oka, hogy mindig kevesen
vesznek részt a nemzeti megemlékezéseken?Néhány kislányt arról kérdeztünk, mi jut eszükbe március 15-éről?

Kovács
István
A ma, de
inkább a tegnap embere se
hazát, se Istent, se embert nem akar
ismerni. A legfőbb oka, hogy miért
nem jönnek az emberek az emlékezésekre, a közömbösség, valamint
az, hogy nem voltak erre nevelve. És
ez nagyon, de nagyon szomorú.
Nagy Gyula
Az egészen fiatal
korosztály
van itt inkább
jelen, talán nekik kötelező. Az én
korosztályom pedig el van fásulva.
Úgy érzem végtelenül hiányzik valamilyen ifjúsági szervezet, amely
hazafiságra nevelné a fiatalokat,
akik majd felnőttként is szükségét
éreznék a nemzeti alkalmakon
való megjelenésnek.
Simon Csaba
Szerintem
megváltozott a
világ, megváltozott az emberek gondolkozása. A rendszerváltás utáni szabad élet velejárója
ez a jelenség. Láthatjuk például,
mióta szabad vallásgyakorlás van,
azóta ürülnek ki a templomok.
Annak idején, mikor fenn voltunk
Pesten láthattuk, hallhattuk, hogy
a múzeumkert előtt vastapssal
fojtották bele a szót az akkori
szónokba. Akkor valamiféle ellenállás volt az, ha az ember részt
vett egy ilyen ünnepségen.

Valach
Istvánné
Nincs
már meg a
mai fiatalokban az a kötelességtudat, mint
még bennünk volt régen. Nekünk kötelező volt részt venni
minden ünnepségen, talán most
is ez kellene. A másik ok szerintem az, hogy sokan szégyenlik,
hogy részt vegyenek egy közösségi eseményen, emlékezésen.
Vlaszák
Ferenc
Szerintem generációs probléma
ez. Az a generáció, akinek itt
kellene lennie, nem törődött
ezzel annakidején sem. Miután
szétbomlott itt minden, végképp
nincs semmilyen, az embereket
összetartó erő. Ennek hiánya
meg is látszik az érdektelenségben - sajnos.
Bujdosó
Dániel
Én úgy
gondolom,
hogy a történelemtanításnak a hiányossága
ez. Ne feledjük, 40 évig hazugságot tanítottak. Ezen túl oka lehet
a közömbösségnek ez a mostani
gazdasági válság is. Biztosan
közrejátszik az emberek e miatt
érzett általános csalódottsága,
rossz közérzete is abban, hogy
nem látják szükségét az ünneplésnek.

Lente
Zoltánné
Szerintem ez neveltetés kérdése, mert ahol nem látja a
gyerek, hogy a szülő is jön és
ünnepel, ott ő sem fog. Másrészt
pedig nem biztos, hogy olyan
súllyal, olyan szeretettel tudunk
ünnepelni mi, akik itt vagyunk,
amitől a gyerekeinknek is fontossá lenne.
Varga László
Kutatom
én is, hogy mi
az ok. Lehet,
hogy elszoktattak bennünket, lehet, hogy
kiábrándultak az emberek az
előző rendszer ünnepléseiből?
De lehet, hogy az elfoglaltság.
Magam is kutatom az okokat.
Néhány kislányt arról kérdeztünk, mi jut eszükbe
március 15-éről?

Hajma
Katalin
Forradalom kezdődött akkor és
Petőfi Sándor volt a legnagyobb,
aki a forradalom mellett állt. Őrá
és a többi forradalmárra emlékezünk, akik azért harcoltak, hogy
a magyarok szabadok legyenek.
Valach
Katerina
A forradalom harcosaira emlékezünk, akik azért harcoltak, hogy
szabadok legyünk. Én szívesen
jövök ünnepelni.

Alternatív kórházi lehetőség az izsákiaknak

Az egészségügyi ellátással kapcsolatban gyakran
hallhatunk olyan –sajnos megalapozott- kritikákat,
hogy egyes szakrendelésekre, kezelésekre hónapokat,
sőt még ennél is többet kell várni. Dr. Bíró Sándor háziorvos most e gond megoldására kínál egy megoldást
az izsákiaknak. Ennek részleteiről kérdeztük.
- Nemrégiben, a Petőfi Népében is olvasható volt,
hogy mennyire hosszú a várakozási lista a megyei
kórházban, mind az ambuláns kezelésekre, mind a különböző műtéti beavatkozásokra. Én azt szeretném -s
erre tudok is megoldást javasolni-, hogy az izsákiaknak
legyen választási lehetősége, abban, hogy hol és mennyi várakozási idővel kívánják gyógyíttatni magukat.
Legyen mód egy másik helyen is a kezelésekre, ha a
megyei kórházban túl sokáig kellene várni. A beteg
dönthessen abban, hogy kivárja-e a hosszú időt, vagy
hamarébb kíván kezeléshez jutni. A megoldás a kiskunfélegyházi kórház. Azért merülhetett fel ez a lehetőség, mert 2008 novemberétől az ottani bőrsebészeti

osztály főorvosa lettem. Megjegyzem, ezzel együtt
továbbra is maradtam izsáki háziorvos, Félegyházán
csupán szerda délelőttönként rendelek. A félegyházi
kórház főigazgatójának felvetettem, hogy az izsáki
lakosok választhassák ezt a kórházat is, amennyiben
másutt hosszasan kellene várakozni. A végleges egyeztetés megtörtént ez ügyben az izsáki városvezetés és
a kórházvezetés között, így ez a lehetőség nyitva áll.
A betegnek mindössze annyi a dolga, hogy megnézi
melyik kórházban kisebb a várakozási idő és dönt,
hogy mit választ. Mi, háziorvosok megadjuk mindkét
kórház telefonszámát, s a beteg utánajárhat, hogy hol
milyen időpontot kaphat. Ami nem jó hír, hogy a TB. a
félegyházi kórházba járás útiköltségét nem téríti meg,
csak a Kecskemétre járókét.
- Az ambuláns kezeléseknél Félegyháza valóban
praktikus megoldás lehet, de mi a helyzet akkor, ha
esetleg be kell feküdni egy betegséggel?
- A kórháznak van osztályos háttere is, éppen
ezért ha a vizsgálat után az orvos úgy dönt, hogy a
beteget fel kell venni, akkor fel fogták venni. Nyilvánvaló, ha egy betegség súlyos, komplikált, akkor
nem egy kis kórházba kell a kezelést folytatni, hiszen
annak kisebbek a lehetőségei, technikai háttere. Akkor
egyértelműen a megyei kórház lesz a további kezelés
helye. Ezért fontos a háziorvossal való egyeztetés.
Felhívnám egy másik praktikus lehetőségre is az
izsákiak figyelmét. 2008. decemberében újabb szakvizsgát tettem, s a háziorvosi és sebészeti szak mellett
foglakozás egészségügyi szakorvos is lettem, így most
már ez a szolgáltatás is elérhető itt nálam. Foglalkoztatók, dolgozók kereshetnek munkaegészségügyi
vizsgálatok ügyében is.
-tetézi-

2009. március 20.

2009. március 15.
Ünneplésre gyűlt össze Izsák
népe. Végtelen kevesen. No, nem
kevesebben, mint az előző években, de nem is többen. Nézem
az emlékművet, olvasom rajta
a dátumokat: 1848-1948 és felsóhajtok. Bizony én már láttam,
amikor építették. Igaz, igen kicsi
gyerek voltam még akkor.
De most nem is ez az érdekes, hanem az, hogy nagyon
kevesen voltunk a mostani szép
magyar ünnepen. Gyerekkoromban még tudtak ünnepelni
az emberek, ilyen alkalommal
is hatalmas tömeg gyűlt össze,
és nem csak egy órahosszáig
tartott az ünnep, hanem egész
nap. Folytatódott a családban
otthon. Azt a kevés lakost, aki
nem tartott sem ünnepet, sem
vasárnapot, meg is szólta a többség. Mondták rá, hogy úgy viszi
az életét, mint akinek se istene,
se hazája.
Most, lehet, hogy ilyen a
lakosság többsége. De miért? Az
ITV körkérdésben tőlem is megkérdezte az ünnepség után, hogy
szerintem miért nem lettünk
többen? Azóta sem találok erre
egyértelmű magyarázatot. Lehet,
hogy a többség csak dolgozik
hétköznap, vasárnap? Elfelejtettek ünnepelni? Vagy már nem
is tudnak? Hozzászoktak, hogy
fentről mondják meg mikor kell
és kötelező is ünnepelni (április
4., november 7.) Akkor menni
kellett. Közönyösek az emberek
mindenfelé? Kiölték belőlük a
nemzeti tudatot, a múlt tiszte-

letét? Még mindig félnek, vagy
szégyellnek kokárdát kitűzni?
Lehet, hogy létüket érzik bizonytalannak és elkeseredetten
otthon ülnek? Sok-sok kérdés
felmerült bennem. Nem tudok
ezekre pontos választ adni. Lehet, hogy esetenként mind igen,
lehet, hogy egy sem az.
Tehát nem tudunk ünnepelni. Pontosabban kevesen
tudunk itt Izsákon. Hazaérve
itthon bekapcsoltam a tévét,
ahol sorban számoltak be arról,
miként is ünneplik a nagyvilágban nemzeti ünnepünket. Látni
lehetett, hogy ahol csak élnek
magyarok, mindenütt nagy
létszámban voltak. Erdélyben
több helyen is több ezres tömeg volt. Szlovákiában is hasonlóan, ahogy a Vajdaságban
is. Felsorolni sem lehet, olyan
sok helyen. Mindenhol szépen,
békességben emlékeztek meg
március 15-éről. Sehol nem lehetett látni kordonokat, de még
rendőrt sem. Kivéve Budapestet. Azt viszont félelmetes volt
látni, ahogyan felfegyverkeztek
a rendőrök. Erről megint egy
sor gondolat jutott az eszembe.
Ilyenek: Tekintélyt, tiszteletet
nem lehet gumibottal, fegyverrel kikényszeríteni. Amilyen a
fejedelem, olyan a népe. Ha egy
nő rossz erkölcsű az a hibás, aki
ezt kimondja? És még sorolhatnám a felötlő gondolatokat, de
ez már politika volna és ahhoz
meg nem értek.
Varga László

Az írástudók felelőssége
Hallod-e? Halkul a szív dobbanása
az az átütő, vad, erős, lobogás;
Hallgat valaki belső ritmusára?
Van-e útmutató fehér ragyogás?
Addig, amíg volt zenéje a szónak,
szivárgott fényvezetékeken át,
aranyszínűn, mint édesméz a szózat,
sugároztatva a belső ritmusát.
De kivetettétek a szájából a mézet,
eltiltottátok a lélek kenyerét,
állítottátok a homályba a képet,
kurtítottátok a határtalan közegét.
Az ősi törvényt, s a szavak hatalmát
meghintáztattátok messze szinteken,
új hangok rezgései torz formabontást
támasztottak az egyszerű szíveken.
Csak felszínét szántottátok a mélynek,
az idő földjének a termőtalaját,
elvágtátok az útját a gyökérnek
a vaksi lélek melyen felfele lát.
Sohasem volt még nép ilyen elhagyatott
ez a korlátozott, fáradt nemzedék;
szellemvezetőitől irányt ha kapott,
csak nyomot tévesztő látszatkeresést.
Mennyi vád! De mintha könyörgés volna
hozzátok, akiké a felelősség;
A Mester rég, csak egyszer írt a porba,
kinyitva a szó lelkiismeretét!

Magyar Gyuláné

2009. Költészetnapjára

Üzlethelyiség kiadó az iskolával szemben,
a Saci Virágbolt mellett!

Érd: Holló Attila HOLSZA TRAFIK
Szabadság tér 3-5.
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Déli harangszó Izsákról
Március 30-án hétfőn és április 4-én szombaton délben, a 200 éves
izsáki Szent Mihály-templom nagyharangja szól a Kossuth Rádióban.

. oldal

Ünnepeltek az Ezüst Gólyák
Február 28-án a sportcsarnokban rendezett
születésnapi ünnepséggel emlékeztek meg a
klubtagok, a támogatók és a társklubok meghívott képviselői az Ezüst Gólya Nyugdíjas
Klub megalakulásának 15. évfordulójáról. Az
ünnepség kiváló hangulatban zajlott, melyhez
nagyban hozzájárult a két ismert nótaénekes,
Erdős Melinda és Győri Szabó József műsora
is. Árvai Istvánné klubvezető elmondta, nagy
lendülettel, szeretettel és várakozással készültek az évfordulóra, hiszen egyik fő céljuk, hogy
minél többen lépjenek soraikba, s tapasztalják
meg közösségükben azt, hogy mennyi szépet
és jót tartogat az idős kor. Bíznak abban, hogy
az ünnepség jó hangulata többeknek is kedvet
ad ahhoz, hogy a klub tagjai legyenek. Akik a
helyszínen nem lehettek részesei az eseménynek azok az ITV műsorán keresztül kaphatnak
ízelítőt a klubéletből és esetleg kedvet a tagsághoz való csatlakozáshoz.

Felhívás

Az Izsákért Közalapítvány következő ülését május hónapban
tartja. Az Alapító Okiratában meghatározott céloknak megfelelő
pályázatokat 2009. április 30–ig fogadja. Pályázni lehet az alábbi
témakörökben:
- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- egészségügyi
rehabilitációs tevékenység,
- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- kulturális tevékenység,
- kulturális örökség megóvása,
- természetvédelem, állatvédelem,
- környezetvédelem,
- gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
- sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi viszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
- közrend- és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás,
- ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység,
- a közforgalom számára megnyitott út, híd, fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység.
A pályázatok leadhatók az Általános Iskolában Gera Árpádné
elnöknél és a Polgármesteri Hivatalban Tóth Otília titkárnál.
Kérjük, hogy adójuk 1%-nak felajánlásával továbbra is támogassák
alapítványunkat! Köszönjük továbbá az egyéb pénzügyi támogatásokat
is! Adószám: 18351851-1-23
Kuratórium

TETÉZI LAJOS

Gondolom...

…sokaknak jut eszébe mostanság a húsz
évvel ezelőtti időszak, a rendszerváltás nyitánya,
s vele az akkor négy évtized után ismét szabadon
ünnepelt március 15-e. Hatalmas várakozásban
és reménységben égett akkoriban az ország.
Szinte mindenkiben ott élt a hit, hogy egy valóban jobb világ köszönt majd ránk. Most, a húszéves évforduló
alkalmából ünnepelni illenék tehát. Már ha volna mit. Talán nem
véletlen, hogy nincs ünneplés, mert csak keveseknek volna erre
valóban oka!
Gondolom, sokan felteszik a kérdést; mit is ünnepelhetne
a többség? Talán azt, hogy a nagy remények nagy csalódásokká lettek? Vagy azt, hogy a történelminek nevezett események
csak arra voltak jók, hogy néhányan (zömükben azok, akik a
rendszerváltásnak mondott valami nélkül is többé-kevésbé mai
pozícióikban lennének) elképzelhetetlen vagyonokat szerezhettek
kapcsolataikkal és gátlástalan ügyeskedéseikkel, míg a társadalom
zöme a létminimum határán egyensúlyoz. Épeszű ember ennek
aligha örülhet, inkább elgondolkodik, hogy miért is lett minden
épp az ellenkezője annak, mint amit joggal várhattunk?
Gondolom, a kerek évforduló kapcsán többen is válaszokat
próbálnak találni a kínzó kérdésekre. Így tett Cserhalmi György,
a kiváló színész is, aki 1989. március 15-én Budapesten, az MTV
székház lépcsőjén olvasta fel a rendszerváltás 12 pontját, s aki nem
mellesleg egyik politikai oldal mellett sem kötelezte el magát. Egy
nyilatkozatában így értékeli ezt a húsz évet, tömör összefoglalását
adva annak, hogy szerinte miért is tartunk itt: „Húsz éve már
rögtön március 16-án megindult a versenyfutás a két akkori nagy
párt, az MDF és az SZDSZ között. Elkezdődtek a pozícióharcok.
A lehetőségek kizsebelése, a kapcsolati tőke magánérdek szerinti
konvertálása, ahelyett, hogy ezt a tőkét az egész társadalom számára hasznosan igyekeztek volna felhasználni. Az SZDSZ frontálisan
nekiment Antall Józsefnek. Pontosan tudták ők is, milyen nehéz
jogállammá formálni a pártállamot, de semmi sem számított.
Emlékszem olyan beszélgetésekre a Merlin Színházban, ahol maró
gúny tárgya volt a miniszterelnök, még akkor is, amikor halálos
beteg volt már. Nem volt nehéz rádöbbennem: az egész kizárólag
a hatalomról szól, nem rólunk, akik nem mentünk be a parlamentbe és megmaradtunk fapados állampolgároknak. Elszámolt-e
például az MSZP a vagyonával, megnevezték-e az előző rendszer
felelőseit? A KB-tagok ott vannak a parlamentben. A mai napig
viszolygás fog el néhány arc láttán. Antall József halála után érezni,
tudni lehetett, hogy visszajönnek. Amit nem lehetett tudni: hogy
az SZDSZ is beáll melléjük. Amikor megtették, az rosszabb volt,
mint egy tökönrúgás.”
Hát igen. Talán ez az utolsó szó fejezi ki igazán hűen azt, ami
a többségnek az úgynevezett rendszerváltásból jutott…

A SÁRFEHÉR TÁNCEGYÜTTES 2009. ÁPRILIS 25-ÉN
ÜNNEPLI 10. SZÜLETÉSNAPJÁT
Kedves Táncosok, Szülők!
Immáron 10. éve tanítjuk férjemmel, Lukács
Lászlóval Izsákon a néptáncot.
Polgármesterünk Mondok József 1999-ben
felkeresett minket azzal a szándékkal, hogy szeretné Izsák város fiataljait megismertetni népünk
kultúrájával, hagyományával, táncával.
Máig frissen él bennem az első megbeszélés,
az első próbák a még botladozó lábú gyerekekkel,
akik mára már felnőttként lépnek majd az ünnepi
műsoron a színpadra.
Egy évtized alatt közel 200 fiatallal volt szerencsénk foglalkozni. Nagy tervekkel kezdtünk el
dolgozni párommal és Molnárné Tóth Ibolya tanító
nénivel. Fiatal pedagógusként szerettük volna megváltani a világot, s ambíciókkal, ötletekkel, nagy
lelkesedéssel álltunk az első csoportunk elé.
Az első lépések meghatározták Izsák városához kötődő érzésünket. Kedves lett szívünknek
a település és a benne lakó emberek. Bár nem
idevalósi születésűek vagyunk, mindketten úgy
érezzük otthonra leltünk. Egy nagy családdá
váltunk, s máig szeretettel gondolunk tanítványainkra. Ideköltöztünk, hogy a néptáncoktatással,
hagyományápolással plusz értékeket adjunk a gyerekeknek. Eljutottunk rangos néptánc-, szólótánc
fesztiválokra, a Nemzeti Színházba, s Európa országaiban is méltón képviseltük szűkebb hazánkat.
A néptáncmozgalom szakmai elismerésekkel adta
tudtunkra, hogy jó úton haladunk. A sok közös
élmény, a tánc iránti szeretetünk egy családdá
formált bennünket.

Azóta eltelt 10 év, s mi kaptunk annyi szeretetet, erkölcsi elismerést mind a táncosoktól, szülőktől, s nem utolsó sorban Izsák város vezetőitől,
ami erőt adott a nehéz időkben.
Az első csoportunk tagjai sajnos már nem
táncolnak aktívan velünk. Ez volt az első kemény
lecke pedagógusi pályafutásunk alatt. Meg kellett
tanulnunk önzetlenül viselkednünk, s fájó szívvel
őket elengednünk. Mára már tudom, hogy nem
hagytak el teljesen. Minden találkozáskor látom
a szemükben a ragyogást, a szeretetet, amit én is
érzek irántuk.
Kedves Táncosaim!
Nagyon köszönöm nektek hogy voltatok, s
hogy vagytok! Kívánom, hogy április 25-én szeretetben, boldogságban ünnepeljünk ismét együtt
az izsáki sportcsarnokban!
Lukácsné Haránt Eszter

Óvodai beiratkozás

ESTI NÓTASZÓ

Kedves Szülők!

Március 27-én, pénteken
18 órától NÓTAEST lesz a
Vino Étteremben.
Közreműködnek a kecskeméti ID. FARKAS BÉLA
NÓTAKÖR énekesei, kísér
Zsiga J. István és népi zenekara. A műsor háziasszonya
Tancsáné Uzsorás Katalin, a
nótakör vezetője.
A program egyben nyilvános tévéfelvétel is lesz.
Az Izsáki Televízió rögzíti a
műsort.

Az óvodai beiratkozás 2009. március 23-24-25-én 8 - 13 óráig
lesz a Sárfehér óvodában.
A beiratkozáshoz szükséges iratok:
- Szülő, gondviselő személyi igazolványa.
- Saját és a gyermek lakcímét igazoló lakcímkártya v. iratok.
- A gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok.
- Amennyiben igényli, a kedvezményes étkezési térítési díjra
jogosító
iratok.
Minden óvodáskorú gyermeket szeretettel várunk!
Óvónénik

Közmeghallgatás
Kisizsákon
Április 2-án csütörtökön 18
órakor közmeghallgatást tart
az Önkormányzat Kisizsákon
a művelődési házban.
Minden érdeklődőt várnak!

VÉRADÁS

Belépő vacsorával
1000 Ft.

Értesítjük a segítőszándékú lakosságot, hogy 2009.
április 17-én (péntek) 9 órától 13 óráig a Művelődési
Házban véradás lesz.

Helyfoglalás személyesen
az étteremben, illetve az 569135 vagy a 30/388-24-60-as
telefonszámon.

IZSÁKI Hírek
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Tiszta haszon

Könyvtári hírek, új könyvek

Izsákra került az egyik millió

A „Tiszta haszon – Játsszon
egymillióért” programot év elején
indította a kormány a feketegazdaság elleni küzdelem jegyében,
melyben minden 14 évesnél
idősebb állampolgár pályázhat
egy – vagy akár több
–, minimum 1000 forint
értékben igénybe vett
lakossági szolgáltatásról
szóló számla adataival.
Így például az autószerelő, a fodrász számláját
is be lehet küldeni. A
közüzemi számlákkal
(víz, villany, gáz, stb.)
azonban nem lehet részt
venni a programban.
Minden beküldött számla csak egyszer játszik,
de egy-egy személy több
számla adatait is beküldheti. A
pályázatban a számla számát, és
a kibocsátó szolgáltató adószámát
kell feltüntetni, illetve azt a mobiltelefon-számot, ahol értesíteni
lehet a pályázót, ha nyer. Pályázni
SMS-ben, a 06-70/707-0007-es
telefonszámon, vagy interneten,
a www.szamlavalmilliokért.hu
honlapon keresztül lehet. A program évvégéig tart, s havonta kisorsolnak 10-10 millió forintot.
Február 2-án tartották az első
sorsolást, melyre januárban több
mint 36 ezer számla adatait küldték be az érdeklődők. Tízen lettek
milliomosok, köztük Duráncsik

Péterné Fábián Mária izsáki pályázó, akit arról kérdeztünk, hogyan
is lett milliomos?
- Egy olvasószemüveget csináltattam Kecskeméten, amellyel
-így utólag elmondhatom- több-

Miniszterelnöki gratuláció
szörösen is nyertem, mivel egyrészt komoly árengedményt adtak
rá, másrészt a kapott számlával
„ráadásnak” még egy milliót is sikerült nyernem – mondja Mária.
- Hogyan pályáztál?
- Interneten küldtem be a
számla adatait. A lányom jóvoltából a számítógép-használat
nem ismeretlen előttem, így az
internet sem. A pályázat részleteit
is onnét tudtam meg. Teljesen
egyetértek a pályázatot elindító
szándékkal, hogy illenék mindenkinek tisztességesen működnie
a gazdaságban. Én magam is
mindig adófizető voltam, a fize-

tésemből rendszeresen levonták
az adót. Azt gondolom, úgy igazságos, ha mindenki részt vesz a
köz terheinek viseléséből. Mint
tudjuk ez ma azért nincs egészen
így. Ez a pályázat kicsit segít erre
irányítani a figyelmet,
s némi ösztönzést is
adhat, hogy minél többen kérjenek számlát a
szolgáltatásokról.
- Hogyan zajlott a
díjátadás?
- Február 13-ára
hívtak az országházba,
ahol Gyurcsány Ferenc
miniszterelnök úr köszöntött bennünket, s
adta át a nyereményről
szóló díszoklevelet. Mindenkivel külön-külön is
nagyon barátságosan elbeszélgetett. E beszélgetésből kiderült,
hogy tényleg érdekelte őt, hogy
kik is vagyunk, s mit csinálunk,
mert hihetetlenül sokat tudott
mindenkiről. Nyilván a munkatársai készítették fel, de nagyon
jóleső érzés volt ez az érdeklődés.
A megyéből egyébként ketten
nyertünk. A másik nyertes egy
kunszállási hölgy volt. Nekem
igen-igen jól jött ez a pénz a rokkantnyugdíjam mellé!
- Újabb pályázatot nyújtasze be?
- Már bent is van!
-tetézi-

Ételed legyen egészséged forrása (4. rész)
Aki figyelmesen követte eddigi cikkeimet, olvashatta, hogy az emésztés folyamataival foglalkoztunk.
Végig vettük a száj, gyomor, vékonybél szakaszait. Most
pedig elérkeztünk az emésztés leglassúbb részéhez, a
vastagbélhez.
A vastagbél a vékonybél végső szakaszán helyet
foglaló ún. Bauhin-billentyűtől a végbél nyílásáig
terjed. A Bauhin-billentyű valójában a vékonybél
izomrétegének körkörös megvastagodása, amely ritmusos összehúzódásra képes, megakadályozva ezzel
a vastagbél tartalmának visszafelé, a vékonybélbe
történő áramlását. A vastagbél kb 1,5 m hosszú és
öt szakaszból áll (vakbél, felszálló, haránt- és leszálló
remese, végbél). Alapvetően a vastagbél fő funkciója a
béltartalom (széklet) besűrítése, azaz a benne lévő víz
és oldott sók visszaszívása a szervezetbe. A vastagbélbe
jutott béltartalom tartalmazhat még meg nem emésztett
fehérjéket, zsírokat, fel nem szívódott aminosavakat
és cukrot (szénhidrátot). Ezeket a bélbaktériumok
elbontják: a fehérjéket és aminosavakat a rothasztó
baktériumok lúgos kémhatású termékké (pl. ammónia)
alakítják, a cukrokat az erjesztő baktériumok savanyú
kémhatású molekulákká (pl. tejcukor?tejsav) bontják
le. A széklet emészthetetlen anyagokat (pl. növényi
rostokat), vizet, sókat, részben lebontott anyagokat,
valamint bélbaktériumokat és nyálkahártyasejteket
tartalmazhat. Zsírtartalma zsírfelszívódási zavar esetén fokozott. A széklet barna színét a máj által termelt
bilirubin redukciós terméke, a szterkobilin adja. A
túlzott fehérjebevitel, illetve elégtelen fehérjeemésztés
rothadásos diszpepsziára vezet (a széklet bűzös, kémhatása lúgos), A túlzott szénhidrátbevitel, ill. elégtelen
szénhidrát felszívódás erjedéses diszpepsziára (a széklet
savanykás szagú, kémhatása savanyú) vezet.
Nézzük összefoglalóan, a mindennapi nyelvre
lefordítva az emésztésünket. Általánosan elmondható,
hogy az emberek nagy részének e szakasszal vannak
a legtöbb problémái. Ön étkezés után fel szokott puffadni? Milyen gyakran ürít? Van aranyere? Allergiás?
Ahogy végigolvassa a kérdéseket és talán még meg is
válaszolja, és a kérdésekre igenlő válaszokat adott, akkor
Önnek is valószínűleg emésztőszervi problémája van.
Ekkor mondhatja, hogy Ön eszik gyümölcsöt, zöldséget
„eleget”. Csak nem mindegy, hogy milyet és milyen
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formában. A vastagbél szakaszában a már korábban említett nagyüzemi konyha dolgozói lelassulnak. Ez olyan,
mintha a konyhán a kukákat néznénk meg. Elkészítik az
ételeket, talán el is mosogatnak, de csak a legvégén ürítik ki a kukákat, de nem biztos, hogy ki is fertőtlenítik.
Ez a mi vastagbelünk is. A nagy „szemetes”. Évek alatt
gyűjtögetjük az „ételmaradványokat”. A vastagbél falára
le is rakódik szépen. Ebből mi azt vesszük első fokon
észre, hogy étkezések után valahogy nem jól érezzük
magunkat, pedig talán nem is ettünk sokat. A székletürítésünk talán egy héten kétszer, háromszor történik és
akkor sem egyszerűen. Nem foglalkozunk vele, mert azt
mondjuk, hogy „a szüleimnek is ilyen volt”, „örököltem
az aranyeret”. Az aranyeret nem szokás „örökölni”, azt
mindenki magának állítja elő. Az oka az erőlködés székelés közben, vagy nehéz súlyok emelgetése, a záróizom
nem megfelelő záródása. A leírást folytathatnám tovább
és az ok-okozati viszonyról is írhatnék oldalakat, de a
lényeg, hogy a nem megfelelő táplálkozás miatt rakódik
le a salakanyag a bélrendszerünkre. Mivel nem ihatunk
meg fél liter fertőtlenítőt, mosóport, hogy átmossunk
magunkat, így maradtak a hosszadalmasabb méregtelenítő kúrák. Ha nem tisztítjuk időnként ki magunkat,
akkor a kellemetlen érzésekből, a későbbiekben betegségek alakulnak ki. Amikor viszont bekövetkezik a baj,
akkor azt várjuk el az orvostól, hogy azonnal mondja
meg nekünk, hogy miért alakult ki a betegségünk. Aztán
bekapkodjuk a gyógyszereket, s azoktól várjuk a megoldást. Nem értjük, hogy miért nem javul az állapotunk.
Talán egy ideig stagnál, aztán erősebb gyógyszereket
kell szednünk. Ekkor – végső mentségként- fordulunk
természetgyógyászhoz. A célzott kérdésekből megállapítja, hogy hol gyökeredzik a probléma és nem a
tünetet kezeli, hanem a betegséget. Tudnunk kell, hogy
bármilyen alternatív terápiát választunk minimum fél
év szükséges ahhoz, hogy nagymértékben visszaálljon a
szervezetünk a megfelelő állapotba. Hiszen mi magunk
sem egy napig nem figyeltünk magunkra, hanem több
évig, vagy évtizedig. (folytatása a következik)
Jó Egészséget Mindenkinek!
Nagy-Szalai Melinda
Tel.: 06 30/338-90-51
web:www.melinda-angel.fw.hu

King: A nagy kerítő; Knauss:
De Sade márki hitvese; Kökényessy: Ha majd egyszer találkozunk…;
Lőrincz: Torta termett szülinapra;
Mae: A karnevál királynője; Masson: A nyolcadik parancsolat; McNaught: Míg el nem jöttél; Nádudvari: Párizsban ne légy szomorú;
Nemere: Elveszettek; Norac: Alex,
a torkos kismalac; Potter: Kacsa
Jolán kalandjai; Potter: Nyuszi
Benjámin kalandjai; Preston: A
sötétség kereke; Roberts: Délidő;
Roberts: Határtalan vágy; Steel:
A kettes lakosztály; Noddy és a
formák; Noddy és a színek; Noddy
és az idő; Zacek: A kisvakond és a
számok; Kriscskovics: Az origami
varázsa; Christie: Porot első esetei;
Schleinerné: Személyiségspecifikus vonások konfliktusos nevelési
helyzetek megoldásában; Young:
A PH csoda; Tersánszky: Rekőttes;
Raven: Angyalbiblia; Stelze: Spirituális gyógyítás; Strutbers: Az aura
rejtett titkai; Varga: Barangolás
az őslények világában; Bolygónk
élővilága; Haraszti: Barangolás a
ragadozók világában; Deverux:
15 perc jóga; Hay: Az erő benned
van; Schirner: Légzéstechnikák;
Tanel: A vasút története; Smith:
Új növény a kertünkben; Varga:
Díszmadarak, Clarke: 50 recept
az eszményi alakért; Frank: Nem
kell mindig libamáj; Klasszikus
divat; Szeghalmyné: Gyöngy-világ;
Berg: Rumini Zúzmaragyarmaton;
Christie: Tragédia három felvonásban; Clarke: Visszatérés Trójából,
Postánkból

Cornwell: A Dél keresztje; Gárdonyi: Ábel és Eszter; Heller: A 13.
apostol; Higgins: Nincs kegyelem;
Holt: Rózsa tövis nélkül; Krentz:
Tűz és víz; Nemere: Maradj még
kedves!; Nemere: Szerelem éjfélkor; Pohl: A kicsik nyomában;
Sandemo: Varázsjelek; Shan:
Démonvilág; Sue: Párizs rejtelmei;
Szabó; Hárman a szekrény tetején;
Trumbo: Johnny háborúja; Fischer:
Tíz kiskutya kalandjai; Clayborne:
A találmányok története; Nemere: Titkos társaságok Magyarországon; Általános pszichológia;
Vekerdy: Kicsikről nagyoknak;
Finetti: Népek; Berend: Európa
gazdasága a 20. században; Gőbel:
Égig emelő légzés; Sunderland:
Okosan nevelni tudni kell; Tóth:
Szájról szájra; Vermeulen: Fák és
cserjék enciklopádiája; Lederer:
Csodálatos madarak; Morris: A
csupasz nő; Gál: Verses-képes gyerekjóga; Voorman: babamasszázs;
Ford: A világ híres harckocsijai;
Berger: Kaktuszok; Röllke: Orchideák; Nichl: Kutyáink tanítása és
nevelése; Lamb: Csináld magad!;
Newbury: A kert nagykönyve; Földi: Eva Braun regénye; Hamenn:
Erzsébet királyné; Mitták: 1000
év- 100 híres történelmi személy;
Nemere: Kalandorok a magyar
történelemben; Schafnitze: Zászlók és lobogók; Nemere: Szex és
politika a világtörténelemben;
Bailey: Topáz a jégen; Topáz a
színpad csillaga; Bartos: Anna,
Peti és Gergő.

Tisztelt Szerkesztőség!

Kisnyugdíjasként szeretnék egy témát az Önkormányzat figyelmébe
ajánlani. A mind drágább megélhetés miatt egyre többeknek gond, hogy
a kevéske pénzükből, különösen kis nyugdíjukból, még meg tudjanak
élni valahogy. Ezért igen fontos, hogy mi mennyibe kerül. És az, hogy
csak azért fizessünk, amit igénybe is veszünk. A szemétszállítási díj
egy olyan tétel a fizetnivalók közül, amiért akkor is fizetni kell, ha nem
vesszük igénybe. Sok nyugdíjas akár hétszámra sem teszi ki a kukát,
mert nincs teli, de mégis úgy kell fizetnie, mintha állandóan megtöltené.
A régióújságban olvastam, hogy Akasztón ezt úgy oldják meg, hogy a
kukákon vonalkód van, amit a szállítók leolvasnak ürítéskor, így csak a
tényleges ürítések után kell díjat fizetni. A Kossuth Rádió Napközben
műsorában pedig arról volt riport, hogy Szeged több környéki településen
két nyugdíjas fizet egy kukadíjat. Javaslom az Önkormányzatnak, hogy
nálunk is vezessenek be valami hasonló könnyítést azoknak, akik csak
kevés szeméttel veszik igénybe a szállítást, hogy a kis nyugdíjból olyanért
ne kelljen fizetni, amit nem veszünk igénybe.
Izsáki kisnyugdíjas (név és cím a szerkesztőségben)

A hulladék szállítási díj megállapításával
kapcsolatos észrevétel
A Szerkesztőséghez küldött levélre az alábbiakról tájékoztatom a
levélírót. A szemétszállítási díjat a Hulladékgazdálkodásról szóló 2000.
évi XLIII. tv. szabályozza, valamint annak végrehajtásáról szóló 64/2008.
Korm. rendelet. Ezen jogszabályok értelmében a szemétszállítási díj fizetése kötelező mindenki részére, aki ingatlantulajdonnal rendelkezik, függetlenül attól, hogy mennyi szemete keletkezik. Izsákon a helyi rendelet
heti egyszeri ürítést figyelembe véve a kuka nagyságától függően állapítja
meg a díjat. A cikkben említett vonalkódos díjtétel is megállapítható,
azonban annak bevezetése a szükséges eszközök felszerelése a szállító
járműre többletköltséggel jár és azt is az ingatlantulajdonosoknak kellene
megfizetni. A rendszer hátránya, hogy az ingatlantulajdonosok úgymond
átlopják egymás kukájába a szemetet, illetve a kukákat nem rakják ki,
hanem a határban az útszéleken hagyják zsákokban a saját szemetüket.
Ezen tapasztalatokat az ilyen rendszerrel működő települések vezetőitől
ismerjük. A szemétszállítási díj kedvezményeket szintén a helyi Önkormányzat állapíthatja meg. Ilyen kedvezményt ettől az évtől kezdve csak
a nagycsaládosoknak biztosít az önkormányzat. Ehhez tudni kell, hogy
a kieső díjat az Önkormányzatnak kell megfizetni a szolgáltató részére.
Ebben a gazdasági helyzetben az Önkormányzat ilyen kedvezményeket
felvállalni nem tud.
Dr. Hauzmann János

címzetes főjegyző

IZSÁKI Hírek

2009. március 20.
Sokak szerint az 1989-es év az
úgynevezett rendszerváltás kezdetének esztendeje volt Magyarországon,
míg mások ma is vitáznak arról, hogy
e folyamat indulása valóban ’89-re
tehető-e? Vannak, akik az MDF két
évvel korábbi megalakítását tartják a
nyitánynak, míg mások az állampárt, az
MSZMP nem sokkal korábbi megszűnésének, illetve MSZP-vé alakulásának
idejét jelölik meg. A legtöbben viszont
az 1990 tavaszi többpárti parlamenti
választáshoz kapcsolják a rendszerváltás kezdetét.
1989 két okból talán tényleg
kitüntetettebb időpontnak vehető a
többinél. Egyrészt -negyven év utánekkor ünnepelhettük március 15-ét ismét szabadon, munkaszüneti napként,
mivel 1988. decemberi határozatával
hivatalos ünneppé emelte a kormány.
Másrészt ez év október 23-án kiáltotta
ki Szűrös Mátyás ideiglenes köztársasági elnök a harmadik köztársaságot,
a budapesti Kossuth téren összegyűlt
hatalmas tömeg ovációjától kísérve. (Az
első 1918-as és a második 1946-os után
számolva.) Történészek majd nyilván
eldöntik, hogy mi legyen a kezdet. Ez
azonban csakis megegyezés eredménye
lehet, hiszen egy ilyen változás nem
egyik napról a másikra valósul meg.
Így akár több ponthoz, eseményhez is
jogosan kapcsolható. Mi, akik megéltük
ezt az időszakot, többségében 1989-et
emlegetjük, ha a változások kezdetét
próbáljuk behatárolni. Emlékezhetünk,
a várakozások hatalmasak voltak akkoriban! Ám a csalódások még ennél
is hatalmasabbak lettek mára! 20 év
múltával sajnos egyértelműen kijelenthetjük: Magyarország eltévedt e nagy
átalakulás útvesztőjében.
Most induló „20 éve történt” című
sorozatunkban felidézzük az időszak
helyi történéseit, hiszen itt Izsákon
is soha nem látott érdeklődés övezte
az eseményeket. Mint a művelődési
ház igazgatója, s mint olyan személy,
akiről tudható volt, hogy híve a változásoknak, másokkal egyetemben én is
gyorsan a helyi folyamatok közepében
találtam magam. Ma már elképzelhetetlen tömegérdeklődés mellett zajlottak a
művelődési házban a politikai, közéleti
események, gyűlések, fórumok. Valóban felemelő élményekkel teli időszak
volt ez. Öröm volt látni, hogy mekkora
igény és szándék volt az emberekben a
jó irányú változások iránt. S különösen
felemelő élményként idézhető, hogy
hittek is ennek lehetőségében. Akkor
még nem láthattuk, de el sem hittük
volna, ha valaki elmondja, hogy később
mivé válik majd az egész. Hogy KB.
ugyanazok navigálják KB. ugyanolyan
csődbe az országot, mint amilyenektől
akkor szabadulni akaratunk. De a hőn
kívánt szabadságra gondolva sem hittük volna mindazt, ami például idén
március 15-én Budapesten történt, ahol
a ’48-as 12 pont második követelésének
(Felelős kormányt Buda-Pesten!) néma
felmutatásáért őrizetbe vettek két fiatalembert. Másik kettőt meg azért vittek
el, vetkőztettek meztelenre, s alázták
meg többszörösen, mert Gyurcsány
távozását követelték. Egy fiatal párt
pedig azért nem engedtek az egyik
ünnepség közelébe, mert cumisüveget
vittek magukkal kisbabájuknak. (És
még sorolhatnánk.) Ezek az emberek
nem randalíroztak, nem dobáltak
molotovkoktélokat, csak a véleménynyilvánítás szabadságával próbáltak
élni, a fiatal pár pedig egyszerűen részt
akart venni az ünnepi műsoron. E
jogaikat, mint minden magyarnak, az
Alkotmány biztosítja. Íme az idevonatkozó passzusok: „54. § (2) Senkit nem
lehet kínzásnak, kegyetlen, embertelen,
megalázó elbánásnak vagy büntetésnek
alávetni… 61. § (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a
szabad véleménynyilvánításra… 62.
§ (1) A Magyar Köztársaság elismeri
a békés gyülekezés jogát és biztosítja
annak szabad gyakorlását.” Ez tehát az
„elmélet”, s láthatjuk mi a gyakorlat.

20 éve történt
Mindehhez vegyük még hozzá, hogy
nemrégiben törvényt is hoztak e jogok
korlátozásáról. Ám az „elit”, a meglehetősen gyér számban megjelent „néptől”
még így is csak kordonokkal elkerítve,
alig látótávolságban mert koszorúzni.
Tragikus, ijesztő, szomorú és elkeserítő, hogy ide jutottunk 20 évvel a nagy
remények után! Ha ez így megy tovább,
még megérjük, hogy létrehozzák az orwelli gondolatrendőrséget és börtön jár
azért is, ha valaki csak gondol arra, hogy
végre el kellene kergetni a méltatlan, az
országot gazdasági és morális csődbe
rántó politikusokat.
’89-ben azonban még telve volt
mindenki optimizmussal. Így szemléljük hát a kezdeteket. Elsőként az
1989. március 15-ei izsáki ünnepségen elhangzott beszédet adjuk közre.
A szónok Kemény Gábor, a Magyar
Demokrata Fórum akkori izsáki szóvivője volt.

-tetézi-

Tisztelt ünneplő Közönség,
Hölgyeim és Uraim, kedves
Gyerekek!
A Magyar Demokrata Fórum
nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm mindannyiukat.
A mai március 15-e 1949 óta az
első, amelyet munkaszüneti napként
ünnepelhet az ország népe. Az 1848-as
márciusi forradalom 141. évfordulóján
társadalmi nyomásra újra eljöhettünk
a ’48-as emlékhelyre, felidézhetjük az
akkori bátor emberek bátor tetteit, melyekkel megtörték a zsarnoki hatalom
egyeduralmát és egyetlen nap leforgása
alatt megteremtették egy szabad, független Magyarország létrehozásának
alapfeltételeit.
A forradalmi légkör kialakulásában elsődleges szerepe volt annak, hogy
a nemzet válságos állapotba került,
az osztrák uralkodóház népelnyomó
politikája és gazdasági kizsarolása által.
Szeretném felidézni Önöknek a nemzet
akkor 12 pontba foglalt követeléseit.
1. Sajtószabadság, a cenzúra eltörlésével.
2. Felelős kormány Buda-Pesten.
3. Évenkénti országgyűlés Pesten.
4. Törvény előtti egyenlőség polgári és
vallási tekintetben.
5. Nemzeti őrsereg.
6. Közös teherviselés.
7. Úrbéri viszonyok megszüntetése.
8. Esküdtszék, képviselet egyenlőség
alapján.
9. Nemzeti bank.
10. A katonaság esküdjék meg az
alkotmányra, a magyar katonáinkat ne
vigyék külföldre, a külföldieket vigyék
el tőlünk.
11. Politikai foglyok szabadon bocsátása.
12. Unió Erdéllyel.
Sajnálattal kell megállapítanom,
hogy a 12 követelés közül közel 141
év után nyolc még mindig időszerű és
teljesítetlen. Nyilván ez az oka, hogy
1950 óta nem kívánatos volt a nagy
tömegbeni nyilvános ünneplés, mert
az országon uralkodó politikai hatalom
tartott ezen eszmék felidézésétől. Azzal
együtt, hogy érvényességüket szóban
fennen hirdette. Nem ez volt az első
eset a történelem során, hogy egy
egyeduralkodó, totális rendszer a márciusi eszméket kisajátítani igyekezett.
A márciusi eszméket általa elfogadottnak tüntette fel már a múlt század
végén a Tisza-kormányzat is, e magasztos eszmék hangoztatása mellett
rántották bele hazánkat a két világháború polkába, melynek következtében
az ország területének kétharmada, a
lakosságának fele elveszett.
Ugyancsak magukénak vallották
a márciusi eszméket Szamuely, Korvin
Ottó és Rákosi Mátyás hóhérlegényei
ugyanúgy, mint Horthy Miklós és Héj-

jas Iván darutollas gyilkosai.
Szegény márciusi eszmék!
Mikorra tudunk ennyi vért és
mocskot egy vértelen forradalom
emlékéről lemosni! Talán azzal mihamarébb, ha elfogadjuk az új kihívást,
mert a magyarság napjainkban ismét
történelmi távlatú válság kapujához
érkezett. Az új kihívás pedig egy mély
politikai, gazdasági és erkölcsi válság
szorításában vergődő ország segélykiáltásának meghallását jelenti. De az
észlelés nem elég! Sürgős és hatékony
gyógymód szükséges.
A Magyar Demokrata Fórum
volt az a szellemi, politikai erő, amely
létrejötte után a rendőri zaklatást is
vállalva nyilatkozataiban hű képet
igyekezett adni az ország valós állapotáról és felszólított minden jó szándékú
embert, hogy ne engedje a nemzetet a
pusztulásba rohanni. Mert a nemzeti
katasztrófa lehetősége a küszöbön áll.
Államadósságunk a 20 milliárd
dollárt meghaladja, amivel nekünk
tartoznak, azt soha nem fogjuk látni.
Az összeg visszafizethetetlen, kamatai
a nemzeti jövedelem mind nagyobb
hányadát emésztik fel, 1995-ben a
teljes exportunk (ha nem csökken) 60
százalékát teszi ki.
Örömmel tapasztaljuk, hogy a
Magyar Demokrata Fórum által javasolt
megoldási módok közül az MSZMP,
mint uralkodó párt, mind többet vesz
át, de azt a sajátjaként akarja a társadalomnak eladni, a hatalmi viszonyok
lényegi változtatása nélkül, illetve csak
szavakban történő kinyilatkoztatások mellett. Miközben Grósz Károly
pártfőtitkár aszerint csűri-csavarja
mondanivalója tartalmát, hogy éppen
amerikai üzletembereknek akar-e
csődbement magyar vállalatokat eladni,
vagy Davosban akar újabb hitelekhez
és piacokhoz jutni, vagy pedig itthon
a túlságosan hangossá vált ellenzéket
akarja lecsendesíteni.
A Magyar Demokrata Fórum nem
ül föl a csalétekértékű kinyilatkoztatásoknak. Irányadónak a pártfőtitkár
szülőföldjén, Miskolcon 1988. december 16-án tett kijelentését tekinti. „Mi
a hatalmat nem akarjuk megosztani, a
hatalom gyakorlásába akarjuk bevonni
a különböző erőket” – hangzott el akkor
a főtitkár szájából.
Nos, mi sem kívánjuk, hogy megosszák a hatalmat. Egyet akarunk,
hogy a hatalom visszakerüljön jogos
birtokosához, a néphez, az eddig hallgató többséghez. Hogy megszűnjön a
kisebbség uralma a többség felett. Amíg
ez bekövetkezhet, nehéz küzdelmeknek
nézünk elébe és kizárólag erőszakmentes
megoldásokat tartunk elfogadhatónak.
Kérünk minden jó szándékú hazánkfiát,
támogasson bennünket! Adják fel eddigi
közönyös „minden mindegy, úgysem tehetünk semmit” magatartást, érezzék át,
hogy elérkezett a történelmi sorsforduló
pillanata, amikor minden magyarnak
állást kell foglalni, milyen sorsot szán
nemzetének. A fennmaradást-e, vagy
azt, hogy eltűnjünk Európa térképéről.
Mert a jelenlegi születési arányszámok
fennmaradása esetén 2040-re 3 és félmilliós népességfogyással kell számolnunk,
az ezredfordulóra pedig már a lakosság
30 százaléka nyugdíjas lesz. Segítsék a
Magyar Demokrata Fórumot abban a
harcában, melyet az alkotmányozó nemzetgyűlés létrehozásáért folytat, hogy
ne fordulhasson elő sokadszorra ismét,
hogy a nép nevében, de megkérdezése
nélkül a feje felett döntenek.
A párt villámgyorsan kidolgoztatta
az új alkotmány alapelveit és azt a 75
százalékos kommunista többségű országgyűléssel el is fogadtatta. A Magyar
Demokrata Fórum elfogadhatatlannak
tekinti ezeket a Korom Mihály és
hasonszőrű sztálinista elvbarátai által
kidolgozott alapelveket, a jelenlegi
parlamentet pedig úgy értékeli, nincs
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meg az a demokratikus felhatalmazása,
hogy új alkotmányt adhasson a történelmi megújulásra váró nemzetnek. A
Magyar Demokrata Fórum elképzelése
szerint az alkotmányozó nemzetgyűlést
minden politikai tényező bevonásával
általános és titkos, kellően ellenőrzött
választásokon kellene létrehozni. A
létrejövő testület egyetlen feladata az új
alkotmány kidolgozása lenne, melynek
elkészültével feloszlatná saját magát
és átadná helyét egy demokratikusan
létrejövő parlamentnek és koalíciós
hatalomnak. A pártnak azt a deklarált
szándékát, hogy esetlegesen kisebbségbe kerülve is vezető szerepre tart
igényt, a Magyar Demokrata Fórum
visszautasítja. Okulhattak volna a ’87ben kialakult állapotból, mely azért
jöhetett létre, mert az egy párt a saját
érdekét a nemzet érdeke fölé helyezte.
Jelenleg is politikai többcélúság van,
tényleges demokrácia helyett.
A Magyar Demokrata Fórum
egy nagy kísérletbe fogott, meg akarja
oldani a diktatúrából a demokráciába
való átmenetet erőszakmentes úton.
A kísérlet sikeréhez széleskörű társadalmi összefogásra van szükség és jó
partnerekre a párt részéről is, hogy az
emberiességi szempontok érvényesüljenek a csoportérdekek ellenében. Ez
modellértékű kísérlet Kelet-Európa
népei számára, melynek sikeréért az
egész világ nekünk szurkol. A március
11-12-én megtartott országos gyűlésünkön jelen volt a budapesti diplomáciai testület az amerikai nagykövettel az
élen. Levélben üdvözölte a tanácskozást
számos államférfi, élükön Mihalil Gorbacsovval és Lech Valessa is. Jelen volt
az angol, francia, nyugatnémet, osztrák,
olasz, japán és szovjet televízió. Komoly
munkát végeztünk, melynek írásos
anyagát hamarosan széles körben is
közzé tesszük.
Azokhoz is szeretnék szólni, akik
a válság történetéből nem tanulva
jelenleg is azon munkálkodnak, hogy
a sztálinizmust visszacsempésszék a
hátsó ajtón a magyar közéletbe. Ez a
politikai irányzat a legkellemetlenebb
az MSZMP-nek is, mert a nem kívánt
zabigyerek az övé, és jobban kell tőle
tartania, mint a Magyar Demokrata Fórumtól. Ezek az „elvtársak” képtelenek
felfogni, hogy nemcsak a társadalom
teljes bizalomvesztését vívták ki maguknak, hanem az utálatát is. Következésképp a választási küzdelmek során
politikai fellépésüknek a népakarattal
kell majd szembesülnie. A Magyar
Demokrata Fórum reméli, nem lépnek
át olyan határokat, hogy a népítélettel
szembesüljenek. Jelenleg fegyverkeznek és feketelistákat (egyesek szerint
halállistákat) köröznek, melyeken
nemcsak a Magyar Demokrata Fórum
és más pártkezdemények vezetői
szerepelnek, hanem előkelő helyen
van Pozsgai Imre és Király Zoltán is.
Zászlójukra egy alkoholista nemzetközi
kalandor nevét tűzték, aki a nemzet
szégyenére 1956 után belügyminiszter,
majd ezt követően miniszterelnök volt
és vezető szerepe volt több száz akasztófa felállításában. Münnich Ferencről
van szó. A legvisszataszítóbb politikai
ítéletet éppen ma 30 éve, 1959. március
15-én hirdette ki dr. Halász János bíró.
A vádlottak az újpesti forradalmi bizottság tagjai, Rajki Béla, Hornyák Tibor és
társaik voltak. A kihirdetett tíz halálos
ítéletből hetet végre is hajtottak. Micsoda ördögi aljasság kell ahhoz, hogy
a forradalmárokat éppen a forradalom
évfordulóján ítéljenek halálra!
A Magyar Demokrata Fórum
többek között ezért is kezdeményezi
az országgyűlésnél a büntetőtörvénykönyv olyanirányú módosítását,
hogy ebben az országban ne lehessen
többé senkit politikai tevékenységért
felakasztani.
Végezetül egy Petőfi-idézetet
ajánlanék ezen elvtársak figyelmébe:
„Habár felül a gálya, s alul a víznek árja,
azért a víz az úr.”
Köszönöm, hogy meghallgattak!

Március idusa…
Napjainkban újra olvasva a 20
évvel ezelőtt elmondott ünnepi beszédemet két, egymással ellentétes hatású
érzület kerít hatalmába: Az egyik az
ünnep hangulatának emléke, Izsák
történetében addig nem látott, a főteret
zsúfolásig megtöltő, kb. 1000 ember
és gyerek látványa, akik ünneplőbe öltözve, csillogó szemekkel a csodavárás
hangulatában szinte ledermedve, néma
csöndben hallgatják az évtizedek óta
nem hallható gondolatokat, majd a
beszéd végén a szűnni nem akaró taps
és éljenzés – csodálatos jutalom volt
számomra az addig végzett szervezőmunkáért és az akkor még kockázatos
kiállásért. Mi akkor nagyon sokan úgy
gondoltuk, hogy véghez tudjuk vinni
az igazságos társadalmi és gazdasági
átalakítást, egy nemzeti érdekérvényesítő, békés és boldog országot hozunk
létre. Alkotmányozó nemzetgyűlést,
igazságos új törvényeket, a múlttal való
szembenézést és számvetést ígértünk
és akartunk – mi lett belőle?
Ebből fakad a másik érzés: A lelkiismeret furdalásé, a becsapottságé, a
bűntudaté és a keserű gyűlöleté! Mert
a ’90-es kormányalakítást követően
(szándékosan nem írom le a nekem
rosszemlékű miniszterelnök nevét) egy
év sem telt el és az átalakításért küzdő, a
felelősséget és a munkát vállaló frontharcosok szinte kivétel nélkül eltávolításra
kerültek, és a pálya széléről nézhették
végig az átkos paktumpolitika, eredeti
elvekkel és szándékokkal teljesen ellentétes kormányzati intézkedéseit és bűnös mulasztásait. Jómagam ’92 tavaszán
hagytam el az MDF-et, egy nagyválasztmányi ülésen óriási botrányt kavarva
megjósoltam a következő választásokra
a 10 százalékos eredményt.
Mivé lettünk mi és az ország? Az
akkori 20 milliárd dolláros adósságunk
a hatszorosára (!!) növekedett, a nemzeti vagyon 90 százalékának eltűnésével, ellopásával párhuzamosan. Gyakorlatilag (nem a statisztika szerint) 20
százalékos a munkanélküliség, a társadalom 80 százaléka rosszabbul él, mint
a ’70-es évek közepén, a reálbérek az
akkori értékre süllyedtek, az egészségi
mutatók a ’60-as évek szintjén vannak,
a férfi keresők 40 százaléka nem éri
meg a nyugdíjas kort, az átlag magyar
naponta két óránál többet néz tévét
és 60 százaléka egyáltalán nem olvas
könyvet! „A magyar gazdaságban” (az
idézőjel szándékos) kb. kéttucat multicég adja a teljesítmény döntő hányadát,
profitjukat 1990 és 2005 között átlag
évi 20 százalékkal növelték, adónövekményük ugyanakkor 2 százalék, a profit
90 százalékát teszik zsebre, évente átlag
3.500 milliárd forintot visznek ki az országból és az államháztartási bevételek
13 százaléka származik tőlük. Mi ez,
ha nem gyarmatosítás? A most felvett
óriáskölcsönökből már kb. 5 milliárd
eurót a külföldi tulajdonú bankok (az
OTP is az) kaptak. Hazai iparunkat és
mezőgazdaságunkat tönkretették, a
kereskedelem külföldi kézen, hadseregünket felszámolták, a rendőrséget
és a közbiztonságot lezüllesztették, az
egészségügyet pedig nagy szakértelemmel átalakították, orvosaink és ápolóink
tömegesen külföldre távoznak.
Mindannyian tudják, mi lett a
sorsa az Izsáki Állami Gazdaság és a
TSZ óriási vagyonának. Hála Istennek,
nekem egy fillér sem kellett. Mi ’89-ben
úgy gondoltuk, hogy a termelő üzemeket egyben hagyjuk és önkormányzati
tulajdonban működtetjük.
Mi lenne a kiút ebből a borzalomból? A márciusi ifjak megmutatták az
utat, amikor egy nap alatt a gyűlölt
rendszert felszámolták. Csak azóta
nagyot fordult a világ kereke, a több
évtizedes tudatrombolás beigazolta,
hogy a TRÁGYA NEM ROBBAN!
Végül, muszáj feltenni a kérdést:
Érdemes volt?

Kemény Gábor
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Tövis és liliom
„Mint liliom a tövisek között,
olyan a szent Szűz a szüzek között”
- imádkozzuk a lourdesi kilenced
válaszos énekében. Éppen ez ad
alkalmat arra, hogy a tövis kegyetlen, rideg marását és a liliom
törékeny, finom szépségét együtt
tudjuk látni. Nagyböjt van, Urunk
szenvedésének, halálának emlékezete. Együtt járjuk a Keresztút
állomásait, látjuk a töviskoronás
Krisztust, halljuk az embertelen
szidalmat, vérszomjas ordítozást,
a „Feszítsd meg!”-eket. Ebbe a
barbár kietlenségbe olyan szépen
illeszkedik be az öröm vasárnapja,
ez a negyedik, rózsaszín vasárnap.
Ott virul és él a megváltásban
való öröm, mint szerény kis virág
az élettelen sziklák hasadékában,
mint apró kis oázis az élettelen
sivatag homoktengerében. A legnagyobb embertelenségben is jelen
van az Úr, reményt ad, s ettől a
reménytől a sziklák meghasadnak,
vizet ontanak, források fakadnak a
sivatagban.
„Örvendj, Jeruzsálem, gyűljetek ide mind, kik szeretitek őt, hiszen szomorúság gyötört, de most
teljetek el vigasztalásával”!
Gyötrelmes időket élünk,
egyre több a nehéz sorsú, holnapra rettegve gondoló ember,
nagyböjtje van az emberiségnek.
De ez a világméretű nagyböjt is a
húsvét felé vezet, hogy a reménytelenségben is remélni tudjunk,
s ha azt hisszük, hogy a sötétség

elföd Isten elől, Isten azt mondja,
hogy számára a sötét éj is fényes
napvilág. A halál „kultúráját” hirdetik, s a feltámadás és örök élet
reményét valljuk velük szemben.
A húsvéti hajnal dereng föl a
bűnbánat mély lila színén. „Ne
félj, mert megváltottalak, neveden
szólítottalak, karjaimba zártalak,
örökre enyém vagy!”
Kedves, szintre költőien szép
ünnepek díszítik a böjt idejét.
Előttünk áll az igaz ember, szent
József alakja, aki sziklaszilárd
hitével fogadja Isten rendelését, s
lesz a Szűznek őre és atyja a mindenható Atya egyszülött Fiának.
Lelki gyötrelmeiben is ott fakad a
hit, az Isten akartatának készséges
teljesítése.
Ott van az üdvösség jó híre,
melyet Gábriel hoz Máriának,
hogy amikor már az emberiség
belefáradt a várakozásba, s lelke
téli álmot készült aludni, akkor
hangzik fel a „Ne félj, Mária”. S
elhangzik a legszebb Liliom beleegyező szava: a „legyen nekem
a te igéd szerint.” És az Ige testté
lőn, és miköztünk lakozék.
Sivatagos, kopár életünk
szent virágai, Isten öröme és reménysége! Ne feledjünk el titeket
soha! Legyen a mi töviseink közt
liliom a Benned való hit! Istenünk,
tartsd meg bennünket a te szeretetedben!
Podmaniczki Imre
plébános

Egyházi hírek
- Nagyböjti lelkigyakorlatunk március 26-27-28-án lesz. Este fél 6-tól
rózsafüzér imádság és keresztúti ájtatosság lesz, utána szentmise lelkigyakorlatos szentbeszéddel. A lelkigyakorlat vezetője Sági Lajos atya
lesz. A lelkigyakorlat estéin vendég atyák gyóntatnak.
- Minden pénteken este fél 6-kor keresztutat járunk, a szentmisében
nagyböjti elmélkedések vannak.
- A nyári időszámítás március 29-én, vasárnap kezdődik. A szentmisék
este 7-kor kezdődnek, az esti harangszó 8 órakor szólal meg. A kisizsáki
szentmisék du. 4-kor kezdődnek.
- Nagyheti szertartásaink nagycsütörtökön és nagypénteken este 7-kor,
nagyszombaton este 8-kor kezdődnek. Húsvét első és második napján
vasárnapi szentmise rendet tartunk.
- Március 29-én a Szentföldi kegyhelyek javára, április 19-én a Kalocsai
Székesegyház felújítására lesznek egyházmegyei gyűjtések.
- Hamarosan Böjte Csaba dévai ferences atya lesz egyházközségünk
vendége. Áldozatos, árvákat felkaroló munkáját adományainkkal mi is
támogathatjuk. Kérjük, akiknek módja van, járuljon hozzá Böjte atya
nemes szolgálatához, a templomban kihelyezett gyűjtődobozba tett
adományával.

MEGEMLÉKEZÉS
Megemlékezés
Kuli István
halálának 3. évfordulója
alkalmából.

Szerető családja

MEGEMLÉKEZÉS
Perjési József és kisfia Józsika
névnapi megemlékezésére
Ősz volt mikor meghaltatok, itt maradt utánatok a fájdalom.
Itt vagytok velem imáimba, itt éltek velem a szívemben.
Miért volt hozzánk gonosz az élet?
Abba reménykedek, találkozunk ott fenn véletek.
Jó gyermekem, kis unokám, utam sírotokhoz vezet.
Itt hagytátok árván idős szüleiteket.

Református múltunk 11.
Tekintetes Nemes Vármegye !

Kegyessen méltoztatik a Tekintetes Nemes Vármegye magát reflektálni, minémű szomoru és siralmas allapotba
légyen egész szegény Helysegünk dolga, melly szegeny Helysegünk most annál nagyobb gyámoltalanságra jutott,
mivel azon öreg Predikatorunk is a kit eddig a földes Urak manutenealni (támogatni – N.Á.) kivantak már meg hólt
légyen, mégis a földes Urak közül nemellyek új Predikatorunkat szolgálni nem engedik és éppen arra az állapotra
jutottunk, a mely most tellyesseggel országunkban nem hallatik. Ha valaki közülünk meghal, azt barom modra Pap
nélkül kell ki vinnünk; ha gyermeke születik valakinek, azt nints kivel annak rendi szerint meg kereszteltetnünk;
másképpen is Isteni tiszteletünkben meg gátoltatunk és mire kell jutnunk nem tudjuk. Mire való nézve a Tek. N.
Vármegyének lábaihoz le borulván mély alázatossággal reménykedünk, hogy avagy tsak addig is míg a felséges
Királyi Locumtenentiale Consiliumtol (Helytatrtó Tanács – N.Á.) kegyelmes resolutio jövőre ujj Predikátorunknak
szolgálattyát meg engedni a földes Urakat is annak meg engedése végett Atyai szokott kegyessege szerent meg inteni
méltóztassék, annyival inkább a mint egys. Tek. N. Vármegyének tudva vagyon hogy ő felsége az illyen Controversiák
(ellentétek – N.Á.) eránt már kegyelmessen parantsolni méltóztatott, hogy így a T.N. Vármegyének többről többre
ne alkalmatlankodjunk vagy pedig fellyebbvalo Instantiákra ne fakadjunk. Mely kegyes Atyai Gratiajat a Tekintetes
Nemes Vármegyének holtig meghálálni el nem mulattyuk, a mint is maradunk a
Tekintetes N. Vármegyének
Alázatos érdemetlen szolgái Helv. Conf. Lévő Isáki lakosok.
1755. május 9.
közli: Nagy Árpád
Amint a fenti sorok is mutatják, az „elvtársias szellem” nincs kötve a vörös színhez, s a korábban tett ígéretek
sem kötöttek mindenkit már az előző évszázadokban sem…
1730-1755 közötti időszak nagyon viharos korszaka volt egyházközségünknek, amikor sokat kellett atyáinknak
viaskodni a hatalmasságokkal. Feljegyzéseink szerint, ebben az időszakban két lelkipásztor szolgált az egyházközségünkben: Mocsai Sámuel és Gózob János. A krónikák röviden megörökítették a sötét időket: „… akik elűzettek”.
A fenti kérelem nyomán, valószínűleg Végh István lelkipásztori működését mégis engedélyezték. Ő négy évig
szolgálhatott Izsákon, 1755-től 1759-ig. Még ugyanebben az 1759. esztendőben Veszprémi Bakos József is látott
el lelkészi szolgálatokat. Majd 1760-tól kezdődött némi békés folyamatosság, amikortól már Mátyási János lesz a
gyülekezet választott prédikátora, s szolgál itt 29 évig. Ő kezdi meg az anyakönyvek vezetését, s ebből az időből
maradnak meg a viharok lecsendesülése után, az első ma is fellelhető irataink. Mátyási János tiszteletes úr igehirdetéseit az Országos Széchenyi Könyvtár őrzi.
Hogy máig megmaradjon a gyülekezet itt a homokon, kellett atyáink Istenben bízó hite, reménysége. Az, hogy
szilárdan álljanak akkor is a krisztusi hitben, amikor halottaikat csak „…barom módra…” temethették el, s a keresztség és úrvacsora szentségéhez is, csak sok áldozatos küzdés nyomán juthattak ! Ha visszajön a mi Urunk Jézus
Krisztus, vajon a mi nemzedékünkben talál-e ennyi hitet? Isten segítsen mindnyájunkat !
-na-

        

Gyülekezeti hírek

- Emlékezzünk imádságos szívvel 1848-1849 gyülekezetünkhöz kötődő áldozataira is: Nagykőrösi Tóth
Pálra, aki a horvát pártütők elleni sereg tagja volt, elhunyt 1848.október 1-én. Nagykőrösi Szabó Jánosra,
aki ugyanazon sereg tagja volt, elhunyt 1848.október 11-én. Fejszés Andrásra, akit egy német katona szúrt
agyon, elhunyt 1849. július 27-én. A feltámadás boldog reményében, emlékük legyen áldott !
- Kisizsákon március 29-én, 14.30 (! már nyári időszámítás)-tól.
- Április 7-én, 18.00 órától bibliaiskola a gyül. házban; téma: A megigazulás.
- Április 9-én és 11-én (csütörtök és szombat): bűnbánati, előkészítő istentiszteletek 18.00-tól, a gyülekezeti házban
- Április 10-én, Nagypénteken zenés passióval emlékezünk a templomban, 18 órától
- A Húsvét ünnepi rendje:
- Április 12. (vasárnap), 10 órától ünnepi istentiszteletet tartunk, úrvacsora osztással
- 14,30-tól Kisizsákon tartunk ünnepi, úrvacsorás istentiszteletet
- 17 órától délutáni istentiszteletet
- Április 13. (hétfő), 10 órától ünnepi istentiszteletet tartunk és megterítjük az Úr szent asztalát.
- 17 órától ünnepzáró istentiszteletre hívjuk kedves Mindnyájukat.
- Továbbra is aláírásokat gyűjtünk a lakosság körében a következő ügyek támogatására: a szemétszállítási
díj támogatásának megvonása ellen, az óvoda és általános iskola társulásba való bevonása ellen, a zeneművészeti oktatás megszüntetése ellen. Az összegyűlő aláírásokkal a határozatok és tervezetek visszavonására
szólítjuk fel a város képviselő-testületét. Az íveket alá lehet írni a Lelkészi Hivatalban, a gyűjtésben is
elfogadunk segítséget.
- Szeretettel várjuk az ifjúság jelentkezését a nyári hittan táborba, amelyre augusztus 10 – 15. között kerül
sor Dunaszentbenedeken.
- Adója 1%-val támogassa a Magyarországi Református Egyházat, technikai szám: 0066. Másik 1%-val pedig
az izsáki egyházközség alapítványát: Feltámadunk Alapítvány, adószám: 18351545-1-03. Köszönjük !

IKEM rendezvények

- Március 21.(szombat), 16.00, helyszín: Ipartestület Székháza (Gábor Á.u.1); Székely Ádám irodalomtörténész tart előadást: „Márai Sándor és a bécsi döntések” címmel.
- Április 18. (szombat), 16.00 órától, Dr. Végh László debreceni atomfizikus professzor úr „A világ
elesettségéről” (természettudomány és vallás) címmel tart előadást korunk önellentmondásairól és kilátásairól. Mindenkinek ajánljuk az eszméltető gondolatokat!
- Visszajelzést várunk mindazoktól, akikben volna hajlandóság a székely-magyar rovásírás tanulására.
Tel.: 06-76-374-154.
- Várjuk adója 1%-nak felajánlását mindazoktól, akik ily módon szeretnék támogatni a civil kezdeményezést és az erdélyi kultúra ügyét: Izsák és Környéke Erdélyi Magyarok Közhasznú Egyesülete, adószám:
18364107-1-03. Köszönjük ! Mindenkit szeretettel várunk programjainkra!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
Jávorka József
kisizsáki lakos temetésén megjelentek és fájdalmunkban együtt
éreztek, gyászunkat enyhíteni igyekeztek, sírjára koszorút, virágot
helyeztek.

A gyászoló család

2009. március 20.

IZSÁKI Hírek

Gondoltuk, megunják …
… azóta is várakozunk. Ezek meg újra és újra
elvetik a kockáikat, s mindig újabb és újabb lapokat
húznak. Nem egyszer közölték velük, hogy ez már
nemcsak unalmas, de korántsem játék. Nem foglalkoznak vele. Szeretnek játszani. Talán valaki tiltja
nekik, hogy befejezzék végre a játszmát. Pedig a
közülük valók is unják az egészet, sőt nem is olyan
rég nagy játékos partnerük is kivonult. A játszópajtás
azonban sosem hazudtolja meg egykori partnereit.
Kézbe veszi még néha a dobókockát és ismét húz egy
lapot. A kasszából viszont már elfogyott a játékpénz,
a paklit mégis folyton újrakeverik, a játszma sosem
érhet véget – talán korlátozottságuk okán sem. Most
épp a nagyberuházásról döntenek …
Fenébe a nagyberuházással, a lapokkal, az egész
ördögi bábszínházzal, az újságírói metaforák és
hasonlatok tobzódásával! Emberek! Válság van és
félelmetesen nagy a baj!
Az országnak miniszterelnöke van. Ez az ember
ma Gyurcsány Ferenc, aki igenis országunk miniszterelnöke! Mert megválasztották. Mert a népakarat
akkor így határozott. Ez az ember ma felel az országáért, a kormányáért, értem, érted, Önért kedves
baloldali, és Önért kedves jobboldali szavazó. Sőt
Önért is kedves nem szavazó, aki panaszkodni dolgok miatt és örülni dolgokért bizonyára tud!
Tűnhet ez az ember pojácának, hiteltelennek,
amatőr színészpancsernek de addig, amíg Ő a miniszterelnök ő képvisel minket, és ha mára már a
tisztelet nem is, de a pozíció megilleti.
Bizony ő felel a kormánya összetételért. Ez ma a
demokrácia és ez így van jól! Kérdés ugyan, hogy így
van-e ez rendjén, ám ha ezt választottuk, hát el kell
fogadnunk a tényt, hogy gyermekeinket kupakokkal
gyógyítjuk, hogy buckák közé völgyhidat építünk,
hogy síkfelületen alagutak tucatjait fúrjuk, hogy a
megalázó szomszédos kül- és belpolitikára válaszul
vállat vonva hallgatunk, hogy cigány polgártársainkkal szembeállítanak bennünket, és rasszizmust
kiáltva a szennyes politika síkjára emelik egy apa és
ártatlan gyermeke lemészárlását, hogy a gazdasági
világválság örvényének centrumába eveznek, és ha
szükséges, hazug módon a média minden lehetséges
eszközével elkendőzzenek, s átverjenek mindenkit,
még azt is, aki hitt bennük.
Nem ez az ember a világválság okozója! Miért
is lenne az? Gyurcsány Ferenc nem felelőse a bennünket és a világot súlytó gazdasági visszaesésnek.
Felelőse azonban annak, hogy mi, én és Ön is, e
válság szította örvény kellős közepén, s már visszavonhatatlanul a legalján legyünk. Innen már vajmi
kevés lehetőségünk van. Higgyék el, higgyétek el,
nagy a baj!
Ne csak őt okoljuk ezért. Hiszen szavazatunkkal biztosítottuk számára a hatalmat. Habár
már biztosan tudjuk, hogy szándékosan hazudott,
számító módon félrevezette szimpatizánsait és az
ország lakosait is de mi, akikről itt valójában szó
kell, hogy legyen, még ennek tudatában is képesek
vagyunk hinni neki. Vegyük már észre, hogy ez
az ember még most is az őt megelőző hatalomra
hárítja saját felelősségét! Ráadásul egyáltalán nem
ostobán teszi mindezt! Pontosan tudja, hogyan
érheti el céljait. Ugye mennyire nem tűnik fel, ha
manipulálnak? Az emberek úgy gondolják, hogy
2009. február 23-án az országgyűlés előtt spontán
szerveződött tömegdemonstrációba a rendőrség
nem avatkozott be. Mert formailag nem is tette.
Ezt a híradásokból jól tudjuk. A helyszínen gyülekezők és a parlament épülete közé kordont és
rohamrendőr- vonalat állítottak, megszakítva a
láncot egy-egy új típusú vízágyúval. Ezt követően
a békés tüntetőket távozásra szólították fel. Azt
mondták: Emberek menjenek haza! Nem indokolták, miért! Mert nem is volt rá szükség, hiszen
ott volt a vízágyú és a sok, nagyon sok rendőr. Mi
ez, ha nem beavatkozás? Egy rendőr ismerősöm
azt mondta, hogy neki „baromi jó húzás” volt az
októberi balhé, mert a különböző pótlékokkal
együtt legalább háromszáz „kilót akasztott vele”.
Ne sajnáljuk tőle. Megérdemli. Úgy tűnik, jó időben
jó szakmát választott. Mindenki előtt ott az út. A
Magyar Honvédség az elmúlt időszakban intenzív
toborzásba kezdett. Ez jó! Azt mondják, ha nem
bénázol igazi nyugdíjas meló! Így válság idején en-

gem talán csak a dolog finanszírozási oldala késztet
kíváncsiságra. Sokszor feltettem a kérdést, hogy vajon a végveszélybe sodort területek halasztást nem
tűrő, mentő intézkedései helyett mért olyan égető
az erőszakszervek létszámát jelentősen növelni,
bérezésükre extra költségeket fordítani?
Sok dolgot nem értek. Talán értetlen vagyok. A
négynapos munkahetet vállaló dolgozó hozzájárul a
válság kezeléséhez, még akkor is, ha ez neki nagyon
„fáj”, hiszen bérének 20 %- a bánja. Ám ha ő, a
munkavállaló hozzájárul ehhez, akkor a segélyezett
miért nem teszi ugyanezt? Miért ne lenne csökkenthető a segély 20%- kal ott, ahol az indokolt?
Kényesen komoly és komolyan kényes kérdések
ezek, melyeket egy politikai szempontból ingoványos talajon álló pártnak valóban nehéz felvállalnia.
Hiszen maga a kormány is pontosan tudja, hogy
jelen helyzetben már hitelességének legapróbb
foszlányai is elszálltak a közvéleményben. Ha létezik még olyan ember, aki szimpatizál vagy egyetért
velük, akkor az jól meghatározhatóan besorolható
egy érdekkörbe vagy egyszerűen csak félre tájékoztatták. És tudják! Ez az, amin változtathatunk!
Senki ne ringassa magát olyasféle illúziókba, hogy a
válság közepette kisember lévén semmit nem tehet
a köz- vagy akár a saját érdekében. „Egyik kutya
másik eb! Ugyanúgy lop ez is meg az is!” Csupa
értelmes kérdés, mind kitérő válasz. Felejtsük végre
el a buta kifogásokat és önös érdekeinket! Igenis
ott van, legyen ott a választás lehetősége!
A mai helyzetben a mai politikai felfogásban
két lehetőség van. Tetszik vagy nem, ez van és
KÉSZ! Ez ellen csak hosszú távon tehetünk. Hát
tegyünk! Ennyi és nem több! A politikai patkó bal
és jobb oldalra sorolható. Nincs közép. Nincs! Azt
felejtsük el. Van egy baloldal a maga rothadó és
önellentmondásba forduló állományával tulipánostul, vadgalambostul, mindenestül. Megfoghatatlan,
korrupt, elvtelen, veszélyes és jelen helyzetben
kijelenthetjük, hogy cselekvőképtelen. Van egy
jobb oldal sokat vitatott múlttal, tettekkel, korrupt
történésekkel, karizmatikus, ámde unott vezetővel,
sok - sok unalmas, kampányszerű programmal,
számos nevetséges ultimátummal, és persze egy
radikális szárnnyal. Ez a kettő van. Nincs több.
Centrum talán sosem volt! Elhervadt így tavasz
előtt. Az egyéni szabadság, pedig kimondhatjuk,
hogy nem is képviseltetett ebben az országban!
Önként kikiáltott képviselőit tekintve ennek talán
hálásak is lehetünk!
A rendkívüli színvonalat nyújtó kereskedelmi
televíziók idővel elkészítik majd azt a műsort, melyben főhősünk, a hétköznapi ember választhat a két
rossz, de egyik biztosan halálos lehetőség közül.
Egyik kilincs mögött sem rejlik csoda. Csupán a jelenleg elkeserítő, sivár valóság. A két kilincs viszont
különbözik. Az egyik halálos dózisú áramütést produkál, míg a másik kis szerencsével, és akár enyhe,
akár erős fájdalommal még az ajtó kitárulására is
lehetőséget adhat. Az egyik – már tudjuk - biztosan
halálos, a másik nagyon is bizonytalan, de reményre
adhat okot.
Kedves Olvasó! A jelenlegi hatalom, a kormány
és miniszterelnöke - akit a többség akarata szerint
megszavaztunk – legitimitását még nem, ámbár hitelét elveszítette a hazai és nemzetközi porondon. Egy
biztos csak! Névleges hitelük 2010 tavaszáig szól.
Belpolitikai, valamint uniós pénzügyi, vagy mondjuk
ki IMF értelemben véve egyaránt még egy évig szól
ez a mandátum és nem tovább! 2010-ig viszont jó
válságpolitikával kezelhető lenne a helyzet. El kell
indulni a kivezető úton! Ezt teszik a környező államok! Ezt teszi Németország, Ausztria és mindeközben rettegnek egy lehetséges magyar államcsődtől.
Ők már tudják azt, amit mi még nem. A klasszikus
pillangó- effektus első szárnycsapása mi, magyarok
lehetünk, amely további globális válságot idézhet elő.
Ezért is kaphattunk hitelt az IMF-től. 2010- ig kaptuk. 2010 tavaszáig. A választásokig! Aztán lesz, ami
lesz. A környezetünk addigra nagyjából helyre teszi
dolgait, mi pedig itt leszünk, mindannyian magyarok
könnyes szemmel, magányosan mosolygunk, mert
történelmi szomszédaink és a vén kontinens végleg
elfordulnak tőlünk. Isten mentse meg a magyarokat
ettől!
Árvai Zoltán
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Az Arany sárfehér Szőlő- és
Bortermelők Szövetkezetének
tájékoztatója
       

„a gyengék erőssége az egység”

Az Arany Sárfehér Szőlő és Bortermelők Szövetkezet alapító
tagjai közül az öt éves évfordulóra készített névreszóló Arany
sárfehér pezsgőket az alábbi tagok még nem vették át.
Balogh Ferenc Ifj, Bihari Sándorné, Birkás Pincészet, Bognár Gáborné, Czirkos Árpád. Csorba Jenő, Czere János, Dobra
Karola, Dubecz Sándor, Dudás József, Fábián József. Fodor
Géza, Fodor Sándor, Frittman László, Gellér Ferenc, Hegedűs
László, Hegedűsné Deli Edit. Horváth József, Horváth Katalin,
Izsák István, Izsák István, Kiss Imre, Kiss Zsolt, Kovács András, Kovács István, Kovács Lajosné, Kozma András, Mankovics
Mihály, Molnár Gábor. Molnár Géza, Muzslai István, Nagy
Jánosné, Német József, Prikkel László, Sallai Endre. Szegedi
Benedek, Sztakó Jenőné, Tőzsér József, Szöllősi Béla, Szőke
Sándor, Töröcsik Tibor, Turcsán István Ifj. Varga Árpád, Vikor
Istvánné, Vincze János.
A pezsgők a szövetkezeti irodán munkaidőben átvehetők.
Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a decemberben leadott talajminták szakvéleménye megérkezett, az irodán átvehetők.
A szövetkezet tagjai kedvezményes, 500 Ft/kg áron vásárolhatnak műanyag törzskötözőt. Érdeklődni a szövetkezeti
irodán lehet!
Tagjaink részére indítjuk a növényvédelmi szaktanácsadást
az előrejelző rendszer mérési eredményeinek figyelembe vételével. Kérjük azon tagjainkat, akiknél telefonszám módosulás
történt, vagy korábban SMS-en keresztül nem kapták meg a
tájékoztatót, jelezzék a szövetkezeti irodán.
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

VIII. Arany Sárfehér Borverseny
Országos Védett eredetű és Hungarikum
borok, pezsgők versenye
Tisztelettel értesítjük Önt, hogy az Izsáki Önkormányzat az
Izsáki Hegyközség, és az Arany Sárfehér Szőlő és Bortermelők
Szövetkezete
2009-04-03.-án (péntek) borversenyt szervez.
A borverseny helye: Izsák, Vino étterem,
Eredményhirdetés: 2009. április 03. 17 00
Oklevelek átadása 2009. szeptember 26. Sárfehér Napok megnyitóján
Nevezhető borok fajtái:
Arany sárfehér, Cserszegi fűszeres, Ezerjó, Furmint, Hárslevelű,
Irsai, Járdovány, Juhfark, Kadarka, Kékfrankos, Kéknyelű, Kövérszőlő, Kövidinka, Leányka, Olaszrizling, Pintes, Pozsonyi fehér, Zéta,
és egyéb magyar (tiszta Vinifera) fajtaborok és pezsgők.
Nevezési határidő: 2009. március 30.
A borok leadási határideje:
2009. március 31. (kedd) 8 00 - 16 00 óra,
április 01. (szerda) 8 00 - 16 00 óra,
április 02. (csütörtök) 8 00 -16 00 óra,
Minták leadási helye: Izsáki Hegyközség, Izsák Dózsa tér 3.
Budapest, Corvinus Egyetem Szőlőtermesztési Tanszék
Nevezési díj: Vállakozásoknak 1 800Ft/minta - Termelőknek
1000 Ft/minta. Befizetés készpénzzel, vagy átutalással, az Arany
sárfehér Szőlő és Bortermelők szövetkezete, Bankszámlaszáma:
52400054-10014406, Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet,
6070 Izsák, Szabadság tér 10.
Nevezési palack szám: 3 palack / minta,
2 palack / minta - muzeális borok esetén.
Bormintákon kérjük feltüntetni a következőket:
Résztvevő neve, címe, bor elnevezése, származási hely, fajta,
évjárat, forgalmi és minőségi kategória, cukor- és savtartalom,
borkészlet mennyisége.
A borversennyel kapcsolatos információk kérhetők:
20/5693-783, 20/2362-558, 76/568-040 számokon.
A borminták leadásával egyidejűleg kérjük visszajuttatni a kitöltött részvételi, illetve nevezés lapot.
Izsák, 2009-03-10
Borbaráti üdvözlettel:
Mondok József Izsák Város Polgármestere sk
Kállai Gyula Hegybíró sk
Oreskó Imre Elnök sk
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Baba-mama sarok

Soha fel nem adni

Szeretném megosztani azokkal az emberekkel a történetem,
akik abban bíznak, hogy egyszer
majd sikerül teherbe esniük.
A kálváriánk sem mai kezdetű, úgy is mondhatnám, penészes szélű, de nem piskóta.
30 éves, 1 gyermekes anyuka vagyok. De ez nem ment ilyen
egyszerűen. 10 évvel ezelőtt egy
rutin vizsgálaton kiderült, hogy
Pco-syndromám van. Akinek ez
nem mond semmit leegyszerűsítve petefészek cisztákkal
rendelkezem. Ezek nem károsak
de egyszerűen megakadályozzák fokozatosan a teherbeesés
esélyét hisz ezek a ciszták bent
maradnak és a kellő időben nem
tudnak kiszakadni. Azóta gyereket szeretnék titkon. A férjem
2003 márciusában, az esküvőnk
után már a szülői szerepeket
akarta formálni. A fordulópont
itt volt az életünkben mert valahogy sem az idő sem a hely
nem volt erre alkalmas. Építkeztünk vállalkozásba fogtunk
és nem utolsó sorban iskolába
jártunk. Rá egy évre mikor már
rendeződtek a dolgaink úgy
döntöttünk hogy most már belevágunk. Itt elkezdődtek a havi
csalódások semmi nem történt
egy éven keresztül. Ha így nézzük, 2 éve szeretnénk babát. De
ebben a szituációban minden
idő sok, amit az ember az anyai
ösztönökkel elhalmozva gyerek
nélkül él meg. Szóval 2004-ben
elkezdtünk egy kivizsgálást,
aminek se vége se hossza nem
lett, mert minden orvos kicsit
belekontárkodott, megtömött
hormonnal, de az (most már
tudom), alapvető vizsgálatokat
valahogy kifelejtették. Nem volt
a férjemnek vizsgálat, nem volt
nekem petevezeték átjárhatósá-

gi, csak naivitás volt, de az nagy,
bíztunk, hittünk, pofára estünk,
mentünk máshova.
Eltelt fél év, de eredmény,
semmi. Ennél a pontnál döntöttük el, hogy nagyobb energiát
igényel a dolog és kerestünk
Budapesten egy meddőségi
központot. Hozzáteszem, hogy
itt is jelentősen számított az
ismeretségi kör és valamilyen
szinten a paciensek beajánlása.
Tehát nem a vaktába indultunk
el, hanem segítséggel. És itt már
állíthatom, hogy a lehető legtökéletesebb helyre kerültünk. De
a siker nem innen indult. Számtalan vizsgálatnak lettünk kitéve. Vérvétel, hormonvizsgálat,
spermavizsgálat és az elmaradhatatlan átjárhatósági vizsgálat.
(Ami nem mondanám, hogy fájdalommentes, naturba senki ne
engedje elvégeztetni.) Nekem itt
derült ki, hogy vannak problémáim ha ezt akkor nem csinálják
meg nem is eshettem volna teherbe. Aztán a hormonkezelést
abbahagyták és engem próbáltak
inszeminációval teherbe ejteni.
Ehhez azonban tüszőérlelő
gyógyszert, illetve injekciót is
kaptam. Öt próbálkozás után,
ami eredménytelen maradt, az
orvos véleménye alapján lombikprogramra jelentkeztünk.
Biztosan átélte már más is,
amikor az orvossal szemben ül a
széken és ő tárgyilagosan közli,
hogy: „Maguknak nagy valószínűséggel természetes úton
nem lesz gyermekük.” Szörnyű
volt ezt hallani, de valahol belül
tudtam, hogy ez nem lehet így.
Persze kétségbeestünk mind a
ketten.
Aztán jött a karácsony, megvolt már a lombiklaborba az
időpontunk, és közben a dok-

Gondolatok, aforizmák
- A jópofák többnyire jó pofátlanok.
- Mennyit kell még tanulni, hogy hallgatni tudjak?
Néhány gondolat Hamvas Bélától
1./ Aki behódol, az alkalmazkodásban lényét feladja és végül
elveszíti. Aki nem hódol be, lényét megtartja, de nem tud vele mit
kezdeni, mert egyedül áll. Valaki vagy él és az élet ára a beszennyeződés, vagy nem akar beszennyeződni, de akkor az életről kénytelen
lemondani.
2./ A mosoly olyan, mint egy ablakban felgyúló fény, mely jelzi,
hogy a szív otthon van.
3./ A szerelemnek és a barátságnak csak egyetlen rokon vonása van:
Ha felbomlik annak oka soha sem a Másik, hanem mindig az Én.
4./ A barátság egy lélek, amely két testben lakozik.
5./ A barátok olyanok, mint az angyalok, akik segítenek repülni,
mikor már a szárnyaink elfelejtették a repülést.
6./ Az igaz barát az, akivel meg tudod osztani örömöd és bánatod, és akivel a legjelentéktelenebb dolgoknak is együtt tudsz
örülni.
Közli: Varga László

A falugazdász
tájékoztatója!
Területalapú támogatási igénylőlap
(boríték) és időpont, az igénylés
elkészítéséhez,
a falugazdásztól kérhető!
Tel: 20/98-50-721

tor, aki kezelt elment 1 hónap
szabadságra. Az asszisztense
jóindulatúan súgta nekem, hogy
dobjam a sarokba a mensesnaptárt, a hőmérőt, és akkor bújjunk
ágyba a férjemmel, amikor kedvünk tartja. Így is tettünk.
Aztán a következő hónapban nem jött meg a menzeszem.
Gondoltam nagy baj lehet, biztos a sok hormon keverte meg
a szervezetem. Most mi lesz!?
Két hét múlva mennem kell a
laborba. Vérzés meg sehol. Így
hát felkerestem a szabadságról
visszajött orvosom, aki csodálkozva nézett, de terhességi
tesztet végeztetett. Eredmény:
pozitív, mondta, majd mindjárt
hozzáfűzte, hogy még ne örüljek, gyorsan csinált még egy
tesztet. Az is pozitív lett. Ő sem
akart hinni a szemének. De én
akkor már tudtam, hogy valaki
„beköltözött” a hasamba. Akkor
ugrott be, hogy hát a fagyit is
azért nem tudtam megenni,
amit egyébként imádtam, sőt a
kávé illata is büdös volt, de ez
addig nem tűnt fel.
Autóval mentem a rendelésre, de én hazáig sírtam örömömben. Persze a doktor úr adott
még két hetet, hogy várjuk meg
az ultrahangos vizsgálatot, lesz-e
szívhang. És volt. Minden rendben volt, 9 hónap múlva megszületett a kisfiam. Egészséges,
azóta már lassan 1,5 éves.
Ezzel csak azt szeretném
érzékeltetni, hogy MINDIG
VAN REMÉNY! Hiába mondják
az orvosok, hogy reménytelen.
Az ember sosem adhatja fel a
reményt.
Kívánom minden leendő
kismamának és apukának, hogy
nekik is sikerüljön.
Egy boldog kismama

1. osztályos
beiratkozás
Április 6-án hétfőn 812-ig és 13-16 óráig, április
7-én kedden 8-12 óráig, a
központi iskola titkárságán.
Szükséges iratok:
óvodai szakvélemény,
orvosi igazolás, szülő
személyi igazolványa,
a gyermek anyakönyvi
kivonata, lakcímkártya,
a gyermek TAJ-száma,
1 db. igazolványkép a
diákigazolványba, 550
Ft a diákigazolványra, a
tankönyvpiac rendjéről
szóló törvényben meghatározott ingyenesség
igénybevételére vonatkozó igazolás.
Kérjük, szíveskedjék
gyermekét magával hozni
a beiratkozásra.
Hambalkó Ferenc
igazgató

2009. március 20.

Látogatás az Isten
Vándoránál

Negyedik osztályos hittanosaimnak a hittanóra utolsó
15 percében egy szép, tartalmas
könyvet szoktam olvasni, amely
Isten Vándoráról, Regőczi István atyáról, és élete különböző
megpróbáltatásairól, örömeiről
szól. A gyerekeknek nagyon
megtetszett Regőczi atya élete
és elkezdtek érdeklődni, hogy
hol lakik, mi van vele most és
lassan tervezni kezdtünk. Jó lenne őt meglátogatni. Nem sokat
vártunk, március 14-én meg is
látogattuk őt Budapesten a Kútvölgyi Engesztelő kápolnában.
Azt mondta István atya, hogy
mi vagyunk az első fecskék, mert
még gyermek nem járt ott a kápolnában. Nagyon örült nekünk.
A szentmisén férjem is szolgált,
neki különös örömet jelentett
az Atyával való találkozás, mivel
Vácon is épített kápolnát Regőczi
atya és a férjem nagypapája volt
az egyik kőműves, apósom pedig
az ő szentmiséjére járt. Férjem
édesapja azt mondta emlékezésiben, hogy mindig a szentmise
után hosszasan imádkozott az
Atya, sokat tűnődtek azon, hogy
lehet ennyit imádkozni. Nem
tudták, hogy Ő éppen azért
imádkozik, hogy a Gondviselő
Isten küldjön egy kis főzni valót
a „Sasfiókáinak”. Imádságai után
mindig küldött Isten ennivalót
a gyermekeknek. Regőczi atya
egész nap a kápolnában imádkozik a magyarokért, Isten ügyéért.
De olvassátok inkább a gyermekek élménybeszámolóit!
Ádám Edit: Regőczi atya életereje elképesztően erős. Hálát
adtam, mert találkoztam vele.
Kértem a Szűzanyától, hogy az
Atya még sokáig éljen.
A teste gyenge, de a lelke
erős, szeretetre méltó és kedves.
Bár idős, de mindig a templomban van.
Beatrix nővér nagyon kedves és jól vigyáz az Atyára.
Gecse Gyula: Jó volt az utazás,
a ministrálás szép volt. Sokat
nevettünk és klassz volt a múzeum. Furcsa volt a kút és furcsa
volt az is, hogy kint az udvaron
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az egyik kőnél egy horgony volt.
Öreg volt Regőczi atya. Sok
könyv volt a múzeumban. Én
perselyeztem a szentmisén.
Dóra Márkó: Jó volt, mert
ministráltam. Regőczi atya élete
nehéz lehetett, mert börtönben
volt. Hálát adtam, hogy elmehettem. Beatrix nővér azért tetszett,
mert „törte” a magyart.
Kértem a Szűzanyát, hogy
segítsen, hogy jó legyek. Nekem tetszett minden. Nekem a
ministrálás is tetszett. Regőczi
atya! Nekem jó érzés, hogy
idős tetszik lenni, de sajnálom,
hogyha meghalna, de remélem,
hogy a Szűzanya azt adja, hogy
sokáig éljen.
Köszönöm a jó Istennek,
hogy ott jártunk.
Gellér Blanka: Jó volt, mert
nagyon kedves és idős atyával
találkozhattam. Regőczi a legidősebb pap és nagyon kedves,
szereti a gyerekeket. Hálát adok,
hogy elmehettem. Kértem a
Szűzanyától, hogy félelem nélkül tudjak elaludni. Beatrix nővér is kedves és segít az Atyának
mindenben. Remélem, hogy
gondozza az Atyát a nővér.
Dóra Dániel: Az volt a legjobb, hogy ministrálhattam, jó
érzés volt az Atyával lenni.
Szüleimért imádkoztam.
Beatrix nővér sokat mesélt az
Atyáról, azt szeretném, hogy
vigyázzon még az Atyára. A legszebb történet az volt, hogy Mária kimentette a fiút a kútból.
Kutas Domonkos: Jó volt,
mert minden szép volt. Hálát
adtam a Szűzanyának, mert
sikerült az elsőszombatosokkal
megszervezni a harmadik szombatot. Beatrix nővér nagyon
kedves volt, mert megmutatta
a múzeumot. Regőczi atya élete
nagyon tetszett, mert izgalmas.
Az is tetszett, hogy a teste gyenge, de a lelke erős, mint egy kőszikla. Remélem a Beatrix nővér
nagyon vigyáz Regőczi atyára.
Köszönjük Istenünk, hogy
Regőczi atya által is megtapasztalhattuk gondviselésedet!
Földváriné Tündi

Gránit - műkõ
síremlékek
Szabadszállásról!

féle ár és minőségi kategória gránitból!

Komplett garnitúrák felállítva:
- kínai - már bruttó 190 000 ft-tól.
- indiai - már bruttó 290 000 ft-tól.
- olasz - már bruttó 390 000 ft-tól.
Sír szétszedés összerakás, tisztítás, lefedés.
Gránit és mészkő ablakpárkányok,
konyhapultok, gránit burkolóanyagok több színben!
Balluszter korlát készítés.
Kérésére otthonában számítógépes bemutatót tartok!
Bemutatósírkertek: Szabadszállás, Bajcsy-Zs. u. 12-13.
Kecskemét, Békefasor 4. a köztemető bejáratánál.
Baja, Csupor u. 12. a temető bejáratával szemben.
Több síremlék rendelése esetén jelentős kedvezmény!!
Müller Zoltán Szabadszállás, Bajcsy-Zs. u. 12

Telefonon egyeztetett időpontban állok rendelkezésükre!

T: 70/457-0070

IZSÁKI Hírek

2009. március 20.

Torna

. oldal

Labdarúgás

Alapfokú Diákversenyek Megyei Döntője, Kecskemét,
2009. február 18.

Mindkét korcsoportban – I-II. és III-IV. – megnyerték a csapatversenyt az izsáki tornászok. Az egyéni összetett versenyben az
első hat legeredményesebb között, az alsósok és a felsősök közül
is többen bejutottak. Az I-II. korcsoportban Langó Zoltán lett a
bajnok, Józsa László 4., Vida Izsák 6. lett. A III-IV korcsoportban
Szabó Gábor végzett az élen, Lestár Krisztián 3., Cséplő Dávid 5.,
Vida Máté 6. lett.
Torna Diákolimpia Országos Elődöntő, Kecskemét,
2009. március 7.

Ezen a versenyen dőlt el, hogy Bács-Kiskun, Békés, Csongrád,
Pest és Tolna megye megyedöntőiről bejutott csapatok közül kik
jutnak tovább az országos döntőbe. Mindkét korcsoportban az első
három helyezett csapat képviseli ezt a területet Debrecenben, a 2009.
április 3-án megrendezésre kerülő döntőben. Az I-II. korcsoportosok
között az izsákiak 4. helyezést értek el, így számukra befejeződött
a 2008/09-es tanév Diákolimpiai versenysorozata. A III-IV. korcsoportosok között felsőseink összeszedve magukat megvédték területi
bajnoki címüket! Sőt az első hat legeredményesebb egyéni versenyző
között többszörös holtversenyben négy izsáki is helyezett volt. A
területi bajnok Szabó Gábor lett. A második helyen holtversenyben
Vida Máté, a negyedik helyen holtversenyben Cséplő Dávid, a hatodik helyen szintén holtversenyben Lestár Krisztián végzett.
Csapattagok
- I-II. kcs.: Bárdi Márk, Józsa László, Konkoly Dominik, Kovács
Milán, Langó Zoltán és Vida Izsák
- III-IV. kcs.: Cséplő Dávid, Langó Dávid, Lestár Krisztián, Szabó
Gábor, Vida Máté, a hatodik versenyző az Alapfokú döntőben Bíró
János, a területin pedig Hajma Tamás volt.
Szabó József

A diákolimpia eredményhirdetése

Júdás
nagypénteki
imája
Uram, megvallom, hogy csalódtam Benned.
Mit vártam, nem adtad. Mit adtál, oly más.
Nem értelek Jézus: miért választottál?
Miért kellett lennem tanítványoddá?
Azt sem értem, Uram, hogy bár Veled voltam,
Más-más úton járunk. Rád várt a kereszt.
Szeretném azt hinni, nem lettem hiába,
S kételkedőt kezed el mégsem ereszt.
Egykor fohászkodtam, és úgy reménykedtem:
Lehessek szerető, őrző angyalod.
S mert nem tudtam szívem odaadni Néked,
Nem bíztam meg Benned, s Te ezt jól tudod.
Indulj hát utadra. Elengedlek Téged.
De Te, Uram, engem, el ne engedj, kérlek!
Nagyné Igaz Melinda Sára

Felemás kezdet

Lassan eljön a tavasz. Ezt
többek között az is mutatja,
hogy benépesülnek a futballpályák. A hosszú téli szünet után a
szurkolók egy jó ebéd után elindulnak a pályák felé, hogy ismét
megnézhessék kedvenceiket,
biztassák őket, és ha hibáznak
akkor pedig bosszankodjanak.
Az első fordulókban általában
tanulni kell néhány új nevet és
arcot. Ez nálunk is így volt az
idén. Több játékos is érkezett,
reméljük tényleg erősítést jelentenek majd. Van a játékosok között egy olyan, akit már nagyon
ismernek az izsákiak, ugyanis
újra a mi játékosunk lett másfél
év után Juhász György. A második osztályú Bajától egy szerb
labdarúgó érkezett, név szerint
Dejan Suknovic. Kecskemét
utánpótlás csapatától Szabó Péter jött, míg egy tartalék kapust
is igazoltunk, Jelen Károly Orgoványról érkezett. Szerencsére
csak egy játékos távozott Árva
István személyében. Ő Kerekegyházára igazolt át. Gréczi
Gábor vezetőedző elmondta,
hogy viszonylag jól sikerült a
felkészülés, és most már bő
játékoskerettel is rendelkezik.
Elmondta még, hogy reményei
szerint jobban fogunk szerepelni, mint az ősszel, és biztosan
fogunk bent maradni a harmadik
osztályban.
A tavaszi első fordulóban a
táblázat utolsó helyén telelő Jászapáti csapatához látogattunk.
Nagyon jól indult a mérkőzés,
ugyanis egy nagyszerű kapásgóllal megszereztük a vezetést. A
gól láthatólag megfogta a hazai
csapatot. Mi támadtunk többet,
és számtalan helyzetet dolgoztunk ki. Többször is csak a kapussal állt szemben valamelyik
játékosunk, de ezek a helyzetek
sajnos rendre kimaradtak. Jászapáti csapata nagyon ritkán jutott
el a kapunk előterébe, de azért
intő jel volt, amikor egy támadáson belül kétszer is a felső kapufát találták el. A második félidő
ugyanúgy kezdődött, ahogyan az
első, mert az elején sikerült gólt
szereznünk, és ezzel úgy látszott
megnyugodhatunk. A hazaiak
nem adták fel és egy gyors el-

lentámadásból szépítettek. A
gól után ismét mi vettük át a
mérkőzés irányítását, és ennek
meg is lett az eredménye. Egy
büntetőből ismét kétgólos lett
a vezetésünk. Az elkövetkező
percekben nem változott semmi,
szerencsére most már a gólok is
jöttek és magabiztos győzelemmel kezdtük a tavaszt.
A következő mérkőzésen
már nagyobb falat került elénk,
ugyanis a második helyezett Bp.
Honvéd II csapatát fogadtuk.
Az ősszel tőlük kaptunk ki a
legnagyobb arányban. Reménykedtünk, hogy ez nem fog ismét
bekövetkezni. Az első félidőben
a vendégek léptek fel támadólag
és szereztek is egy szabályosnak
tűnő gólt, de szerencsére a játékvezető nem adta meg, így nem
kerültünk hátrányba. A Honvéd
csapatánál volt többet a labda,
de igazán veszélyes helyzeteik
nem voltak, csapatunk jól védekezett. Félóra elteltével aztán
egy ellentámadásunk során kaptunk egy megérdemelt büntetőt,
és ezt kihasználva mi szereztünk
vezetést. A vendégek még jobban kezdtek támadni, de mindig
odaért egy láb, vagy a kapusunk
védett jól. Sajnos a félidő végén
egy számunkra szerencsétlenül
megpattanó lövés begurult a
kapunkba, ezzel egyenlítettek a
vendégek. A második félidőben
sem változott a játék képe, továbbra is a vendégek támadtak
mi pedig védekeztünk. A hazai
nézők már reménykedtek a
döntetlen elérésében, de sajnos egy kihagyás elég volt, és
három perccel a mérkőzés vége
előtt megszerezték a vezetést a
vendégek. Sajnos látszott, hogy
mi ezen a mérkőzésen már nem
tudunk gólt lőni, ez így is lett
és az első hazai mérkőzésünket
elvesztettük.
Ifjúsági csapatunk is úgy
indította a tavaszt, mint az őszt,
mert ők is nyerni tudtak Jászapáti ellen. Remélem, hogy aztán
nem úgy folytatják, mert sajnos
a többi fordulóban csak egy
döntetlenre futotta az erejükből,
és ezáltal a 13. forduló óta az
utolsó helyen szerénykedtek. Az
U 16-osok még ennél is rosszab-

bul szerepeltek, mert egyetlen
egy pontot sem szereztek, és
most tavasszal is nagyarányú
vereséget szenvedtek az első
fordulóban.
16. forduló:
Jászapáti VSE - Adrenalin
Izsáki Sárfehér SE 1 – 5 (0 – 1)
Góllövőink: Kovács A., Juhász, Suknovic (11-esből), Márton, Nagy.
Gréczi Gábor: Jól sikerült az
idénykezdet, ami akár nagyobb
különbségű is lehetett volna.
Abban bízom, hogy ez a lendület
sokáig ki fog tartani.
17. forduló:
Adrenalin Izsáki Sárfehér SE
– Bp. Honvéd II 1 – 2 (1 – 1)
Góllövő: Kovács (11-esből).
Gréczi Gábor: Az utolsó
percek dekoncentráltsága miatt
nem sikerült pontot szereznünk.
Az elkövetkező fordulókban
sem vár könnyű feladat a csapatra, mert jobbára az élmezőnyhöz
tartozó csapatokkal játszunk, és
így igen intenzíven le lehet majd
mérni a felkészülést. Reméljük,
hogy a játékosok is át fogják
ezt érezni, és folytatják a két
meccsen tapasztalt harciasságot.
Amennyiben így lesz, akkor
előbb-utóbb az eredményekben
is meg fog mutatkozni.
A további mérkőzések:
Március 22. 15:00: Kecskeméti TE II – Adrenalin Izsáki
Sárfehér SE
Március 28. 15:30: Adrenalin Izsáki Sárfehér SE – Szolnoki
Spartacus
Április 04. 16:00: Algyő SK
– Adrenalin Izsáki Sárfehér SE
Április 12. 16:30: Adrenalin
Izsáki Sárfehér SE – Kiskunfélegyházi Honvéd TK
Április 18. 12:00: Újbuda
TC – Adrenalin Izsáki Sárfehér
SE
Április 26. 17:00: Adrenalin Izsáki Sárfehér SE – Gyulai
Termál FC
Kérek minden szurkolót,
hogy a látogassák a mérkőzéseket és sportszerűen szurkoljunk
a csapatnak.
HAJRÁ IZSÁK!

Felvételre keresünk
ékszerboltba eladót

Izsák László

Feltétel:
Érettségi és boltvezetői végzettség.
Előnyt jelent becsüs,
vagy ötvös végzettség.
Jelentkezni: 06-30-9552-790

10. oldal
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.
(II.18) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről.
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról
szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a
alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás
működési rendjéről szóló – módosított – 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2009. évi költségvetéséről
az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
2.§ (1) Az önkormányzat költségvetési szerve az önállóan gazdálkodó
Polgármesteri Hivatal, mely az Államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 67. §-a alapján címet alkot.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete az (1) bekezdésben
meghatározott címen felül az 1. számú melléklet szerinti címeket
és alcímeket határozza meg, melyek részben önállóan gazdálkodó
költségvetési szervek.
3.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
998.432 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 930.907 ezer forintban állapítja meg,
c) a költségvetési hiányt 67.525 ezer forintban állapítja meg, melynek
finanszírozásáról a Képviselő-testület külön döntést hoz.
A rendelet szerkezete
4.§ Az önkormányzat költségvetési rendelettervezete az alábbi szerkezetben készül:
a.) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó
költségvetési szerveinek bevételei forrásonként és főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben
b.) A működési, fenntartási előirányzatok önállóan gazdálkodó
költségvetési szervként, címenként és alcímenként kiemelt előirányzatonként részletezve.
c.) A felújítási előirányzatok címenként és célonként.
d.) A felhalmozási kiadások címenként és feladatonként.
e.) Az önkormányzati hivatal költségvetése feladatonként, valamint
külön tételben:
meghatározásra kerül a tartalék összege.
f.) Az éves létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó
költségvetési szervenként.
g.) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti
bontásban.
h.) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok
bemutatása tájékoztató jelleggel mérlegszerűen.
i.) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről
előirányzat-felhasználási terv.
j.) A költségvetési évet követő két év várható előirányzatai a gazdasági
előrejelzések alapján.
k.) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételei
és kiadásai.
l.) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege, elkülönítetten
a helyi kisebbségi önkormányzat mérlege.
m.) Közvetett támogatásokat (pl. adóelengedés) tartalmazó kimutatás.
I. Költségvetési bevételek
5.§ (1) Az önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését
a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a 2009. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási
cél szerinti részletezését cím és alcímek szerint a 3. számú melléklet
tartalmazza.
II. Költségvetési kiadások
6.§ (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásinak előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
Megnevezés
- Működési kiadások előirányzata összesen:
822.662 e.Ft
Ebből:
- személyi jellegű kiadások:
328.207 e.Ft
- munkaadókat terhelő járulékok:
100.384 e.Ft
- dologi jellegű kiadások:
286.631 e.Ft
- speciális célú támogatások. (segélyek)
101.500 e.Ft
- támogatásértékű kiadások
5.940 e.Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként kiadási jogcím szerint a 4. számú melléklet szerint
állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként az
5. sz. melléklet szerint állapítja meg.
7.§ (1)Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadása összesen:
151.970e. Ft
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
- felhalmozási előirányzata:
151.470 e.Ft,
- a felújítások előirányzata:
500 e.Ft,
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek felújítási és felhalmozási kiadásait a 6. számú melléklet tartalmazza.
8.§ Az önkormányzat és költségvetési szervei (alcímek szerinti) felújítási előirányzatait célonként a 7. számú melléklet rögzíti.
9.§ Az önkormányzat és költségvetési szervei (alcímek szerinti) felhalmozási kiadásait feladatonként a 8. számú melléklet tartalmazza.
10.§ Az önkormányzati hivatal költségvetését feladatonként a 9. sz.
melléklet tartalmazza az igazgatási és egyéb, nem intézményi formában folytatott tevékenységek kiadásaival.
III. Költségvetési kiadások és bevételek
11. § (1) Az önkormányzati hivatal 9.500 e. Ft pályázati tartalékot
tervezett.
12.§ A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat, mérlegszerűen a 10. számú melléklet mutatja be, valamint a 11.
sz. melléklet szerinti előzetes adatok alapján készült önkormányzati
mérleg.
13.§ Az önkormányzat 2009. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét
a 12. számú melléklet tartalmazza.
14.§ A költségvetési évet követő két év várható működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait a 13. sz. melléklet
tartalmazza mérlegszerűen.
15.§ A többéves kihatással járó döntéseket a 14. sz. melléklet mutatja
be évenkénti bontásban.
16.§ (1) Az önkormányzat rövidlejáratú kötelezettségeit a 15. sz.
mellékletben mutatjuk be.
(2) A közvetett támogatásokat (adó-elengedés) a 16. sz. melléklet
tartalmazza.
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17.§ A gazdálkodás zavartalan biztosításához működési hitel felvételét
tervezzük, melynek számítását a 17. sz. melléklet mutatja be.
18.§ Közösségi támogatással megvalósuló fejlesztés bevételét és
kiadását a 18. sz. melléklet tartalmazza.
19. § A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési mérlegét a 19.
sz. melléklet tartalmazza.
20.§ Az önkormányzat költségvetési mérlegét összevontan a 20. sz.
melléklet mutatja be.
IV. Költségvetési létszámkeret
21.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:
142 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban)
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek
létszám-előirányzatát a képviselő-testület az 5. számú, valamint
költségvetési szervenként a 21. sz. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
22.§ Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási
előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
23.§ (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a
költségvetési rendelet módosítása.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat
számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatni köteles.
A képviselő-testület legalább negyedévenként a pótelőirányzatnak
megfelelően módosítja a költségvetési rendeletét.
(3) Az önkormányzat költségvetési szerveinek vezetői a jóváhagyott
kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az államháztartás működési rendjéről szóló (módosított) 217/1998. (XII. 30.) Korm.
rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás
nélkül is eltérhetnek.
24.§ (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött
hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) A likviditási hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének
jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. A polgármester
a hitelszerződésről annak aláírását követő, következő képviselőtestületi ülésen köteles tájékoztatást adni. A hitel egyszeri összege
maximum az állami támogatás egy havi összege lehet.
25.§ (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött
költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések,
illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.
A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
26.§ (1) Az önkormányzat támogatásértékű pénzeszközét a kedvezményezett külön megállapodásban foglaltak szerint használja fel.
27.§ Az önkormányzat első lakáshoz jutók támogatásáról szóló
3/1995. (IV. 5.) Kt. rendelete 2009. január 1. napjával hatályát
veszti.
Záró rendelkezések
28.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit
azonban 2009. január 1. napjától kell alkalmazni.
Izsák, 2009. február 17.
Mondok József polgármester
Dr. Hauzmann János címzetes főjegyző

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete
4/2009. (II.18.) 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 1.305.202 ezer forintban
b.) bevétel főösszegét 1.266.411 ezer forintban állapítja meg.
c.) finanszírozási bevétel főösszegét 38.791 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:
928995 e. Ft.
Ebből:
- személyi jellegű kiadások:
386.785 e Ft.
- munkaadót terhelő járulékok:
125.601 e.Ft.
- dologi jellegű kiadások:
175.018 e.Ft.
- támogatás értékű működési kiadás
9.409e Ft.
- működési célú pénzeszköz átadás:
72.283e Ft.
- társadalom-, szociálpolitikai juttatások:
159.899e Ft.
(2) A 4. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete
lép.
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(3) Az 5. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete
lép.
4.§ A rendelet 10. §-ban feltüntetett 9. sz. melléklet helyébe jelen
rendelet 9. sz. melléklete kerül
III. 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.
Záró rendelkezések
8.§ E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit
azonban 2008. január 1. napjától kell alkalmazni.
Izsák, 2009. február 17.
Mondok József polgármester
Dr. Hauzmann János címzetes főjegyző

IZSÁKI Hírek
Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2009. (II.18.) számú rendelete
Az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 5/2003. (II.19.) Kt. számú rendelet
módosításáról
Izsák Város Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló
2000. évi XLIII. tv. 23. §-a, továbbá a települési hulladékkezelési
közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól
szóló 64/2008. (III.28.) számú Korm. rendelet figyelembe vételével
a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendeletét az alábbiak
szerint módosítja:
1. §
A 11. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A közszolgáltatási díjat az általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtételek alapján kell megállapítani.
(2) Az egységnyi díjtételt – amely tartalmazza a települési szilárd
hulladék begyűjtésének, szállításának, utógondozásának költségeit
– valamint a várható szolgáltatási mennyiség hányadosaként kell
megállapítani. A várható szolgáltatási mennyiség a településen
szolgáltatást igénybe vevők számának és a fajlagos hulladékmennyiségnek a szorzata.
(3) A fizetendő közszolgáltatási díj az egységnyi díjtétel és a díjfizetési időszakban ürített hulladék mennyiség szorzata.
(4) Az ürített hulladékmennyiség az edényszám, az ürítési szám és
a térfogatban meghatározott hulladékmennyiség szorzata.
(5) Az önkormányzat illetékességi területén a heti ürítést kell
figyelembe venni, amely a 80 literes, 110 literes, 120 literes és 240
literes kukákkal történik, amely egyben térfogatot is jelent.
(6) Az ingatlan tulajdonos vagy használó a heti ürítés figyelembe vételével az általa használt térfogatú kuka után fizeti meg a
díjat.
2. §
A rendelet kiegészül a következő, 14/A §-sal:
A közszolgáltatással összefüggő
személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok
(1) A közszolgáltatással érintett ingatlan tulajdonosának, használójának személyi adataira vonatkozóan kötelezően adatot kell
szolgáltatni a közszolgáltatást végző szervezetnek a kötelező szolgáltatásba történő bevonásról szóló értesítéssel egyidejűleg.
(2) A közszolgáltató az ingatan tulajdonos, használó személyes
adatait – név, születési hely és idő, lakcím – jogosult nyilvántartani
és kezelni.
(3) A közszolgáltató a nyilvántartott személyi adatokat kizárólag a
közszolgáltatási feladati ellátásával és jogai érvényesítésével kapcsolatban használhatja fel, azt jogosulatlannak nem adhatja át.
(4) A közszolgáltatási kötelezettség megszűnését követően a
személyes adatokat a nyilvántartásból 5 napon belül törölnie
kell a közszolgáltatónak. Szolgáltatási díj tartozás fennállása,
vagy meg nem fizetése esetén a köztartozás behajtásáig, illetve
a végrehajtás elévüléséig tarthatja nyilván a személyi adatokat a
közszolgáltató.
(5) A közszolgáltató köteles a személyes adatok kezelésére jogosult
személyt a nyilvántartás formáját, módját, valamint szabályait a jogosulatlan betekintés megakadályozása érdekében szabályozni.
(6) A személye adatok kezelésének és az adatvédelmi követelmények megszegése esetén a Btk., a szabálysértési törvény, illetve az
ebből származó károkozás esetén a Ptk. szabályai az irányadók.
(7) A közszolgáltató a (2) bekezdésben felsorol személyes adat
pontosítása, kiegészítése céljából adat-egyeztetést kérhet Izsák
Város Önkormányzata Jegyzőjétől.
3. §
Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
I z s á k, 2009. február 17.
Mondok József polgármester
Dr. Hauzmann János címzetes főjegyző

Szatmárnémeti fafaragó
kiállítása Izsákon

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete
5/2009. (II.18.) számú rendelete
A Szervezeti- és Működési Szabályzatról szóló
A 4/2007. (IV.11.) számú rendelet módosításáról
1. §
A rendelet 8. § (2) bekezdése kiegészül az alábbiakkal:
Az önkormányzat hulladékgazdálkodási feladatai:
- a hulladékgazdálkodás keretében az önkormányzat ellátja a szervezett hulladékgyűjtést, a közszolgáltatási szerződésben megjelölt
szolgáltató szervezettel, amely heti egyszeri begyűjtést jelent;
- az önkormányzat évente egy alkalommal lomtalanítási akciót
szervez;
- az önkormányzat gondoskodik a szelektív hulladékgyűjtésről,
amely a papír, a műanyag és az üveg külön összegyűjtését jelenti;
- az önkormányzat a hulladékgyűjtő telepen gondoskodik a begyűjtött hulladék kezeléséről.
2. §
A rendelet 35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A képviselők feladataikat ingyenesen látják el.
3. §
Ezen, rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
I z s á k, 2009. február 17.
Mondok József polgármester
Dr. Hauzmann János címzetes főjegyző

Február 22-én nyitotta meg Kiss-Tóth Ferenc művésztanár, Bú József erdélyi fafaragó kiállítását a református gyülekezeti házban. A művész fő témája a magyar
történelem, annak kiemelkedő alakjai. Elmondása
szerint azért tarja fontosnak ezt a témaválasztást, mert
sokan nincsenek tisztában históriánk eseményeivel,
szereplőivel úgy idehaza, mint az elszakított területeken.
Munkáival, a maga módján és lehetőségeivel megpróbál
hozzájárulni e hiányok pótlásához.
Fotó: Bálint Vilmos

11. oldal

Szösszenetek
a sítáborról

Sítáborban jártunk,
A haladók mi voltunk.
Sok újat tanultunk,
És mindenből okultunk.
Ám a kezdők sem pihentek,
A tábor végére ügyesek lettek.
De a vers rólunk szól,
Haladókról és tanítókról.
A lejtő eléggé meredek,
Ezért Feri gurult eleget.
Gergő se figyelt oda,
Így belerohant az Igácsba.
Míg Denisz a haját vasalta,
Isti az ágyat lehányta.
Fanni szépen zárta lécét,
Ildi néni esett ismét.
Krisztián léce lecsatol,
Igács is gurul újból.
A felvonó folyton megáll,
Horváth Virág meg dirigál.
Jancsika botja láthatatlan,
S Lacika a felvonónál áll magában.
Anna és Emese a tetőn pihenget,
Dóra hóekével ügyesen lépeget.
Szakál Virág is nagyon ügyes,
Vivi pedig kissé sebes.
Kata néni viccesen esett,
Gabi néni mindenkin segített.
Igaz, Ildi néni másodszor szerepel,
De egy tapsot így is megérdemel.
MI VOLTUNK A HALADÓ CSAPAT,
URALTUK A LÉCET A TALPUNK ALATT.
A táborvezető Inci néni volt,
A kezdőket Ági néni okította újból.
Még két tanár tanult síelni,
Gizike és Ibolya néni.
Sok felnőtt volt, kik próbáltak pihenni,
De mi mindig kezdtünk az idegeikre menni.
A sítábor végül is jól végződött,
S a tanulás megint megkezdődött.
/sítáborozók/

Tábor a Szepesihegyekben
Vysné Ruzbachy faluba mentünk sítáborba az osztálytársaimmal és Gizike nénivel egy hétre. Ez a gyönyörű
hely Szlovákiában található. A falu a Magas-Tátrától ÉK-i
irányban, a lengyel határhoz közel, a Szepesi-hegyekben
helyezkedik el. A települést magas, hóval borított hegyek
veszik körül. A hegyoldalakat sűrű fenyőerdők fedik. Télen
a táj síelésre, sífutásra és kirándulásokra, nyáron pedig
túrázásra alkalmas. A sok síelés mellett mi is kirándultunk
a Kráter-tóhoz is, melynek meleg vize 26 m mélységből
táplálkozik. Nagyon különleges látvány volt. Amikor ott
voltunk, körülbelül 60 cm-es hó borított mindent, és mesebelivé varázsolta a tájat.
Nagyon szép volt a vidék, jól éreztem magam a táborban. Remélem, sokszor eljuthatok ilyen szép helyekre!
Ö Kovács Krisztián
4.c. oszt. tanuló
Egy hét a hegyekben
Február 21-én szombaton elérkezett a várva-várt nap
és elindultunk Vysné Ruzbachyba, a mesés síparadicsomba.
Útközben ettünk-ittunk, beszélgettünk és DVD-t néztünk.
Az út nagyon hosszúnak tűnt, mert mindenki alig várta,
hogy odaérjünk a Hotel Kráterba. 4 óra körül megérkeztünk, majd mindenki elfoglalta a saját kis birodalmát és
kipakoltunk. Vacsora után Inci néni megbeszélést tartott,
majd lassan-lassan mindenkit elnyomott az álom.
Másnap elérkezett az izgalommal teli nap. Reggeli után
a kezdők és a haladók különváltak. Míg mi kezdők próbáltuk betartani Ági néni tanácsait, nehezen, de annál nagyobb
lelkesedéssel botladoztunk, s közben irigykedve néztük a
haladók siklásait a hegyoldalról. Volt, hogy akadályokat
kellett kikerülniük s máskor egymást követve jöttek le a
magasból. Mi kisebbek is nagyon jól haladtunk, mert már
a második nap vége felé felvonózhattunk „mint a nagyok”.
A következő napokban élveztük a síelés, a bukdácsolás és
az együttlét pillanatait.
Szerdán délután megnéztük a Kráter-tavat, melynek vizét az alatta lévő melegvizű forrás táplálja. Séta közben Ági
néni mesélt a város múltjáról és nevezetességeiről. Vacsora
után este mindenki megkapta a saját kis sídiplomáját, majd
DISCÓ-val zártuk a hazaindulás előtti estét.
Másnap reggel elindultunk sajnos Izsákra. Nehéz volt
otthagyni ezt az élményekben gazdag egy hetet.
Hajma Ágnes
4.c

IZSÁKI Hírek

12. oldal

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
Március 16-22: Szabadszállás, T: 76/358-029
Március 23-29: Izsák, T: 76/569-208
Március 30-április 5: Szabadszállás
Április 6-12: Izsák
Április 13-19: Szabadszállás
Április 20-26: Izsák
Kábeltévé ügyelet
Március 16-22: Izsák László, 06-20/475-7966
Március 23-29: Farkas Zsolt, 06-20/436-7400
Március 30-április 05: Izsák László
Április 06-12: Farkas Zsolt
Április 13-19: Izsák László
Április 20-26: Farkas Zsolt
Rendõrség
06-20-384-9606, 06-20-384-7731
Polgárõrség
06-30-555-6645

2009. március 20.

Építési engedéllyel
rendelkezõk figyelmébe

Március 25. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Izsákiak mondják…
19:10: Megyei Krónika (ism.)
19:35: ITV Híradó (ism.)
19:55: Mátyási József
emlékezete 2.
Március 26. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Megyei Krónika
19:35: Ezüst Gólya születésnap
20:15: Egy dán gazda
tapasztalatai
Április 1. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Izsákiak mondják…
19:10: Megyei Krónika (ism.)
19:35: Esti vendég –
ITV riportműsor
20:05: Cenzúrázott egészség
Április 2. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Megyei Krónika
19:35: Biztonsági Zóna
20:05: Sárfehér SE-Szolnoki
Spartacus NB III-as
labdarúgó mérk.
Április 8. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Megyei Krónika (ism.)
19:35: Esti vendég
– ITV riportműsor
20:05: Szivárvány Magazin
20:25: Mátyási József
emlékezete 3.
Április 9. csütörtök
18:00: Kölyök Tv.
19:05: Megyei Krónika
19:35: IKEM előadás
a rovásírásról
Április 15. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Izsákiak mondják…
19:10: Megyei Krónika (ism.)
19:40: Ezüst Gólya
születésnap (ism.)
20:20: Biztonsági Zóna
Április 16. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Megyei Krónika
19:35: Sárfehér SE-Honvéd
TK NB. III-as
labdarúgó mérk.

Felelõs mûszaki vezetést vállalok
új lakás és egyéb építményeknél, lakásbõvítésnél,
ami minden engedélyezett építéshez szükséges
Építési munkák
kõmûves munkák, speciális szaképítés
lakások utólagos hõszigetelése
térkövezés
tervezés, költségvetés készítés
Vegye igénybe építési szakember tanácsát!

Egyéb betonmunkák
Beton csatornaelem
Felhasználható: utaknál, kapubejáróknál, különbözõ átereszeknél,
belvizek elvezetéséhez, vízelvezetési rendszerek megépítéséhez, stb.

Felszedhetõ tetejû vízelvezetõ beton csatornaelem
Felhasználható: utaknál, kapubejáróknál, különbözõ átereszeknél,
belvizek elvezetéséhez, vízelvezetési rendszerek megépítéséhez, stb.

Kútgyûrû, betonkád
Felhasználható: vízgyûjtõ akna, vízóra akna készítéséhez, hozzávaló fedlappal, 60x60 cm-es nyílással.
Megrendelhetõ:
Csík Imre kõmûves mester
Izsák, Bocsányi u. 11.
Tel: 374-441, 06-30-319-0025

A katolikus temetőkben
történő temetések
(hamvasztás is) ügyintézése
„Jóindulat” Kft. Temetkezés, Kecskemét,
Csabai Géza krt. 2. (a régi kórház hátsó
bejáratával szemben)
Telefon: 06-30-9639-222,
vagy
Molnár László,
Izsák, Vörösmarty u. 2.
Tel.: 06-20-3113-572

Anyakönyvi Hírek
Születtek: Ritter Lilien Niobé an.: Nagy Mária, Boldizsár
Bianka an: Boldizsár Alina-Elena, Polgári Zoltán Ferenc an:
Schaffer Éva.
Házasságkötés: nem volt.
Meghaltak: Ispán Ferencné sz: Csaplár Eszter 99 éves, Kossuth L. u. 19., Halmosi Jenőné sz: Fricska Sára 93 éves, Rákóczi
u. 33., Jávorka József 83 éves, Kisizsák Reviczky u. 5., Balogh
Mihályné sz: Bálint Mária 83 éves, Zöldfa u. 7., Molnár László
67 éves, Vörösmarty u. 2.

APRÓHIRDETÉSEK
Sírgondozást vállalok. Érd.:
06-76-360-019
Fekete színű íróasztal,
gurulós 4 fiókos kisszekrénnyel, álló könyves polccal eladó.
Tel.:06-70-4567-531
Izsák és Fülöpszállás külterületén szántót, gyepet, legelőt vásárolnék. Nagy Ferenc,
Szabadság tér 26. T: 30/9381365
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