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Izsákiak Szent Jakab útján

Izsák Károlyné, Gajdácsi Istvánné és Nagy Mihályné öt hét alatt járták végig
Szent Jakab útját

Három izsáki, Nagyné Nelli,
Izsákné Márta és Gajdácsiné Erzsi egy igen nagy utat járt végig
tavaly nyár elején. Nagy volt ez az
út a szó szoros és átvitt értelmében egyaránt. Szent Jakab apostol zarándokútján indultak el,
amelyről tudható, hogy a spanyol
hegyek között gyalogosan megtett száz kilométerek során ki-ki
megjárja egyúttal a maga benső
útját is. A fizikai megpróbáltatás
segít egy kicsit kinek-kinek önmagával is szembenézni.
Az El Camino-ként ismert,
közel 800 kilométeres középkori
zarándokút Spanyolország Ga-

lícia tartományának fővárosába,
Santiago de Compostelába vezet.
A hagyomány szerint az itteni
székesegyházban vannak idősebb
Szent Jakab apostol földi maradványai eltemetve. A legenda
szerint Szent Jakab holttestét
hajón hozták Jeruzsálemből
Észak-Spanyolországba. Itt eltemették azon a helyen, ahol most
Santiago de Compostela található. Compostelába nemcsak egy
kiindulópontból lehet eljutni,
viszont az út fő része azonos. Az
izsákiak az úgynevezett francia
utat járták végig közel öthetes
vándorlásuk során.

Izsák Károlyné és Gajdácsi Istvánné vállalkozott arra, hogy az
ITV kamerái előtt elmondják azt,
ami elmondható egy ilyen inkább
befelé figyelő utazásról. A beszélgetésből (melynek lényegét
egy írásos összefoglalóban nehéz
lenne visszaadni), kiderült, hogy
mindhárman megtalálták azt,
amiért útra keltek. Tisztábban,
világosabban látják magukat,
életüket, céljaikat.
Akiket részletesebben is érdekel, hogy mit élt meg a három
izsáki zarándok, megtudhatja
március 9-én szerdán este az ITV
műsorából.

Önkormányzati hírek
A Képviselő-testület tárgyévi első ülését január
25.-én tartotta. A 2011. évi költségvetés bevételi
főösszegét 992.587 ezer forintban, kiadási főösszegét
1.003.010 ezer forintban, a tervezett hiány mértékét
10.423 ezer forintban határozta meg.
A Képviselő-testület Izsák város 2011-2014. évi
gazdasági programját az előterjesztésnek megfelelően elfogadta. A végrehajtással kapcsolatban minden
évben a tárgyévi költségvetés elfogadásához kapcsolódóan történik tájékoztatás a soron következő ülésre
benyújtásra kerül egy végrehajtási ütemterv.
Az előterjesztésnek megfelelően a Képviselő-testület a 2011. évi foglalkoztatási program keretében
10 fő hosszú (8 órás, 8 hónapos) és 120 fő rövid időtartamú (4 órás, 2-4 havi) foglalkoztatására irányuló
pályázatot nyújtott be a Békés Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központjához. A pályázathoz szükséges önerő
a 2011. évi költségvetésben betervezésre került.
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az
iskola körüli parkolási rend megoldása és a közlekedés biztonságosabbá tétele céljából döntött az Izsák,
Kossuth L. u. 42. szám alatti ingatlan megvásárlásáról,
a vételár 1,5 millió forint.
Izsák város Önkormányzat Képviselő-testülete
pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési
Terv, Környezet és Energia Operatív Program (KEOP)
Egészséges, tiszta települések prioritási tengely,
Szennyvíz elvezetés és tisztítás konstrukcióra „Izsák
szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” címmel.
A testület a pályázathoz szüksége önerő részt (25,47
%) felvállalta.
Az ez évi második ülés 2011. február 15-én került
megtartásra. Az első napirendi pont keretében a lejárt
határidejű testületi határozatokról szóló jelentést
fogadta el a testület.
Második napirendi pontként került sor a 2011. évi

költségvetési rendelet megalkotására. A döntés nyolc
bizottsági és két önkormányzati (kisebbségi és Kisizsáki Részönkormányzat) ülés előzte meg, így teljes
részletességgel és kellő mélységben megismerhették
a döntéshozók a költségvetést. Az előterjesztés és a
rendelet - hasonlóan a többi anyaghoz - felkerül a
város honlapjára.
A testület végrehajtotta az Önkormányzat 2010.
évi költségvetéséről szóló 1/2010.(II.16.) rendelet
negyedik módosítását is, melynek alapját a IV. negyedévben beérkezett támogatások és azok célszerinti
felhasználása képezte.
Ezen, rendeleteket lapunkban közzé tesszük.
Negyedik napirendi pontként a Képviselő-testület
elfogadta a város 2011. évi közbeszerzési tervét és
döntést hozott, hogy 2011. márciusi ülésén új közbeszerzési szabályzat kerül elfogadásra.
Elfogadásra került a 2011-2014. évi gazdasági
program végrehajtási ütemterve is, melynél határidő
és felelős végrehajtó került meghatározásra egy-egy
feladat vonatkozásában.
Végleges döntés született a korábban többször
tárgyalt közérdekű adatok közzétételével kapcsolatban is. A 2006-2010 évi adatok 2011. június 30-ig.
a 2011. évi testületi anyagok, egyéb dokumentumok
az elfogadást követő 15 napon belül kerülnek fel a
honlapra a jogszabálynak megfelelő tartalommal. A
feladat végrehajtását felvállaltam.
A „Sárfehér Napok”- kal kapcsolatos kiadások
jóváhagyása a 2011. évi költségvetési rendeletben
megtörtént. A részletes programról az augusztusi
ülésen, míg az előirányzatok felhasználásáról az I-III.
negyedévi költségvetési végrehajtáshoz kapcsolódó
beszámoló keretében történik tájékoztatás.
Zárt ülésen két kiskorú részére nyújtott támogatást
a testület, illetve döntött jegyzői helyettesítésről.
Bagócsi Károly címzetes főjegyző

Ára: 110 Ft

Vasutunkról
Mint arról többször beszámoltunk, az Izsákot is érintő,
s immár negyedik éve bezárt
Kecskemét-Fölöpszállási vasútvonal visszaállításáért sokan
próbálnak tenni. Köztük a kecskeméti székhelyű Vasutasok és
Közlekedésben Dolgozók Demokratikus Munkástanácsának
(VKDM) tagjai és Kőváry Antal,
a szervezet elnöke. E munka
egyik állomásáról számoltak
be a január 26-án megtartott
munkásgyűlésükön, ahol két
szakértő beszélt a lehetséges
megoldásokról.
Neumann István svájci születésű, hazánkban élő vasúti
szakértő a VKDM felkérésére
egy 30 oldalas tanulmányban
vázolta fel (a térség többi bezárt vonalára vonatkozóan is) a
továbblépés lehetséges irányait.
Kiemelve ebben, hogy a vasúti
és a közúti tömegközlekedés
párhuzamosságait meg kell
szüntetni, valamint át kell gondolni a korábbi megállóhelyek
szükségességét, illetve némelyikük helyett újabbak létesítését,
s fontos momentumként említi
munkájában a Kecskeméten
megépülő Mercedes-gyár által
foglalkoztatandó munkavállalók
utaztatását, valamint a város

nyugati, Izsák felé eső felében
lévő iskolák és bevásárló centrumok vonzását is. Mindezek
mellé ütemes, integrált menetrendre van szükség ahhoz, hogy
valóban kialakulhasson - a többi
mellékvonallal együtt - egy kecskeméti elővárosi vasúthálózat,
vagy rendszer, melynek egyik
fontos szakasza lehet az izsáki
vonal.
Gyuricza Gyula közlekedési
szakértő, tanár szintén a Mercedes-beruházás teremtette teher
és személyforgalom lehetséges
generáló hatásáról beszélt. Véleménye szerint jól működő
gazdaság kell a jól működő
közlekedéshez., s mellé ésszerű
szervezés. Beleértve ebbe a különböző tömegközlekedési eszközök járatainak - vonat, busz
- összehangolását, egymásra
épülését. Szomorúan állapította
meg, hogy a vonalbezárások által
érintett települések polgármesterei nemigen foglalkoznak az
üggyel. Kitért arra is, hogy kellő
sűrűséggel közlekedő járatokra
van szükség ahhoz, hogy az
utasok valóban igénybe vegyék
a vonatokat. A ritka, hosszas
várakozással elérhető megoldás
aligha lehet sikeres.
-tetézi-

Izsák legidõsebb
polgárát köszöntötték

100. születésnapja alkalmából köszöntötték Magyar Istvánnét városunk legidõsebb polgárát. Az önkormányzat, a képviselõ-testület
és a város lakosságának jókívánságait Mondok József polgármester
tolmácsolta, a százéves évforduló alkalmából.

Meghívó

Március 15-én 10 órakor a
’48-as emlékmű előtt tartjuk, az 1848-as Forradalom évfordulójára emlékező ünnepségünket, melyre
minden Izsákit tisztelettel
meghívunk.

Városi Önkormányzat
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Kolon-tavi madárbarátok

Gerencsér Gyula télen-nyáron járja a Kolon-tavat
A Kolon-tavi Madárvárta munkájáról szóló tudósításainkban,
vagy a nemrégiben felállított
városi madáretető létesítése
kapcsán már többször is említést tettünk a Kiskunsági Madárvédelmi Egyesületről, mint e
munkák egyik fő támogatójáról.
Magáról az egyesületről azonban
mi magunk is keveset tudunk
ezért megkerestük Gerencsér
Gyula titkárt, hogy közelebbről
is bemutathassuk olvasóinknak
a csoportot.
– Most tízéves egyesületünket
2001-ben hoztunk létre, természetvédelmi szakemberek,
nemzeti parki dolgozók és lelkes
amatőr természetbarátok részvételével – mondja Gyula, aki hivatása szerint maga nem madarász
szakember, ám igazi elkötelezettje
a természetvédelemnek, azon belül
is a Kolon-tavi élővilág csodáinak.
Ezért is lett a titkára a 40 fős csapatnak, amely legfőbb feladatának
a Kolon-tavi madárvilág védelmét,
megfigyelését tartja.
– Az egyesület elnevezéséből egyértelműen kitűnik, hogy fő feladata
a madárvédelem. De hogyan valósul
meg ez a gyakorlatban?
– Egyesületünk alapvetően a
Madárvárta munkájának segítésére, üzemeltetésére alakult.
Mi biztosítjuk a gyűrűzésekhez
szükséges eszközöket, a gyűrűket a hálókat, valamint az egyéb
segédeszközöket és részben a

Tisztelt
Adózók!
Kérjük, adójuk 1 %-ával
támogassák a Tanítók
Alapítványa az Izsáki Erdei
Iskoláért alapítványt.
Adószám:
18354311-1-03.

Köszönettel: Kuratórium

személyzetet is. A kutatási és
megfigyelési munkában szintén közreműködünk. Például a
meggyűrűzött madarak útjának
követésére expedíciókat szervezünk főleg Olaszországba, Görögországba, Horvátországba.
– Mindezekhez komolyabb anyagi
források szükségesek. Gondolom,
tagdíjból aligha fedezhetők a felsoroltak.
– Valóban. Különböző pályázatokon szerezzük a működéshez szükséges anyagiakat.
Szerencsére gyakran sikerrel
járunk, így a gyűrűzésekhez
szükséges eszközöket biztosítani tudjuk és vannak önkéntes
támogatóink is, akik segítenek
ebben. A külföldi madárkövető
expedíciók költségeit pedig ki-ki
saját maga finanszírozza.
– Mint elmondtad, az egyesület a
Kolon-tavi madármegfigyelési munka támogatására létesült. E mellett
más megfigyelési és természetvédelmi
munkát nem végezetek?
– De igen. Kunszentmiklós
mellett bérelünk egy 40 hektárnyi területet, amely túzokélőhely. Kutatási, megfigyelési
munkát végzünk ott is. Két
fészekaljnyi állományunk van,
ez a kiskunsági populáció egy
százaléka.
– Az elvégzett kutatási, megfigyelési munka eredményét és mindazt a
szépséget, melyet a Kolon-tó kínál
a tudományos feldolgozás mellett

Tisztelt
Adózók!

Kérjük, adójuk 1 %-ával
támogassák az Izsákért Közalapítványt. Felajánlásukkal
a helyi kulturális-, sport- és
közösségi élet színvonalasabbá tételéhez járulnak hozzá.
Adószám:
18351851-1-03.

Köszönettel: Kuratórium

szívesen megosztjátok a nagyközönséggel is.
– Ez így van. Ezt szolgálta
például a Kolon-tavi éjszakák
elnevezésű akciónk, melynek
keretében a múlt nyáron lovaskocsikkal vittük esti sétára,
megfigyelésre az érdeklődőket.
Igen nagy sikere volt, idén is
folytatjuk. Az egyik legfőbb
célunk a környezettudatosságra
való nevelés, hangolás. Minél
többeket szeretnénk rávezetni,
sőt rádöbbenteni arra, hogy
micsoda természeti érték van
körülöttünk, s annak megóvása
mennyire fontos feladat. Mitöbb
közös feladat, mert mindenki
tehet, aki akar azért, hogy ezek
az értékek ne vesszenek el,
hanem tovább adhassuk a jövő
nemzedékeknek is. Ezért is
látjuk szívesen a gyerekeket a
madárvártán, a tanösvényi sétákon, a városi etetőnél és minden
akciónkon, mert gyerekkorban
válhat igazi barátjává az ember
a természetnek, Engem is ekkor
ejtettek rabul ezek a szépségek.
Kolon-kávéház címmel előadássorozatot is indítunk, melyben
egyebek között a Kolon-tavi
rekonstrukciós munkákról, a
madárvonulásokról, gyűrűzésekről, a túzokvédelemről és
hasonló témákról adunk tájékoztatásokat.
– Zárásként térjünk vissza az
egyesülethez. Azt már tudjuk, hogy
idén tízéves és te vagy a titkár. A
tagok helybeliek, vagy bárhonnét
jöhetnek?
– A 40 főnyi tagság zöme
vidéki, az ország sok tájáról
vannak tagjaink, akik nyaranta
részt vesznek táborokban, gyűrűzésekben, sőt vannak ilyen
visszatérő külföldi látogatóink
is. Izsákról mindössze öt tagunk
van, ezért nagyon örülnénk
újabb jelentkezőknek. Ezzel
együtt azonban el kell mondanom, hogy a munkánk iránti helyi érdeklődés ennél sokk-sokkal
nagyobb, hiszen a gyűrűzésekre,
a területlátogatásokra igen szép
számban jönnek a helybeliek is.
Az egyesület székhelye egyébként Kecskemét, az elnökünk,
dr. Hamar Sándor is megyeszékhelyi. Magam immár izsáki
vagyok, de én is kecskemétiként
kezdtem a Kolon-tó iránt érdeklődni. Szeretném még egyszer
aláhúzni, csodavilág, igazi kincs
húzódik itt a város nyugati határában. Óvja, szeresse minden
izsáki!
-tetézi-

Tisztelt
Adózók!

Kérjük támogassák a Kisizsákon megépült kápolnát
személyi jövedelemadójuk
1%-val a „Kisizsák Kápolnájáért „ alapítványon keresztül.
Adószám:
18353664-1-03
Támogatásukat köszönjük!
Kuratórium
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Bentről szép a világ
Az őszi jóslatok soha nem
látott hosszú és hideg telet jeleztek, ami eddig szerencsére nem
jött be. December végén, január
legelején, s most február második hetében azonban néhány
napig valóban meglehetősen
hideg volt, időnkét kellemetlen,
metsző széllel „fűszerezve”. Így
ezekben a napokban a képen
látható cica is inkább a meleg
szobából, az ablak alatti fűtőtesten elnyúlva szemlélte a kinti
világot. Valószínûleg már nem
sokáig kell így tennie, mivel a
legújabb elõrejelzések korán
beköszöntõ tavaszról szólnak.

Egy kis nyelvészkedés,
alapszinten
Előre bocsátom, nem akarok mélyen belenyúlni ebbe a témába,
mert úgy is belebonyolódnék. Azonban vannak szavak, kifejezések
amelyeknek alkalmazását illetően időnként megütközök. Például,
felnőttek, komoly emberek is e képpen mondják: terhes a kutyám,
cicám, vagy éppen amilyen állatuk van. Megszült a házi görényem
- beszélte valaki a közelmúltban a tévében. Egy kisfiú és kettő kislány
lett. Egyik kislány azonban nem volt életképes és pár nap múlva meg
is halt. Ezekhez a kifejezésekhez ilyen formában lehet, hogy nem
nőttem fel? Mindenesetre engem bosszantanak. Bosszantanak, mert
korábban azt, hogy kislány, vagy kisfiú csak gyerekre mondták, még
véletlenül sem állatokra. Szülni is csak nők szültek. Az állatok azok
kölykeztek, malacoztak, borjaztak, esetleg ellettek. Előtte viszont
vemhesek voltak, vagy paraszti szóhasználattal, hasasak. Eddig még
így is megkülönböztették az embert az állattól.
Annak idején egy „felszabadító” szovjet katona mondta nálunk
valamely esetre, hogy ember, állat egyforma. Lehet, hogy az ilyen
gondolatokból indult el ez a nyelvi igénytelenség? Mindegy, hogy
emberre, vagy állatra mondják például kan, vagy szuka, stb?? Tovább
már nem is sorolom, mert máris feldühödtem a gondolattól.
Szeressük állatainkat, de azért adjuk meg az embernek a méltóságát, kifejezéseinkben is! Én ezt így gondolom.
Varga László

Idézetek a nyelvről és
a beszédről
– A gondolat közvetlen valósága a nyelv.
– Az eszmék nem léteznek
nyelvtől elszakítva. (Marx)
– Idegen szavak a nyelvünkben: bolondnak mondanánk azt
a pávát, amelyik túzoktollakat
tűzdelne a maga tollai közé.
(Gárdonyi Géza)
– Amilyen az ember, olyan a
beszéde. (Cicero)
– Szószátyár ellen ne akarj
soha küzdeni szóval: mindannyiunk adománya a szó, kevésbé az okosság. (Cato)
– Akiknek nagyon sovány a
testük kipárnázzák, akiknek kevés a mondanivalójuk dúskál-

Tisztelt
Adózók!

Kérjük támogassák adójuk
1 %-ával egyesületünket,
hogy mi is támogathassuk
a Kolon-tavi madárvédelmi
munkát!
Kiskunsági Madárvédelmi
Egyesület
Adószám:18360701-1-03

Köszönettel: Kuratórium

nak a szóban. (Montesquieu)
– A szavak gyilkolnak, de a
hallgatás még gyilkosabb lehet.
(Kellerman)
– Meleg szeretettel függj a
hon nyelvén! Mert haza, nemzet és nyelv, három egymástól
választhatatlan dolog, s ki ez
utolsóért nem buzog, a két
elsőért áldozatokért kész lenni
nem fog. Tiszteld, s tanuld
más mívelt népek nyelvét is ...
de soha se feledd, miképpen
idegen nyelveket tudni szép, a
hazait pedig lehetségig mívelni
kötelesség. (Kölcsey Ferenc)
Közreadja:
Varga László

Lapunkat rendszeresen
szemlézi
Magyarország legnagyobb
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Fehérborral az influenza
ellen
Orvosi megfigyelések szerint
a fehérbor hatékony ellenszere
lehet az influenzának, köztük a
H1N1 okozta kórnak is. Esténként két deciliter elfogyasztása
javasolt a betegség megelőzése
céljából.
A pácienst nem az alkohol
védi meg a vírustól, hanem a
fehérborban található értékes
anyagok. A borban ugyanis
- különösen a rizlingfélékben
és a chardonnay-ben - nagyon
magas a sikiminsav-tartalom. Ez
a sikiminsav pedig a kór egyik

legnagyobb ellensége, mert
meggátolja, hogy a vírus bejuthasson a sejtekbe, és betegség
alakuljon ki. A sikiminsavat már
régóta használják a gyógyászatban, eddig a kínai csillagánizsból
nyerték ki. Egy olasz professzor
azonban észrevette, hogy a jó minőségű fehérborok szintén nagy
mennyiségben tartalmazzák ezt
a savat, literenként akár 200 milligrammot is. A gyógyszertárban
kapható orvosságban egyébként
kapszulánként 75 milligramm
sikiminsav található.

Felhívás
A kéményseprő kft. tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,
hogy Izsák közigazgatási területén 2011. január 10-től
kezdődően a 27/1996. (X.30.) BM. rendeletben foglaltak
szerint négyévenkénti műszaki felülvizsgálatot végez.
A vizsgálat a használatban lévő és tartalék kéményeket
érinti.
Kérem segítő közreműködésükkel járuljanak hozzá, hogy
ezt a fontos felülvizsgálatot mindenhol el tudjuk végezni.
Előre is köszönöm.
Tisztelettel: Hus Tibor kirendeltségvezető

TETÉZI LAJOS

Gondolom...

...kevesen vannak, akik ne hallottak volna
arról, hogy egy közismert újságíró téliszalámit
lopott az egyik nagyáruházból. Éhezett - állította
védekezésül. Az illető neve valójában nem is
érdekes. Érdekes viszont amivé az eset nőtte
magát. Pontosabban amivé bizonyos érdekkörök növesztették
azt. Ám igazán sokatmondóvá annak tükrében válik a történet, ha
mellé állítunk egy ugyanezekben a napokban történt másik estet.
Egy idős asszony tragikus tűzhalálát. Erről garantáltan kevesen
hallhattak, mert ezt nem taglalták a bulvárlapok. A megrázó eset
nem volt napokon, heteken át témája a kereskedelmi tévék és
rádiók néphülyítő apostolainak sem. Mert az ő világukban ugyan
kit érdekel, ha egy balkányi öregasszony megég, mert mély nyomorában gyertyával világít fűtetlen szobájában, aztán elalszik, a
gyertya meg felgyújtja őt és a házát. Talán neki is lopnia kellett
volna mondjuk az áramot, meg a gázt. Lehet, hogy akkor ő is
százezres gázsikért mesélhetett volna a mélyen együttérző tévékben, rádiókban a maga kis „csínytevéséről”, ahogy a megtévedt
tollforgató tehette.
Gondolom, sejtik olvasóink, a tragikus sorsú asszonynak aligha
lett volna olyan lehetősége, mint a budakeszi Tescóba besettenkedő „celebnek”. Mert az e fajta kiváltságért tenni kell. Például
vehemensen szónokolni a honi demokrácia lábbal tiprásáról. De
nem ám akkor, amikor rendőrnek öltözött valakik lövik, verik
válogatás nélkül a nemzeti ünnep részvevőit. Dehogy! Ettől a
demokrácia még rendben van. Sőt virágzik!. Az igazi önkény
akkor tör ki, ha némelyek, a köz erős felhatalmazásával a hátuk
mögött rendet kívánnak tenni mondjuk abban a médiavilágban,
ahol a hülyeséget meg a tolvajokat mennybe emelő, silány műsorokkal traktálják az embereket éjjel-nappal. No akkor vége a
demokráciának. Akkor kiabálni, tüntetni kell. Panaszkodni, sírni
itthon és külföldön. Az se baj, ha e panaszok nem bontják ki a
teljes igazságot. Dehogy is baj, hiszen vannak elvbarátok itthon
is odakünn is, akik kritikátlanul visszhangozzák e sikolyokat.
Még akkor is, ha tudják, a lármázás egyetlen valódi oka az, hogy
egyesek megrémültek, hogy a jövőben nem ők fújhatják a passzátszelet, s ettől bőven csörgedező pénzfolyamaik elapadnak, így
eljő számukra a „nyomorúság” ideje. Sőt, ahogy az ominózus ügy
kapcsán az egyik kereskedelmi rádióban hosszasan ecsetelték, az
éhséglázadás ideje.
Gondolom, el tudják képzelni olvasóink, amint ezek a tejbenvajban fürdő szerencsétlenek a maró éhségtől sarkallva besettenkednek egy-egy áruházba, majd kétségbeesetten körbe pillantgatva a kabátjuk alá tuszkolnak néhány rúd téliszalámit. Nem kiflit
vagy zsömlét, de még csak nem is parizert. Téliszalámit! Mert
nekik a sanyarú időkben is van stílusuk, és persze igényük...
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Izsákiak is harcoltak
Sopronért
1921-ben, Balassagyarmat,
majd Kerca és Szomoróc visszafoglalása után, a harmadik
repedést ütötték az országunkat
megcsonkító trianoni békediktátum falán a Sopronért és
az őrvidékért harcoló felkelők.
Az önkényes döntések ellen,
amikor az ország hadserege már
nem harcolt, csak e helyeken
vették fel a harcot áldozatkész
hazafiak (diákok, munkások,
vasutasok, földművesek, köztük
izsákiak is).
Az Izsák és Környéke Erdélyi
Magyarok Egyesülete (IKEM)
Nekik kíván emléket állítani saját
erejéből és jószándékú, pártoló
magyarok adományából. Az emlékmű egészében egy a világnak
szóló felkiáltójelet mintáz. Ezt
hangsúlyozza a felkiáltó jel szára alatt elhelyezkedő földgolyó
alakú kő. Ennek előlapján, a

három hullám, az Őrvidék osztrák megszállás alatt lévő három
legnagyobb vizét: a Lajtát, a
Pinkát és a Lappincs patakokat
jelképezi. A vörös gránit oszlop a
sztyeppei emlékoszlopokat idézi,
melyek ma is őrzik a több évezredes lovas nomád népek örömteli
(hálaadó) és szomorú történeteit. Az oszlop felső részének
bemetszése, angyal szárnyakat,
kitárt kezeket formáz, amely a
Gondviselőbe vetett reménységünket, hitünket fejezi ki.
Az emlékmű homlokzatán
helyezkedik el a Lajtabánság
címere. Zöld pajzs, benne fehér
kettős kereszt. Felette a csőrében szablyát tartó tárt szárnyú
turul. A hátoldalon pedig az
eseményeket elbeszélő emlékszöveg. Az oszlop, a maga
háromoldalú hasáb formájával
a „TRIA-NON” ! felkiáltásnak

némán ordító emlékjele is.
Akik támogatni kívánják az
emlékmű megvalósulását, az
IKEM számlájára fizethetnek be:
Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 52400054-10014183. A
befizetésre kérjük megjegyezni:
„emlékműre”.
Köszönettel az egyesület
nevében: az IKEM elnöksége

Németh Ferenc évfordulós kiállítása
A táj dicsérete - „40-dik évem küszöbén” címmel
nyit olajfestményeiből tárlatot március 9-én Budapesten, a Nemzeti Táncszínház épületében (I. ker.
Színház út 1-3.) Németh Ferenc. Mint a cím is jelzi,
a kerek születésnapi évforduló adja az apropót. Meg-

nyitót dr. Bereczky Loránd művészettörténész mond.
Közreműködik Tabáni István énekes, a Csillag születik verseny 2009-es győztese. A megnyitó ünnepségen
a Royalsekt Zrt. tavaly Franciaországban ezüstérmet
nyert pezsgőjével koccintanak a résztvevők.

Új játékosokat
várnak az
ovifocisok
Minden hétfőn du. 3 órakor
van a sportcsarnokban ovifoci,
szeretettel várjuk még a vállalkozó kedvű gyermekeket! Most
edzések vannak, tavasszal újra
lesz majd bajnokság is. Gyertek
minél többen közénk! Szeretettel várunk benneteket mi és
Ungor Pali bácsi!

Rendőrségi hírek
Február 6-án Cs. Ferenc
izsáki lakos bejelentést tett
kapitányságunkon, mivel ismeretlen tettes az előző nap
23 óra 30 perc és aznap 0
óra 20 perc közötti időben
Izsák belterületén parkoló
nyitott állapotú tehergépkocsiját eltulajdonította. A
bűncselekmény elkövetésével
kb. 500.000 Ft. anyagi kár
keletkezett. Rendőri intézkedés során megállapítást nyert
az elkövető kiléte, R.K. 43
éves kecskeméti lakos személyében, valamint előkerült
az eltulajdonított jármű is.
Hatóságunk az elkövető ellen jármű önkényes elvétele
bűntettének ügyében indított
büntető eljárást.
Február 12-én O. György 49
éves izsáki lakos tett feljelentést, mivel ismeretlen személy
február 7-e és február 9-e kö-

zötti időben Izsák belterületén
lévő lakóházának melléképületéből 2 db. gyeplőszárat tulajdonított el. A bűncselekmény
elkövetésével kb. 40.000 Ft.
anyagi kár keletkezett. Rendőri
intézkedés során megállapítást
nyert az elkövető kiléte, B. J. 36
éves izsáki lakos személyében.
Ellene lopás vétség elkövetése
ügyében indult eljárás.
Szintén február12-én 19 óra
30 perc és 20 óra 15 perc közötti időben ismeretlen tettes
az Izsák belterületén parkoló
M.-né P. Katalin tulajdonában
lévő személygépkocsi jobb
első ablaküvegét betörte és a
gépkocsiból eltulajdonította
a tulajdonos jobb első ülésen
elhelyezett pénztárcáját, benne
személyes irataival, készpénzzel, valamint arany ékszerrel
együtt. A lopással 6500 Ft., míg
rongálással 15.000 Ft. anyagi

kár keletkezett. Hatóságunk
okirattal visszaélés vétségének ügyében indított büntető
eljárást.
Felhívjuk a külterületi ingatlannal, nyaralóval rendelkezők figyelmét, hogy értékeiket rendszeresen ellenőrizzék!
Amennyiben ez nem lehetséges, a szomszédokat kérjék
meg a folyamatos felügyeletre! Ha betörésre utaló gyanú
merülne fel, a nyomokat lehetőleg hagyják érintetlenül, mielőbb értesítsék a rendőrséget
a 107, 112, és a 78/501 400-as
telefonszámok valamelyikén!
Csak közös összefogással tudjuk az értékeinket megvédeni,
a fosztogatókat megfékezni és
leleplezni!
Rendőrkapitányság,
Kiskőrös
Rendőrőrs, Izsák

IZSÁKI Hírek
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Csak egy tollvonás...

... az emberek negatív önképéről

Mindenki más. Ez mindig így
volt. 200 évvel ezelőtt, 50 évvel
ezelőtt, 10 évvel ezelőtt és most
is. Sőt, ugyanígy lesz 20 év múlva,
100 év múlva is. Mert ez a normális, ez a természetes.
Mindenki más. Máshogy nézünk ki, más a viselkedésünk,
a személyiségünk, a lelkünk, a
véleményünk, mások a tulajdonságaink, a nézeteink és még sorolhatnám. De van valami, van egy
olyan valamink, ami mindenkinek
van, vagyis a mai világban inkább
úgy fogalmaznék, hogy kellene,
hogy legyen: az egyediségünk.
Mindannyian egyediek vagyunk,
nem jön velünk szembe még egy
pontosan ugyanolyan emberi lény,
mint mi. Milyen frusztráló is lenne
egy idő után, milyen unalmas és
monoton! Sajnos nem mindenki
látja be, hogy az egyediség egy pozitív dolog. Sokan úgy gondolják,
hogy azért, mert találkoznak valakivel, látnak valakit, aki számukra
tökéletes, hirtelen úgy érzik, hogy
ők nem érnek semmit, ők nem
elég szépek, nem elég okosak,
eltűnnek mellettük. Pedig nem!
Nem így van! Mindenkiben van
hiba, mindenkinek volt, van vagy
lesz rejtegetni valója. Miután ez
a sok önbizalom hiányos ember
mindezeket elhiszi, elhiteti magával, kezdődik a véget nem érő
hajsza az áhított tökéletességért.
Elkezdik utánozni a másikat, mind
öltözködésben, mind kinézetben,
felvenni a szokását. Persze ezek
sikertelen próbálkozások, mert
például, hiába festi be a haját
rikító szőkére, az nem ő! Nem éri
el vele azt a várt hatást, mint amit
az utánzott személynél tapasztalt,
mert az nem ő, nem az ő stílusa,
nem egyezik meg az eredeti, a
saját személyiségével. De nem
adják fel, próbálkoznak, terveznek,
mindenféle trükköt, praktikát,
fortélyt bevetnek. Sikertelenségek sokasága következik. Egyre
durvább, egyre brutálisabb eszközökhöz folyamodnak. Sokaknak
már nem elég a „sima” fogyókúra,
szabályosan nekiállnak koplalni.
Éheztetik magukat, hánytatják
magukat. A folytonos küzdelem
önmagukkal, a lelkiismeretükkel,
a testükkel és a kilókkal, teljesen felemészti minden erejüket.
Egyre gyengébbek, erőtlenebbek
lesznek, pesszimistákká és depressziósokká válnak, s mindeközben
pont az ellenkezője történik mindannak, amit el akartak volna érni.
Tönkremennek, egyre szürkébbek,
kisebbek lesznek. Ekkor váltanak
valami újra, mindenféle bogyóra,
tablettára, amelyektől „csodát”,
megoldást remélnek. Különféle
gyógyszerekkel károsítják magukat, majd ötösével szedik a nyugtatókat, mert az idegrendszerük
már felmondta a szolgálatot. Ám
a végső megoldást a kábítószerektől remélik. Bíznak a fogyasztó
hatásában, hogy ez majd használ.
Közben függővé válnak, s teljesen
szétesnek. Hirtelen rájönnek, hogy
eközben egy csomó mindent és
mindenkit elveszítettek, most
már tényleg kilátástalannak látnak
mindent. Ilyenkor hallunk öngyil-

kossági esetekről.
Nyilván ez elég durva levezetés
volt, de nem egy ilyen IGAZ történetet hallottam bizalmasoktól.
Csak gondoljunk bele, a mai világ
miből áll? Tele van utánzókkal,
akik nincsenek tisztában képességeikkel, pozitív tulajdonságaikkal, értékeikkel, s akkor sem áll
helyre az önbizalmuk, miután
leutánozták a fél életüket, egyszer
csak belefáradnak mindenbe, s
eldobják maguktól az életüket. A
mai világban minden arról szól,
hogy én jobb vagyok, mint te.
Leromboljuk a másik ember önbizalmát, beletaposunk a lelkébe,
csakis azért, hogy megnyugodjunk, még mindig mi vagyunk a
legjobbak. De ezekkel konkrétan
Mi öljük meg a másikat, mert Mi
öltük meg a lelkét. Nagyon sok
olyan fiatalt ismerek, még a szűk
baráti körömből is, akik nem merik felvállalni az egyéniségüket,
nem mernek kiállni magukért,
ezért csatlakoznak egy bizonyos
társasághoz (ez mindenkinél más
és más), elvegyülnek, mert felveszik azokat a szokásokat, s így
a másik „klónja” lesz. Rengeteg
ilyen „klónnal” találkozhatunk
manapság. Nem is kell messzire
mennünk, elég, ha bemegyünk
egy plázába: 10 lányból legalább
9 ugyanúgy néz ki, magas sarkú,
cicanadrág, feszülős topp, méteres műkörmök, tonnányi smink
az arcukon (komolyan, szerintem azzal a mennyiséggel már
egy szobát is ki lehetne festeni),
szögegyenesre kivasalt haj. Íme.
Az az egy lány is csak azért nem
úgy néz ki, mert vagy eltévedt,
vagy pedig nem „klón”. Ez a sok
negatív önképpel rendelkező fiatal
még nem látja ezeket a dolgokat.
Állandóan panaszkodnak, hogy
ők milyen csúnyák, milyen nagy a
hasuk (persze ezt mindig azoktól
hallom, akiknek egyáltalán nem),
nem érnek semmit. Következő
kérdés: ha valaki csinos és okos,
akkor miért van negatív önképe?
A válasz nagyon egyszerű: a mai
felfogás mit mondd? Azt mondja,
hogy akkor vagy szép, ha 45 kg.
vagy, konkrétan elöl deszka hátul
léc, s ne legyen rajtad egy dekányi
felesleg sem, véletlen se vegyél
fel otthon egy melegítőnadrágot
és egy pólót, mert az „gáz”, s
lehetőleg mindennap sminkeld ki
magad, mert smink nélkül, csúnya
vagy. Magas fokú megfelelési kényszerük van. Tessék! S akármilyen
hihetetlen, ezt mind mi csináltuk!
Mi szorítottuk bele őket ebbe a
megfelelési kényszerbe, s minden
másba, ami ezzel jár. Mi alkottunk
sztárokat magunknak, mi emeltük
fel őket arra a (nem létező és nem
reális) magasabb szintre, mi adtuk
meg nekik azt a beképzeltséget,
amit egy úgynevezett hatalom
váltott ki. Pedig semmivel sem
különbek, mint mi. Ugyanolyan
tökéletlen emberek, mint akárki
más. Mi kreáltuk ezt az egészet.
Mindenkitől azt hallom, hogy ez
és ez a sztár mit csinált, itt és itt
találkozott vele, s hú, milyen szép.
És? Miért érdekeljen engem az ő
élete, amikor nekem az enyémmel

kell törődnöm, s az enyém sincsen
rendben. Úgynevezett példaképekként nézünk rájuk, de igazából
nem tudjuk megmondani, hogy
miért, mert tényleg semmivel
nem többek, mint mi. Ők a médiában dolgoznak és ennyi. Semmi
több. Példaképeket teremtettünk
magunknak, s a mai fiatalok, azt
hiszik, hogy csak akkor érnek
valamit, ha legalább annyira vékonyak, mint az XY nevű sztár. Azt
mondogatják egyfolytában, amikor
lapozgatják az egyébként semmi
értelmeset nem tartalmazó magazinokat, hogy ő milyen tökéletes!
Kár, hogy nincsenek tisztában
vele, hogy ezek retusált képek.
Véleményem szerint ez egy látszólag megállíthatatlan folyamat,
s ez, az idő előre haladtával egyre
csak rosszabb lesz. Igazándiból
tehetnénk ellene, hogy lassítsuk
a folyamatot, de nem hallottam
még elég hatásos ötletet. Talán ha
éreztetnénk hozzátartozóinkkal,
barátainkkal, hogy igen, ők úgy
jók, ahogy vannak, éreztetnénk
velük, hogy fontosak, s felhívnánk
a figyelmüket az értékeikre, s nem
állandóan a negatív tulajdonságaikat hangoztatnánk, akkor már tettünk valamit. Az iskolák előadókat
hívhatnának, akik a helyes táplálkozásról, a korai gyermekvállalásról, az anorexiáról, a bulémiáról és
a drogok káros hatásáról, na meg
persze a sztárok „leleplezéséről”
beszélnének. Láttam már ilyet,
amikor bemutatják, hogy az általunk annyira tökéletesnek hitt
híres személy hogyan néz ki smink
nélkül, s mutatnak róla egy retusálatlan képet. Ezek kezdésnek nem
lennének rossznak. Csak kérdés
az, hogy egyáltalán hajlandóak vagyunk-e elfogadni azt, hogy senki
sem tökéletes és mi sem leszünk
azok soha, s belátni, hogy nem
minden az, aminek látszik...
Józsa Tímea

PÖTTÖM VÁR
Baba bizományi üzlet
Miért költenél nagy összegeket új, márkás ruhákra,
ha azokat teljesen hibátlan,
sérülésmentes állapotban
megveheted az új ár töredékéért? Sok, gyermeked által
kinőtt, jó állapotú ruhád van?
Nem tudod már őket hová
pakolni otthonodban? Hozd
be hozzánk, mi eladjuk neked! Értékesítésre átveszünk
jó állapotban lévő, foltmentes
babaruhákat, babakocsikat,
ágyakat, üléseket, játékokat...,
tehát BÁRMIT, ami babákkal,
gyerekkel kapcsolatos!
Egyedi ajándékok!
Ugyanitt
Szentkirályi ásványvíz: 1,5 l.
95 Ft; Ásványvíz: 5 l. 300 Ft; Ice
tea 1,5 l. 280 Ft; Ice tea 0,5 l.
170 Ft; Oxigénes 1,5 l. 190 Ft
Szabadszállás , Toldi utca 5.
(Bajusz bolt, CBA utcája)
Tel: 06/20/984-2501
Nyitva tartás: H-P: 10.0012.00-ig és 13.00-15.00-ig
Várunk szeretettel!

2011. február 17.

Postánkból

Tisztelt Polgármester Úr!
A 2011. január 25-i testületi ülésen elhangzottak késztettek arra,
hogy ismételten tollat ragadjak.
Mint azt Ön is tudja (még mielőtt az a vád érne, hogy Önt és az
Önkormányzat egyes köztisztviselőit rossz színben tüntetem fel)
2010. szeptember 8-án kértem közérdekű adatokat a városközpont
felújításával kapcsolatban, melyet nagy huzavona után az előírt 15
nap helyett 2010. október 12-én megkaptam. A közmeghallgatáson
2010. decemberben kértem ismét a nyilvános adatok közzétételét
a weboldalon. Mivel ez nem történt meg, a Képviselő Urakhoz
fordultam kérésemmel. Egy napirendi pont lett volna csupán, hiszen a közzétételről (2005. évi XC. tv.) törvény rendelkezik, annak
elbírálása nem tartozik a bizottságokra.
Kisebb vita után Ön ígéretet tett, hogy 0 óra 0 perc alatt pótolva
lesz, mely a jelenlegi főjegyző feladata (amennyiben azt másra át
nem ruházza). A vita hevében viszont kiderült az is, (ami ugyan az
önkormányzat weboldalán is látható) hogy több éves anyag nem
került közzétételre, melyet pótolni kell. De ha jól tudom nincs Izsák
városnak közlekedési terve sem, meg még sok egyéb, ami törvényi
előírás, ezért pótolni kell. Talán a munkaköri leírások fellelhetők,
melyből kiderül, hogy az el nem végzett feladatokat kinek kellett
volna elvégeznie.
Levelemet önnek címeztem, hisz Ön 12 éve polgármester az Ön
előterjesztése alapján lett címzetes főjegyző a volt jegyző, majd
szintén az Ön előterjesztése alapján „jó munkájáért” rábólintottak
a volt képviselők a „ BKKM Közszolgálatáért” díjra is.
Nem tudom mi alapján történt az előterjesztés, mint utólag kiderült, a végzett munkája, valamint a törvények betartása némi-nemű
kívánnivalót hagy maga után.
Kérdezem a Jegyző a teljesítménykövetelménynek, hogy felelt
meg? Vagy mire alapozta döntését a volt testület? Talán a pingpongra, vagy a „különféle lapok alapos tanulmányozására”? - lehet.
Megértem, Ön nem ért rá mélyebben foglalkozni a teljesítménnyel,
hiszen sokoldalú közéleti tevékenysége, (mely gondolatom szerint,
a szerződések szerint munkavégzési jogviszonnyal nem jár) nem
tette ezt lehetővé. De ha már így történt, hogy kezdenek előjönni
a szabálytalanságok, megkérném Polgármester Úr, ne tévessze
össze a polgármesterséget a fogathajtással, és „ne azt a lovat üsse,
amelyik húz”.
Megkérdezném Izsák Város lakosságát: átgondolta-e már, hogy a
közéleti tevékenység, mennyi hasznot hoz a városnak, és mennyit
visz el a város költségvetéséből. Talán ha egyenleget vonnánk, a
mérleg nyelve nem Izsák város javára billenne, de hátha ez is a nagy
„belvízzel” felszínre kerül.
A félremagyarázások elkerülése végett, nem a „belvizet” szeretném
még zavarosabbá tenni, hanem minden izsáki lakos számára (a szólni
nem merőkére is) az átlátható, tiszta közélet elérése a célom.
Izsák, 2011.február 04.
S. Juhász Magdolna

Izsák, Széchenyi u. 20.

A falugazdász tájékoztatója
A 2010-ben mezőgazdaságban felhasznált gázolaj jövedéki adó
visszaigénylésre 2011. január. 15-e után van mód. Földhasználati
lap szükséges az igazolás kiadásához. Elszámolható gázolaj mennyisége minden művelési ágban 97 liter hektáronként. A jövedékiadó-törvény alapján a gázolaj után a vásárlás időpontja szerint
visszatérítendő adómérték a 2009. 01. 01. után vásárolt gázolajra
68,00 Ft/liter, a 2009. 07. 01. után vásárolt gázolajra 72,40 Ft/liter,
a 2010. 01. 01. után vásárolt gázolajra 77,88 Ft/liter. A 46/2008.
(IV. 17.) FVM. rendelet, „de minimis” csekély összegű támogatási
formában teszi lehetővé további 100 liter visszaigénylését jövedéki
adó formájában az MVH-tól, 2010-es gázolaj számlákra. Csak szőlő-és gyümölcs ültetvények estében, ha minimum 0,5 ha. területen
szőlő- vagy gyümölcs termesztést folytat valaki. Mértéke:100 liter
hektáronként, 70 Ft/liter összeggel.
A támogatás benyújtásának ideje: 2011. május 31-ig. A kérelem
késedelmes benyújtása esetén igazolási kérelem benyújtásának
helye nincs.
Legfontosabb feltétel: A 2010-es gázolaj jövedéki adó visszatérítésnek igazoltan kiutalva kell lennie.
Őstermelői igazolványok érvényesítése: 2011. március 20. napja
előtti érvényesítés esetén az igazolvány visszamenőleg 2011. január
1-től lesz érvényes, március 19-e után pedig az érvényesítés napjától.
A 326/2009.(XII.29.) Korm.rendelet 10.§ (1)bekezdése alapján a
mezőgazdasági őstermelői igazolvány kiállításáért, továbbá annak
évenkénti érvényesítéséért, a kiállítót díj illeti meg.
A díj mértéke új igazolvány kiadása esetén 1000 Ft, értékesítési
betétlap kiadásáért 1000 Ft. (érvényesítés), minden további betétlap
kiadásáért 1000 Ft. díjat kell megfizetni a termelőnek. Az eljárási
díjat az igazolványt kiállító hatóság által biztosított postai utalványon (csekk) lehet befizetni, mely a falugazdásznál kérhető.
További információ:
Mikus Anikó
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Alkotmány
Szép, hosszú farsangot kap-

tunk az idén, - a leghosszabbat,

amit az állandóan változó idejű
Húsvét ajándékozhat nekünk.
Azért szeretem, mert ilyenkor olvashatjuk szent Máté
evangéliumából a Hegyi beszédet, vasárnapról-vasárnapra,
s elgondolkodhatunk Jézus
szándékáról, az Isten országának alaptörvényéről. Ezeket
fontolgatván léphetünk Jézus
nagyböjti útjára, követvén Őt és
felvéve a ránk szabott keresztet,
hogy aztán Vele együtt jussunk
el a Húsvét örömére is.
„Isten Országa köztetek /
bennetek/ van!” - halljuk a
Megváltó Király szavait. Bennünk alakul, rajtunk fordul.
Hegyi beszéd: mert a hegyen
épült Város alaptörvényét tárja
elénk Jézus. Ebben az alkotmányozásban lehet tevékenyen
részt venni, lehet sértődötten
kivonulni, lehet a pálya széléről
kritizálni, de semlegesnek nem
lehet maradni. Rajtunk fordul
az üdvösségünk, ránk helyezte
Isten a világ megmentését.
Minden nagy alkotást komoly előkészület, tervezés
előz meg. Nem lehet belefogni
hűbelebalázs módjára, meg kell
fontolnia a házat építő embernek, lesz-e miből befejeznie,
amit elkezdett, a hadba vonuló
királynak, hogy elegendő-e a
serege a biztos győzelemhez.
Jézus azt akarja, hogy üljünk
le és vessünk számot, nehogy
nevetség tárgya legyünk.
Az alap meghatározza az
építendő házat, de meghatározza az abban lakók életét
is. Nem az éppen felbukkanó
igényünk alakítja a házat, hanem a ház mérete, beosztása
adja meg életünk kereteit. Be
kell lakni a házat. A sziklára
épült Isten Országa Jézus alkotta ház, Anyaszentegyház,
melynek életmódja adva van,
nem alakítgathatjuk kényünkkedvünk szerint, hanem el kell
fogadnunk, ha benne akarunk
élni. Az egyetlen földi lehetőség, minden ember számára,

hogy a teremtő Isten szándéka
szerinti életet valósíthassuk
meg, melynek megkoronázása
az Áldottaknak készített mennyei ország.
Mert ez az ország az adás és
nem a szerzés országa, ezért távozik szomorúan a gazdag ifjú:
nem tud még adni, szeret birtokolni. Ez az ország a szolgálat
országa: minél nagyobb valaki,
annál inkább kell a kisebbeket
szolgálnia, életével is, - ezért
szabadkozik a sziklaalapnak
szánt Péter a lábmosás ellen.
Most még nem érti, de majd
megérti, mert Isten szolgáinak
a szolgája lesz. Ezért válnak
ellenségeivé a fényes Messiási
országot álmodó zsidók, hogy
Jézus nem mások életét elvéve
akar uralkodni, hanem életét adja sokakért. Az irgalom
országa érkezett el, ezért botránkoznak a farizeusok, hogy
Jézus a bűnösökkel szóba áll,
hogy keresi és megmenti azt,
ami elveszett. Ez az ország a
lélekben szegények országa,
akiknek nem a földi, hanem
a mennyei kincsek a drágák,
ezért nevetik ki a kapzsi gazdagok a szegény Jézust, majd
később a szegénységükből is
gazdagon ajándékozó krisztusi
hívőket.
Alkotmányozó időket élünk.
Szeretnénk mi is felvenni Jézus
igáját, szeretnénk Vele együtt
építeni az Isten Országát, szeretnénk végre otthon érezni
magunkat az egyetlen, hiteles
Isten Házában, az Anyaszentegyházban. Nekünk nem kell
átszerkeszteni, megmásítani
az alaptörvényt. El kell fogadnunk, meg kell emésztenünk,
hogy elménket, szívünket átjárja. Hogy bennünk legyen az
Isten Országa, hogy szívünk
tábláira vésve hordjuk a hegyi
beszéd súlyos és szent törvényeit. S boldogok leszünk, ha
megfogadjuk Jézus igéit, és jó
szívvel meg is tartjuk azokat.
Podmaniczki Imre
plébános

Egyházközségi hírek
- Február 27-én a Katolikus Iskolák javára tartunk templomi
gyűjtést.
- A nagyböjti idő március 9-én, hamvazószerdán kezdődik.
Az esti szentmisében szenteljük meg a hamut, s hamvazkodunk a bűnbánat jele képen.
- Nagyböjt péntekjein este fél 6-tól keresztúti ájtatosságot végzünk, utána a szentmisében nagyböjti elmélkedések
lesznek.
- Ne feledjük el, hogy hamvazószerdán és nagypénteken szigorú böjt van, a nagyböjt péntekjei pedig hústilalmi napok!
- A húsvéti szentgyónások, szentáldozások ideje hamvazó
szerdától Szentháromság vasárnapig /június 19/ tart.
- Nagyböjti megtakarításainkat idén is Böjte Csaba atya
árvaházai javára ajánljuk fel.

Református múltunk 28.

A mi pedig a Követ illeti, minthogy ezen határba tsak Téglának
való föld is nem mindenütt
találtatik, erre nézve igéretett
tettem a felől, hogy munkás
leszek a Kőnek meg nyerésében
a Szabadszállási érdemes Előljáró uraknál, mely ezen uraknak
Jakabszállási nevű Pusztájokon
önként terem.
Ezen kívül proiectáltatott a tűz
miatt történhető veszedelemtől
való félelemnek el űzésére, s a
Szent Ekklésiának securitássára
nézve Pomozi András Templom
tövibe lévő házának M. Báró
Ortzi ő Nagyságoktól való el
instálása, hogy t.i. azt végképpen el ronthatná az Ekklésia.
Melyet mindjárt kész voltam
munkába venni. Ugyan is éppen ekkor szándékozván a bé
állandó Pesti Vásárra, s ennek
alkalmatosságával, különössen,
halhatatlan emlékezetű II-dik
Leopold Jó Királyunk helyébe
választatott s succedált I-ső
Ferentz Fels. Jó Királyunk meg
koronáztatásának solemnitássára. Requiráltam a Sz. Ekklésia
nevében egy esedező Levéllel
ő excellentiajokat; de nem is
minden haszon nélkül: mert a
midőn különös le botsátkozással
fogadott vólna M. Báró Ortzi
József ő nagysága, el olvasván,
s meg értvén alázatos esedezésünknek fundamentomos okát,
azonnal méltóztatott szíves szolgálattyát ajánlani, mellyet meg is
tellyesitett oly meg határozással,
hogy emlitett Pomozi Andrásnak legyen a Sz. Ekklésia az Újj
háza épittetésében segittséggel.
Erre örömmel ajánlotta magát az
Ekklésia, s meg is tellyesitette.
Ugyan is a Predikátor háza
mellett Kókai nevű Kanásznak
a házát 10: tíz forintokon meg

vévén az Ekklésia emlitett Pomozi András számára, a régi
Templomból ki hányt vájogokat,
s tetejének elegendő fákat ugyan
a régi Templom tetejinek fáiból
egy ujj háznak épittetésére adott
által az Ekklésia.
Június 18.: tartatott Ekklésiai
Gyűlésünkben forditottuk tellyes
tehettségünket circiter 250kétszázötven költsön ki adott
Rforintoknak minden erővel lehető be szedésére. Ebben voltunk
foglalatosok 25-dik Júniusban
tartatott Gyűlésünkben is.
Július Hónapnak 1-ső napján
az Ujj Kő Templom épittetésére
tejendő önként valo adakozásra
igyekezvén a Sz.Ekklésia minden rendü tagjait serkenteni,
ehez alkalmaztatott Predikatzio,
s hathatós alkalmaztatás tartatott arról, a mi vagyon meg
irva. Péld.3:9,10. „Ditsőísd az
Istent marháidból (vagyonodból
- N.Á.) , és a te földedből” és az
Isteni tisztelet végezetével még
kérdezvén egyenként az önként
való ajánlás végett minden
b. gazdák ki ki a mit ajánlott
mindjárt papirosra tetetett, s
ezen egy alkalmatossággal a kik
jelen lehettek, azoknak ajánlásaik calculalván ment 1088 - ezer
nyolcvan nyolcz Rforintokra.
Ugyan ezt tselekedtem 8-dik
Juliusban - Predikálván arról a
mi van Jan.2:17. „A te házadhoz valo buzgo szerelem meg
emeszt engemet.” és ekkor az
el maradtak ajánlásaikkal potolodott a Nevezett summa 366
Rforintokkal és 16 Kokkal.
Ezen 8-dik napján Julius Hónapnak az Ekklésia érdemes
Elől Járói közül Betsüll. Takaró
János, Forgáts János és Curator
Hörtsök Sámuel Urakat, egy - Ujj
Templom épittetésére törekedő

szándékunkat jelentő irással;
mellyet emberségből, és éppen
nem szorongató szükségből
illendőnek ítéltünk, minthogy
erre tellyes szabadsága engedtetett Felséges II-dik József,
II-dik Leopold, s I-ső Ferentz Jó
Királyainktól a Protestáns Statusnak; Deputáltuk a Tekintetes
N. Nztes. Földes Uraságokhoz
melly jelentő irásunkat magánál tettzett fogni Particularis
Perceptor T. Sütő József úrnak,
nem tudom mitsoda okból, és
kérésünkre is ki nem adni.
Másik Deputatzio ezen a napon tétetett a Sz. Szállási érdemes Előljáró Urakhoz.
(P.IV.: 12-14)
közli: Nagy Árpád

Megtudhatjuk e rövid összefoglaló
tudósításból, hogy atyáink a XVIII.
század végén, ha elhatározásra jutottak az Úr házának felépítésében,
akkor az ügy mellé hathatósan oda
is álltak. Amíg egy házat vettek tíz
forintért annak, akit kárpótolni kellett a lebontott ingatlanáért, addig
egyetlen vasárnapi gyűjtés nyomán
több mint ezer (!) forintot adtak
össze a szent célra. Lehet, hogy könnyebb volt az ezerhétszázas években
vidéki földművesnek lenni a nagy
„kizsákmányoltságban”? Az azonban bizonyosnak tűnik, hogy nem
csak pénz kellett hozzá, hanem hit
és az Úristen gondviselésébe vetett
erős, képmutatás nélküli bizalom.
Ez nem rendszerfüggő! Ám ha nincs,
akkor bármely rendszer romlásra és
összedőlésre ítéltetik!
Bizonyosan nem sok ideje maradt
Körtvélyesi Imre tiszteletes uramnak
a penna forgatására ezután, mert a
következő bejegyzés - egy 1803-ból
való közbeszúrással - 1813-ból való.
Értelmes embereknek azonban, kevés
szóból is érteniük kell...
-na-

Gyülekezeti hírek

IKEM hírek

- Február 27-én, 13. 30-tól: istentisztelet
Kisizsákon az ökumenikus kápolnában.
- Március 13-án, 10 órától: böjtfői úrvacsora;
Kisizsákon: 13.30-tól.
- Március 10., 11., 12.: bűnbánati, előkészítő
istentiszteletek a gyülekezeti házban.
- Március 27-én, 14.30 (!)-tól : istentisztelet
Kisizsákon.
- Április 17. (vasárnap), 19 óra: Csíksomlyói
magyar passió - színházlátogatás a Duna Palotában; Evangéliumi Színház. Jelentkezni lehet
a lelkészi hivatalban.

- Március 19. (szombat), 16 óra: Dr.
Tábori László: Egy ókori világbirodalom:
Párthia és a pártusok; helyszín: ref. gyülekezeti ház.
- Április 30. (szombat), 16 óra: Bácsfainé
Dr. Hévizi Józsa: Határon túli magyarság
jövője: arányosított önkormányzatoktól a
teljes autonómiáig; helyszín: Ipartestület
Székháza (Gábor Áron utca 1.).
- Mindenkit szeretettel várunk! A belépés
díjtalan.

MEGEMLÉKEZÉS

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Soha el nem múló
fájdalommal
emlékezünk
március 13-án,
halálának 5-dik
évfordulóján, szeretett
Férjemre, Édesapánkra,
Kuli Istvánra.
Felesége, lányai
Kati, Tünde és családjaik

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazon rokonoknak,
szomszédoknak, ismerősöknek,
a Polgármesteri Hivatal
pénzügyi csoportjának, akik
Bús István
temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot, helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

IZSÁKI Hírek
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Sírkövekről - csak őszintén!
A Petőfi Népe szerkesztősége
2010-ben Müller Zoltán szabadszállási kőfaragót az „Az év fiatal
vállalkozója” címre jelölte. Ez
alkalomból készült vele az alábbi
beszélgetés.
– Mit jelent ön számára ez az
elismerés?
– Nagyon örülök neki, de az
igazi elismerés az, ha a megrendelőimmel a munka elvégzése
után is jó kapcsolatot tudok
fenntartani, s ők jó szívvel ajánlanak másoknak is, mert elégedettek a munkámmal.
– Mik a tevei a 2011-es évre?
– A mai nehéz gazdasági helyzetben csakis a túlélés lehet a cél.
E mellett két szép kislányomat
szeretném egészségben nevelni
és az emberek bizalmát megtartani.
– Merre tart ma a sírköves
szakma, mik a vásárlói igények?
– Nagyot változott a szakmánk
az utóbbi években. Mindinkább
törekedni kell az ár-érték arány
egészséges összhangjára. Jól érzéklehető, hogy a kisebb pénzű
emberek is igénylik a minőséget.
Egy szegényebb családnak, egy
olcsóbb sírkő adott esetben nagyobb áldozatot jelent, mint egy
viszonylag jómódú famíliának
egy nagyobb értékű síremlék.
Ezért nagyon nem mindegy,
hogy mit kapnak a pénzükért.
– Milyen alapanyagokból dolgoznak?
– A világ minden tájáról gondosan összeválogatott gránitot
és márványt használunk fel. Túlnyomórészt indiai, kínai, afrikai
és európai kövekből dolgozunk.
– Sokan tartanak az ázsiai
eredetű alapanyagoktól.
– Jó, hogy szóba hozta a té-

mát, mivel az utóbbi időben sok
támadás ért amiatt, hogy ázsiai
alapanyagokat is felhasználok.
Azt gondolom, hogy ha a felhasznált kő prémium minőségű,
amelyre 50 évnyi garanciát is
vállalok, s mindezt a kiválasztásnál közlöm a megrendelővel,
akkor ezzel semmi gond nincs.
Egyébként is a gránit egy vulkanikus kőzet, amely több ezer év
alatt alakul ki, a földkéreg alatt.
Az teljesen mellékes, hogy ez a
kialakulás a Föld melyik pontján
ment végbe. Ugyanúgy van másod, sőt harmadosztályú kő pl.
Olaszországban, ahogy természetesen az ázsiai országokban
is. A minőségi alapanyag tehát
nem ország-, vagy kontinensfüggő! Én közvetlenül vásárolom az alapanyagot, nem pedig
3-4 közvetítőn keresztül. Ezért
tudok egy ázsiai alapanyagú
síremléket megközelítően egy
műkőből készült ára körül adni.
És legyünk őszinték, a kettő
között a minőségi különbség ég
és föld! Érdekességként elmondom, hogy 2009 decemberében
volt szerencsém Kínában részt
venni egy szakmai rendezvényen, ahol az olasz, a japán és
az amerikai vevők sorra adták
le rendeléseiket az elsőosztályú
kínai kövekre. Ez is jól mutatja,
hogy tudomásul kell venni, a mi
szakmánkban is (ahogy az összes
többiben) jelen van az ázsiai,
különösen a kínai ipar. Gyakorlatilag megkerülhetetlenek. Ezzel
együtt természetesen nem csak
ázsiai alapanyagokkal dolgozom.
A megrendelő kívánsága szerint
bármilyen kőből elkészítjük az
igénye szerinti minőségű, elhunyt szertetteihez méltó síremléket.
(X)
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Szerintem
- Szerintem érdemes Izsákon a temetők irányába bicikli
utat kialakítani. Rettegéssel
tölt el, ahogy a temetőbe járó
emberek mellett száguldoznak
a teherautók és személyautók
a keskeny úton. Különösen,
amikor temetés van, - sajnos
ez gyakorta van.
- Szerintem érdemes a
Nyugdíjasklub által a Sárfehér
Napokra már sok éve minden
évben készített életképeknek
helyet adni a helytörténeti
múzeumban és mindegyiket
kiállítani, mint múltunk történetét elmesélő beszédes
alkotásokat. Érdemes arra,
hogy az iskolások számára a
klub tagjai tárlatvezetéssel
egybekötve elmeséljék, amire
már csak ők emlékezhetnek
- amíg nem késő.
- Szerintem érdemes ugyan
eme helytörténeti múzeumban kiállítani az izsáki származású művészek alkotásaiból néhány darabot - legyen
az festő, szobrász, író vagy
költő - legyen az ismert vagy
kevésbé ismert, legyen az
itt élő vagy sem. Mindeme
alkotások Izsák történetéhez
tartoznak, életünk, múltunk
és jelenünk részei.
- Szerintem érdemes az intézmények számítógépeinek
cseréjénél feleslegessé váló,
de még jó és működőképes
készülékeket összegyűjtve
számítógépes klubot alapítani, hogy akik máshol nem
jutnak hozzá, itt megismerhessék a gép kezelését, internethasználatot, stb. Gyermekek, fiatalok a számítógépes
játékokkal, egymással ver-

senyezhetnének, játszhatnának, kulturált körülmények
között.
- Szerintem érdemes a kultúrházban feléleszteni olyan
klubéletet, ahol az idősek megtaníthatnák a sakkozást, vagy
a kedves kis kártyajátékokat a
gyerekeknek, fiataloknak, megtaníthatnák a táncokat, amikre
csak ők emlékeznek már.
- Szerintem érdemes a kultúrházban vetélkedőket tartani, úgynevezett ki-mit-tudokat.
- Szerintem érdemes élőzenés táncmulatságot szervezni
- olyat, ahol nincsen szeszesital árusítás, nincsen drogocska se, - olyat, ahol TÉNYLEG
kulturáltan szórakozhatnának
a fiatalok.
- Szerintem érdemes feléleszteni a népi táncot, amelyre a még élő cigányzenészek
szolgáltathatnák a muzsikát.
- Szerintem érdemes beszélgetős estéket tartani, amelyre - már régebben volt erre
példa - különféle művészeket
lehetne meghívni és tőlük
kérdezgetni.
- Szerintem érdemes felolvasóesteket tartani. Bárki
felolvashatna kedvenc könyvéből, vagy pedig a könyvtárosok olvashatnának fel
egy-egy részletet valamelyik
szépirodalmi alkotásból, versből. /Petőfi, Arany, stb./
- Szerintem érdemes néhanéha egy-egy estére 5O-1OO
könyvet elhozni a könyvtárból, hogy aki nem szeret
a könyvtárba járni, az itt
megismerkedhessen a könyvekkel, az általuk kínált szí-

nes és érdekes világgal. Itt
olvasgathasson néhány órát
csendben.
- Szerintem érdemes vetítőesteket tartani. Ha már mozi
nincs... A kollektív mozizás
semmihez nem fogható élménye nem azonos az otthoni
DVD-s filmnézéssel. És nem
azonos a televíziós csatornák
által válogatás nélkül ontott,
sokszor ordenáré műsorokkal.
/Persze nem obszcén vagy
durva filmekre gondolok!
Gyerekeknek lehetne rajzfilmes vagy mesefilmes délután,
mint rég az ovisoknak volt. A
fiataloknak lehetne jó kis bunyós vidám meg romantikus
film, az idősebbeknek lehetne
operett film - és így tovább.
Tetézi Lajos mint szak-népművelő felvállalhatná ezek
szervezését, úgyis, mint volt
művelődésiház-igazgató./
Persze, tudom, hogy mindez
pénz kérdése IS. De elsősorban akaraté. A fűtés és
világítás költségén kívül alig
kerülne valamibe, különösen,
ha magunk között oldjuk
meg, s nem drága pénzért
hívunk meg nagyon illusztris
vendéget. Talán évi néhány
százezer forint fedezhetné, s
ehhez a helyi vállalkozások
is hozzájárulhatnának némi
adománnyal.
- Szerintem érdemes példát
mutatnunk, hagyományt teremtenünk elhaló, fogyatkozó, hanyatló településünkön
- mielőtt túl késő lenne.
- Szerintem érdemes Izsák a
kulturális élet felélesztésére.
Legalábbis szerintem.
(Bakonyiné)

Az Arany sárfehér Szőlő- és Bortermelők Szövetkezetének tájékoztatója
„a gyengék erőssége az egység”

Az AKG-s programokban
résztvevő tagjainkat tájékoztatjuk, hogy akik még az MVH ellenőrzésekhez szükséges talaj és
levélvizsgálati jegyzőkönyveket,
a szaktanácsadási igazolásokat,
nem vették át, a Szövetkezeti
irodán átvehetik.
Gazdaköri esték programja
e hónapban még folytatódik.
Rendezvényeinkre szeretettel
várjuk szövetkezeti tagjainkat,
érdeklődő gazdaköri tagokat.
A programok a hirdetőtáblán,
illetve Izsákon a Traktoralkatrész
és a Kertigép szaküzlet ablakán is
kifüggesztésre kerültek.
Köszönet azon tagjainknak,
akik az elmaradt 1% működési
költség hozzájárulását a szövetkezeti irodán befizették.
Ne feledjék, bármit vásárolnak,
nézzék a vonalkódot. Ha 599-el
kezdődik, akkor Magyarországon készült, vagy csomagolták
magyar munkaerő bevonásával.
Ehhez kapcsolódik az alábbi hír
is. „A német terjeszkedés trójai
falova a Lidl és az Aldi. A két lánc
rengeteg árut hozott be, jókora
jövedelmet termelt Németországnak, miközben a magyar

gazdálkodókat alapanyag-beszállítóvá fokozta le agresszív
piaci terjeszkedésével. Az Aldi
és a Lidl még a válság idején is
növelte nálunk bevételeit - állítja
az Agrárgazdasági Kutató Intézet
legújabb tanulmányában. Az
agresszíven terjeszkedő Aldi és
Lidl a magasabb feldolgozottságú
termékeket döntően Németországból szerezte be. A két lánc
üzletpolitikájának alapja ugyanis
az, hogy a saját márkanév alatt
forgalmazott és Németországban
gyártott termékek adják a forgalom döntő többségét.
Mindkettejükre jellemző, hogy
a költségtakarékosság miatt a
kockázatos és drága befektetéseket szívesen elkerülik. Ezért
jelentek meg sok esetben csak
az uniós csatlakozást követően
a volt szocialista országokban,
így hazánkban is. Így várta ki
például az adminisztratív és
bürokratikus akadályok, illetve
a vámok leomlását a Lidl és az
Aldi Magyarországon. A piaci
megjelenést viszont azonnal
agresszív terjeszkedés követte,
amit szemléletesen igazol, hogy
a német élelmiszer-kivitelből

egyre nagyobb szeletet hasítanak
ki a kelet-európai országokban: a két lánc megtelepedését
követő években Lengyelország
részaránya 2,9, Csehországé 1,6,
hazánké pedig 1,2 százalékkal
növekedett a legfontosabb német élelmiszer-ipari termékek
exportjában. Hasonló a többi
(Tesco, Auchan, Cora, stb.) nagy
üzletlánc marketingpolitikája is.
Amennyiben tehetjük, kerüljük
őket, településeink magyar üzleteiben vásároljunk.
Ajánljuk az alábbi címen elérhető kisfilm megnézését a
magyar termékek védelme érdekében.
http://videa.hu/videok/filmanimacio/magyar-termek-gazdahazai-mezogazdasag
Ajándékozásra, igényes fogyasztóknak, akik szakmai élményre vágynak, továbbra is
ajánljuk az eredetvédett 2009es Arany sárfehér palackozott
tételeket, melyek a szövetkezeti
irodán 750 Ft+Áfa/palack áron
megvásárolhatók. 6 palack vásárlása esetén 25% kedvezményt
biztosítunk. Ugyanott, ebből a
tételből 5 literes kiszerelésben

250 Ft/liter áron vásárolható a
minőségi Arany sárfehér bor.
A szövetkezet tagjai továbbra is
kedvezményes áron (500 Ft/kg)
vásárolhatnak törzskötözőt a
szövetkezeti irodán. Kérdése-

ikkel telefonon kívül interneten is (aranysarfeher@sv-net.
hu) kereshetnek bennünket. A
weblapon is igyekszünk friss
információkkal segíteni tagjaink
tájékozódását.
Vezetőség

IZSÁKI Hírek
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Labdarúgás

Idénykezdet, hamarosan

Hamarosan útjára indul a
labda a különböző szabadtéri bajnokságokban, így a
labdarúgók is már lázasan
készülődnek az újabb idénykezdetre. Persze ebbe sajnos
az időjárás is bele tud szólni,
ami az utóbbi években meg
is történt. A tervezet szerint
március első hétvégéjén indul
megyénkben is a bajnokság,
reméljük a hosszú téli szünet
nem fog tovább nyúlni.
Mielőtt rátérnék a tavaszi
idényre, vissza kell tekinteni
még az ősz utolsó két fordulójára. Mind a két fordulóban
a dobogón telelő csapattal találkoztunk hazai pályán. Az
őszi utolsó fordulóban Solttal,
az elmaradt mérkőzés pótlásában pedig a Híd SC csapatával
csaptunk össze. A két mérkőzés
szinte teljesen úgyanúgy nézett
ki. A vendégek kis mezőnyfölényben kezdtek, de mi tudtunk
vezetést szerezni, és utána okos
játékkal négy pontot sikerült
szerezni. A solti csapattal döntetlent értünk el, a nagybaracskait pedig legyőztük. Mind a két
mérkőzésen lehetett dicsérni a
küzdeni akarást, aminek meg is
lett az eredménye. Jó lenne, ha
ezt a formát át tudnánk menteni a most következő tavaszi
szezonra is.
Az idén télen is megrendezték
a teremlabdarúgó bajnokságot
megyénkben is. Csapatunk a selejtezőcsoportjában Kunszállás
mögött a második helyen jutott
tovább a döntőbe. A döntőben

a csoportunkból szintén másodikként jutottak tovább, ekkor
Városföld csapata előzte meg
együttesünket, de nekik sikerült
visszavágni, sajnos Solttól és
Kunszállástól kikaptak és így a
harmadik helyen végeztek, ami
nem rossz eredmény. A győzelmet ismét Kunszállás szerezte,
akik már teremspecialistáknak
mondhatják magukat, mert
többször is sikerült az első helyen végezniük.
Amint az elején írtam, már
javában készülődnek a csapatok
a bajnokságra, így Izsákon is
már január közepe óta folynak
az edzések és az edzőmeccsek.
Felemás eredményeket értünk
el, de ez így szokott lenni minden felkészülésnél. Maglód
csapatával, amely az NB III-ban
meghatározó csapat, döntetlenre végeztünk. Nyertünk Akasztó
és Kiskunfélegyháza megye
II-es csapata ellen, s vereséget
szenvedtünk Kiskőrös és Kiskunhalas ellen.
Az edzőmérkőzések tovább
folytatódnak egészen az idénykezdetig. Sajnos a felkészülés
során kisebb nagyobb gondok
is adódtak, többen is megsérültek a mérkőzések folyamán.
Remélem a kezdésre felépülnek,
mert jó lenne egy remek tavaszt
produkálni. Az átigazolás terén
nem sok változás van eddig a
csapat körül, bár a szezon február 21-én zárul le, addig még
bármi lehet. Nálunk Márton Attila abbahagyta a játékot, Jelen
Károly pedig Tiszakécskére tá-

vozott. Három játékos érkezett
hozzánk. Törtelről jött Halasi
László kapus és Vellai Áron, aki
már játszott nálunk egy idényt.
Sándor László Kecskemétről
jött, bár Ladánybenén játszott
legutóbb. Reméljük erősítést
fognak jelenteni számunkra.
Ezek az átigazolások már megtörténtek, de mint említettem
ez még változhat, mert van még
pár nap a szezonból.
Ifjúsági csapatunk nagyszerűen zárta az őszt, ugyanis az
utolsó három mérkőzésüket
megnyerték, ezáltal feljebb
léptek a tabellán. Nagyon jó
lenne, ha tavasszal is minél
több ponttal gazdagodnának,
és akkor fel tudnának zárkózni
a középmezőnyhöz.
A tavaszi sorsolás-tervezet
már megvan, de ez az időjárás
és a végső egyeztetés miatt még
változhat.
Nézzük a tervezetet:
Március 06. 14:30: Izsáki Sárfehér SE - Bácsalmási PVSE
Március 13. 14:30: Kunszállás
SE - Izsáki Sárfehér SE
Március 20. 15:00: Izsáki Sárfehér SE - Aksztó FC
Március 26. 16:00: Ladánybene FC - Izsáki Sárfehér SE
Szerintem sok focibarát várja
már a hosszú téli szünet végét,
hogy újra mehessen szurkolni a
kedvenc csapatának. Remélem a
mi csapatunknak is sok szurkolója lesz, hogy minél hangosabban szóljon ismét:
HAJRÁ IZSÁK!

. oldal

Kedves Olvasók!

Örömmel tudatjuk, hogy a http://
gw.szilykonyvtar-izsak.koznet.hu
oldalon 24 órán keresztül elérhető a
könyvtár internetes katalógusa.
A katalógusban könyvtártagságtól függetlenül bárki kereshet a
könyveink között. A Könyvajánlók
menüben a legújabb dokumentumainkat is megtekinthetik. Az Összetett keresés menüpontnál pedig
lehetőség van a kikeresett művek
(jelenleg főleg az új kiadású könyvek, de ezt folyamatosan bővítjük)
rövid tartalmi ismertetésének az
elolvasására is.
Bárki regisztrálhat az oldalon,
de a könyvtári tagsággal rendelke-

zők plusz szolgáltatásokat is
igénybe vehetnek, ha Bejelentkeznek.
Bejelentkezéshez az olvasójegy számát kell megadni
és jelszóként mindenkinek a
saját születési dátumát írásjelek nélkül (pl:19570605). A
jelszó természetesen az első
belépést követően bármikor
módosítható. Belépés után
egy e-mail címet megadva lehet a rendszer minden szolgáltatását
kihasználni.
Azok a belépett olvasók akik,
már az e-mail címüket is megadták
többek között megtekinthetik aktuális és korábbi kölcsönzéseiket,
meghosszabbíthatják a náluk lévő
dokumentumokat, előjegyezhetnek
egy adott művet, értékelhetik a
korábban olvasott könyveket, vagy
akár javaslatokat tehetnek milyen
könyveket olvasnának szívesen a
jövőben. Ha a rendszer használatával kapcsolatban bármi kérdése
merülne fel, forduljon hozzánk
bizalommal:
Könyvtárosok

Izsák László

Izsák Város Gyermekjóléti- és
Családsegítő Szolgálatának hírei
Tisztelt Szülők!
Tájékoztatójelleggel szeretnék néhány információt
megosztani az iskoláztatási
támogatás felfüggesztésével
kapcsolatos tudnivalókról.
Fontos, hogy a gyermekeket
nevelő szülők tisztában legyenek annak következményeivel,
ha gyermekük nem teljesíti
tankötelezettségét.
Az oktatási intézmény az
első 10 igazolatlan órát követően köteles jelzéssel élni
a jegyzői gyámhatóság felé,
de ezt megelőzően értesíti a
Gyermekjóléti Szolgálatot is.
A jegyzői gyámhatóság végzésben figyelmezteti a szülőt
arra, hogy az adott tanévben
mulasztott ötvenedik igazolatlan óra után el fogja rendelni az
iskoláztatási támogatás felfüggesztését és ezzel egyidejűleg a
gyermek védelembe vételét.
Amennyiben a gyermek továbbra sem teljesíti tankötelezettségét és 50 igazolatlan
órája összegyűlik, a jegyzői
gyámhatóság - az iskola jelzése alapján - felfüggeszti az
iskoláztatási támogatást és
védelembe veszi a gyermeket.
A jegyzőnek e körben mérlege-

lési lehetősége nincsen. Az 50
igazolatlan óra automatikusan
az iskoláztatási támogatás felfüggesztésével és a gyermek
védelembe vételével jár.
Az iskoláztatási támogatás
felfüggesztése esetén a gyermek után járó iskoláztatási
támogatást a települési önkormányzat részére a Magyar
Államkincstárban megnyitott
családtámogatási folyószámlára utalja át a kincstár és nem
a szülőnek. Az iskoláztatási
támogatás felhasználásáról
a jegyzői gyámhatóság által
kirendelt eseti gondnok gondoskodik.
A jegyzői gyámhatóság csak
akkor szüntetheti meg a felfüggesztést, ha a felülvizsgálattal
(3 hónap) érintett időszakban
a gyermek egy óráról sem hiányzott igazolatlanul.
Amennyiben a gyermek
rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesül, az
iskoláztatási támogatás felfüggesztésének időtartama alatt
- hátrányos helyzetére tekintettel - havonta természetben
fogja megkapni a kirendelt
eseti gondnok által.
A fenti információval kap-

csolatos kérdéseivel forduljon
bizalommal szolgálatunkhoz
a következő telefonszámon:
76/568-079
Sörösné Boldoczki Tímea
intézményvezető

Díjkedvezményes
akció!

OTP Lakáshitel és Lakáslízing akció!
Az akció időtartama: 2011. január 03. – február 25.
Az akció időszakában befogadott valamennyi forint és euro alapú lakás- és jelzálog típusú hitelek (kivéve Áthidaló kölcsön), valamint lakáslízing esetén az
ügyfeleket az alábbi induló díjkedvezmények illetik meg:
A hitelbiztosítéki érték-megállapítási díj összegét az OTP Bank Nyrt./OTP Jelzálogbank Zrt./OTP Lakáslízing Zrt. a szerződéskötéskor visszatéríti az ügyfélnek (egy
ingatlanfedezet esetén),
A kölcsönszerződés közokiratba foglalás díját az OTP Bank Nyrt./OTP Jelzálogbank Zrt./ OTP Lakáslízing Zrt. fizeti meg a közjegyzőnek.
Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek. A tájékoztatás nem teljes körű.

További díjkedvezményes hitel és lízing
ajánlatok, valamint részletes feltételek:
www.otpbank.hu • www.otplakaslizing.hu •
www.otpjzb.hu
06 1/20/30/70 366 6666 • 06 40 366 666

. oldal

Izsák Város
Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati
rendelete az Önkormányzat 2010. évi
költségvetéséről szóló 1/2010. (II.17.)
számú rendelet módosításáról
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX.
törvény 44/A.§ (2) bekezdése és az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban ÁHT.)
65. § (1) bekezdése alapján - figyelembe véve a Magyar
Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi
CXXX. törvény és az államháztartás működési rendjéről
szóló 292/2009.(XII.21.) Korm. rendelet rendelkezéseit- az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló
1/2010.(II.16.) számú rendeletét az alábbiak szerint
módosítja.
A költségvetési főösszeg
1.§
Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló
1/2010.(II.16.) számú rendelet ( a továbbiakban: R.) 2.§
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi
költségvetésének
Főösszegét 1.233.393 ezer forintban
a) költségvetési bevétel összegét 1.092.939 ezer
forintban,
b) költségvetési kiadás összegét 1.207.421 ezer
forintban
c) a költségvetési hiány összegét
106.023 ezer
forintban állapítja meg, melynek finanszírozásáról a Képviselő-testület külön döntést hoz.
I. Költségvetési bevételek
2.§
A R. 5.§(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:
(1) Az önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási
cél szerinti részletezését e rendelet 2. számú melléklete
tartalmazza.
II. Költségvetési kiadások
3.§
A R. 6.§ -a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásainak
előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint
határozza meg:
Megnevezés:
Működési kiadások előirányzata összesen:
833.112
e.Ft
- személyi jellegű kiadások 341.711 e.Ft
- munkaadókat terhelő járulékok: 90.518 e.Ft
- dologi jellegű kiadások. 273.070 e.Ft
- speciális célú támogatások( segélyek):121.513 e.Ft
- támogatásértékű kiadások: 6.300 e.Ft
(2)A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait
kiemelt előirányzatonként kiadási jogcím szerint az e
rendelet 3. számú melléklete szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési
szervei, valamint az alcímek működési kiadásait kiemelt
előirányzatonként az e rendelet 3/a számú melléklete
szerint állapítja meg:
4.§
A R. 7.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:
(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési
hiányát és annak finanszírozási formáját e rendelet 4.
számú melléklete szerint állapítja meg.
5.§
A R. 10.§ - a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzati hivatal költségvetését feladatonként
e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza az igazgatási és
egyéb, nem intézményi formában folytatott tevékenységek
kiadásaival.
III. Költségvetési kiadások és bevételek
6.§
A R. 12.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási
előirányzatokat, mérlegszerűen e rendelet 6. számú melléklete mutatja be, valamint az alaprendelet 10. számú
melléklete szerinti előzetes adatok alapján készült önkormányzati mérleg.
7.§
A R. 13.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetési évet követő két év várható működési és
felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza mérlegszerűen.
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8.§
A R. 14.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat 2010. évi előirányzat felhasználási
ütemtervét e rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.
Záró rendelkezések
9.§
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Izsák, 2011. február 15.

Mondok József polgármester
Bagócsi Károly címzetes főjegyző

Izsák Város
Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2011. (II.16.) önkormányzati
rendelete az Önkormányzat 2011. évi
költségvetéséről.
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar
Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX.törvény 44/
A.§ (2) bekezdése és az Államháztartásról szóló - többször
módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban
ÁHT.) 65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás és
a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010.
évi CLXIX. törvény alapján - figyelemmel az államháztartás
működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm.
rendeletben foglaltakra- Izsák Város Önkormányzatának
2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
I.
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint
az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési
szervekre (továbbiakban: intézmények).
II.
A költségvetési főösszeg
2.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi
költségvetésének
Főösszegét 1.095.471 ezer forintban
a) költségvetési bevétel összegét 1.079.724 ezer
forintban,
b) költségvetési kiadás összegét 1.080.875 ezer
forintban
c) a költségvetési hiány összegét
1.151 ezer
forintban állapítja meg, melynek finanszírozásáról a
Képviselő-testület külön döntést hoz.
(2) A képviselő testület a
Finanszírozási célú kiadások összegét
14.596 ezer
forintban
A költségvetés összesített hiányát 15.747 ezer forintban
állapítja meg.
(3) A képviselő testület a (2) bekezdésben szereplő hiány
finanszírozás módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a.) a hiány belső finanszírozására szóló felhalmozási célú
pénzmaradvány igénybevétele 5.324 ezer forint
b.) a hiány külső finanszírozására szóló működési
hitelfelvétel 10.423 ezer forint
III.
A rendelet szerkezete
3.§
Az önkormányzat költségvetési rendelettervezete az
alábbi szerkezetben készül:
a.) az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei
forrásonként az államháztartásért felelős miniszternek az
elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában
rögzített főbb jogcím- csoportonkénti részletezettségben,
b.) az önkormányzat és a költségvetési szervek működési,
fenntartási kiadási előirányzatai költségvetési szervenként,
kiemelt előirányzatonként részletezve,
c.) a felújítási előirányzatok célonként,
d.) a felhalmozási kiadások feladatonként,
e.) az önkormányzati hivatal költségvetése feladatonként,
valamint külön tételben: az általános és a céltartalék, a
költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a
költségvetési többlet vagy hiány összege,
f.) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző évek pénzmaradványa működési, illetve felhalmozási
cél szerinti tagolásban,
g.) az f) ponton kívüli költségvetési hiány külső
finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására
szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei, kiadásai,
működési, illetve felhalmozási célszerinti tagolásban,
h.) éves létszám- előirányzat költségvetési szervenként
az i) pontban foglaltak kivételével,
i.) a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata,
j.) a többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves
bontásban,
k.) a működési és felhalmozási célú bevételi és
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kiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel
mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de -é a
finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- együttesen,
egyensúlyban,
l.) elkülönítetten és a helyi önkormányzat költségvetésével
együtt is a kisebbségi önkormányzat költségvetése,
m.) az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak
teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemterv,
n.) elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott
támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei,
kiadásai, valamint az önkormányzaton kívül ilyen
projektekhez történő hozzájárulások.
o.) közvetett támogatásokat (pl. adóelengedés) tartalmazó
kimutatás.
I. Költségvetési bevételek
4.§
(1) Az önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek
forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti
részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a 2011. évi
költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési
és felhalmozási cél szerinti részletezését cím és alcímek
szerint a 2/a. számú melléklet tartalmazza.
II. Költségvetési kiadások
5.§
(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásainak
előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint
határozza meg:
Megnevezés:						
Működési kiadások előirányzata összesen: 752.136 e.Ft
- személyi jellegű kiadások: 295.806 e.Ft
- munkaadókat terhelő járulékok: 77.038 e.Ft
- dologi jellegű kiadások: 254.166 e.Ft
- speciális célú támogatások. (segélyek) 123.626 e.Ft
- támogatásértékű kiadások :1.500 e.Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait
kiemelt előirányzatonként kiadási jogcím szerint a 3. számú
melléklet szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési
szervei, valamint az alcímek működési kiadásait kiemelt
előirányzatonként az 3/a. sz. melléklet szerint állapítja
meg.
6.§
(1)Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadása
összesen: 328.739 e. Ft
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
felhalmozási előirányzata: 89.957 e.Ft,
- a felújítások előirányzata: 238.782 e.Ft,
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint
az alcímek felújítási és felhalmozási kiadásait a 5. számú
melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési
hiányát és annak finanszírozási formáját a 4.sz. mellékletben
határozza meg.
7.§
Az önkormányzat és költségvetési szervei (alcímek
szerinti) felhalmozási kiadásait feladatonként a 6. számú
melléklet tartalmazza.
8.§
Az önkormányzat és költségvetési szervei (alcímek
szerinti) felújítási előirányzatait célonként a 7. számú
melléklet rögzíti
9.§
Az önkormányzati hivatal költségvetését feladatonként
a 8. sz. melléklet tartalmazza az igazgatási és egyéb,
nem intézményi formában folytatott tevékenységek
kiadásaival.
III. Költségvetési kiadások és bevételek
10. §
A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási
előirányzatokat, mérlegszerűen a 9. számú melléklet
mutatja be, valamint a 10. sz. melléklet szerinti előzetes
adatok alapján készült önkormányzati mérleg.
11.§
A költségvetési évet követő két év várható működési és
felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait a 11. sz.
melléklet tartalmazza mérlegszerűen.
12.§
Az önkormányzat 2011. évi előirányzat-felhasználási
ütemtervét a 12. számú melléklet tartalmazza.
13.§
A többéves kihatással járó döntéseket a 13. sz. melléklet
mutatja be évenkénti bontásban.
14.§
(1) Az önkormányzat rövidlejáratú kötelezettségeit a 14.
sz. mellékletben mutatjuk be.
(2) A közvetett támogatásokat (adó-elengedés) a 15. sz.
melléklet tartalmazza.
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15.§
Az adósságot keletkeztető - Ötv. 88.§ (2) bekezdése
szerint- éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének)
vizsgálata a 16. sz. melléklet mutatja be.
16.§
Közösségi támogatással megvalósuló fejlesztés bevételét
és kiadását a 17. sz. melléklet tartalmazza.
17. §
A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési mérlegét
a 18 sz. melléklet tartalmazza.
IV. Költségvetési létszámkeret
18.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszámelőirányzatát: 134 fő átlagos statisztikai állományi
létszámban (átlaglétszámban) állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint
az alcímek létszám-előirányzatát a képviselő-testület az
3/a. számú, valamint költségvetési szervenként a 19. sz.
melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
19.§
Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és
kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
20.§
(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 képviselő-testületet
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 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglaltak
figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is
eltérhetnek.
21.§
(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 képviselő-testületi ülésen
köteles tájékoztatást adni. A hitel egyszeri összege
maximum az állami támogatás egy havi összege lehet.
22.§
(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.
23.§
Az önkormányzat támogatásértékű pénzeszközét a
kedvezményezett külön megállapodásban foglaltak szerint
használja fel.
V. Záró rendelkezések
24.§
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba,
rendelkezéseit azonban 2011. január 1. napjától kell
alkalmazni.
Izsák, 2011. február 15.
Mondok József polgármester
Bagócsi Károly címzetes főjegyző
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6. sz. melléklet Az Önkormányzat 2011. évi tervezett
felhalmozási kiadásai feladatonként

										
(adatok e.Ft ban)
Felhalmozási kiadás				
tevezet kapcsolódó cím/alcím
Megnevezése					
előirányzat megnevezése-száma
Pedagógus továbbképzés Iskola
Pedagógus továbbképzés Óvoda
Kompetencia alapú oktatás
Könyvtári infrastrukturális fejlesztés
Iskola Informatikai fejlesztés
Környezettudatos magatartásra
Nevelés
Kerékpár tároló kialakítása
összesen:

TÁMOP 3.1.5
TÁMOP 3.1.5
TÁMOP 3.1.4
TIOP 1.2.3
TIOP 1.1.1

9 815
2 610
26 603
8 443
26 752

iskola
óvoda
iskola, óvoda, hivatal
könyvtár
iskola

KEOP 6.1.0
KEOP 6.2.0

5 210
10 524

iskola
iskola

89 957
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ÜGYELETEK
ORVOSI ELÉRHETŐSÉGEK
8-12-ig rendelési időn kívül ÜGYELET NAPONTA
hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 16 órától másnap 08 óráig
péntek: 13-08 óráig, szombat-vasárnap, ünnepnap: 24 órában
Szabadszállás, Mindszenti tér 5. Telefon: 76/353-324
IZSÁKI ORVOSOK DÉLUTÁNI ELÉRHETŐSÉGE
hétfő: 12-16 óráig
Dr. Szántó Ágnes
76/374-375
kedd: 12-13 óráig
Dr. Bíró Sándor
76/374-844
13-16 óráig
Dr. Szántó Ágnes
76/374-375
szerda: 12-13,30 óráig Dr. Rigó József Zsolt
76/374-190
13,30-16 óráig Dr. Bíró Sándor
76/374-844
csütörtök: 12-16 óráig
Dr. Rigó József Zsolt
76/374-190
péntek: 12-13 óráig
Dr. Bíró Sándor
76/374-844
Délutáni telefonelérhetőség 12 - 16 óráig: 06/20/9/624-594
Kábeltévé ügyelet:

24 órán át hívható ügyeleti telefonszám
1231

Rendõrség: 06-20-384-9606, 06-20-384-7731
Vízmû: 0630/908-1799

Polgárőrség: 06-20-973-5818

Farsangi meghívó
A kisizsáki kultúrközösség szeretettel meghívja
Önt és kedves családját, barátait
a 2011-es télbúcsúztató és tavaszváró farsangi
forgatagába.
Helyszín: Izsák- Kisizsák, Művelődési Ház
Időpont: 2011. 02. 26. szombat, 14 órától

		
Ízelítő a programokból:
- Művészeti és kézműves kiállítások
- Kulturális ismertetők, előadások, filmvetítés
- Gyermekeknek játszóház
- Jelmezverseny
- Tombola
- Hírös szabadszállási kemencés lángos, farsangi fánk és
egyéb finomságok
- Vidám színi előadás /Soltszentimrei, színi társulat/
- Kézmíves kirakodóvásár
- Népi gyógyítók csoportja					
- Tánc- és ruhabemutatók
- Énekes produkciók és egyebek
- Táncház

Étel-ital és jó hangulat bőséggel!!!
A belépés díjtalan!
A rendezvény lebonyolításához
hozzájárulást és támogatást elfogadunk!
Mindenkit szeretettel várunk!!!
Szervező:
Budai Ági
0670/3321-581
msz.budai.agi@gmail.com

GYROS BÜFÉ
Kossuth tér 1.

2010-es árakkal, újdonságokkal, akciókkal várjuk
kedves vendégeinket! Frissen sültek, gyros,
hamburgerek, és melegszendvicsek széles választéka!

Február 23. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Megyei Krónika (ism.)
20:35: Katolikus Krónika
Február 24. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Megyei Krónika
19:35: ITV mozi

SÍREMLÉKEK, ÚRNASÍROK, ÉPÜLETEK külső és
belső burkolatai, KŐFELDOLGOZÁS vágás, csiszolás, faragás.
GRÁNIT, MÁRVÁNY, MÉSZKŐ, MŰKŐ.
Temetői munkák, sírszétszedés, összerakás
tisztítás, betűírás, emlékművek restaurálása.
Keressék fel műhelyünket, nézzék meg és
válasszák ki az önöknek
legmegfelelőbb terméket.
Ne higgyenek a hangzatos kijelentéseknek
a komolytalan vevőcsalogató ígéreteknek.
Bízzanak a több évtizedes szakmai múltban, a
MAGYAR minőségben.

Borsos István kőfaragó,
6070 Izsák, Thaly köz 1.
Tel.: 76-374- 798 vagy 06-30-903-2677
borsosirko@citromail.hu

Minden hónap utolsó csütörtök
TORKOS CSÜTÖRTÖK
TÉLI AKCIÓNK január 1-től hétfőtől csütörtökig,
9 - 12 óráig és 14 - 17 óráig minden kedves vendégünk 10% kedvezményt kap a számla végösszegéből.
JANUÁR 1-től ÉTKEZÉSI UTALVÁNY ELFOGADÁS.
- SODEXO ENNI KÉK, TICKET RESTAURANT, COOP

Rendelésfelvétel: +36-20-2699-760
Téli nyitva tartás: hétfőtől - csütörtökig 8.00 -20.30-ig
Péntek 7.00 -20.30-ig (lángos)
Szombat 15.00 -20.30-ig
Vasárnap 15.00 - 20 óráig
Jó étvágyat kívánunk!

Március 2. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Megyei Krónika (ism.)
20:35: Katolikus Krónika
(ism.)
Március 3. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Megyei Krónika
19:35: ITV Híradó
Március 9. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Megyei Krónika (ism.)
19:35: El Camino - Izsákiak
Szent Jakab útján (ism.)
Március 10. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Megyei Krónika

MÜLLER SÍRKŐ
SZABADSZÁLLÁS
Újonnan nyílt telephelyünkön Bács-Kiskun Megye egyik
legnagyobb gránitsíremlék lerakatával várjuk.
- Rövid határidő, kedvezőárak, ötven év garancia.
- Gyönyörű új színek és formák.
- Szobrok, szökőkutak, ablakpárkányok gránitból.
- Kérésére otthonában számítógépes bemutatót tartok.
- Régi sírok tisztítása lefedése szét- és összerakása rendkívül
kedvező áron.
- Árajánlat készítés ingyenesen.
Udvarias kiszolgálással várjuk önt is telefonon
egyeztetett időpontban.
Megnyitottuk izsáki sírkőbemutató-kertünket!!!
Megtekinthető a volt Fujkó-birtok
előtti keresztnél.

Tel: +36 70 4570070, vagy: 76 353 092
MÜLLER ZOLTÁN KŐFARAGÓ,
ÉPÜLETSZOBRÁSZ

19:35: Izsáki Sárfehér
SE- Bácsalmási PVSE
labdarúgó mérkőzés

Anyakönyvi Hírek
Születtek: Tuba Vanessza Anikó an: Patai Anikó.

Március 16. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Megyei Krónika (ism.)

MAGYAR árut vásároljon!
MAGYAR szakemberek készítik MAGYAR
műhelyben!

2011. február 17.

19:35: A március 15-ei városi
ünnepség felvételről
Március 17. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Megyei Krónika
19:35: ITV Híradó

Házasságkötések: Dr. Romsauer Lajos Tibor-Jakocska
Irén, Tamók Ferenc-Deák Mária.
Meghaltak: Bús István 90 éves, Kiskőrösi u. 4., Szrapkó István 86 éves, Nyár u. 8., Janovics Sándorné sz:
Fodor Terézia 73 éves, Hunyadi u. 4, Skultéti Józsefné
sz: Danyi Ilona 75 éves, Gedeon dűlő 77., Rákóczi
Ferencné sz: Bujdosó Zsuzsanna 45 éves, Tél u. 12.,
Molnár Gyuláné sz: Varga Mária 88 éves, Móricz Zs.
u. 1.

20:00: Esti vendég

APRÓHIRDETÉSEK
Szőnyeg és autókárpit takarítógép kölcsönözhető
Tel.: 06-76-374-274
Whirlpool mosógép és szárítógép, forgószék (bőr) eladó.
Érd.:06-70-4567-531
Friss pacal házhoz szállítással
is 700 Ft/kg.
Tel.: 06-30-455-1026
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