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Elhunyt Rácz Sándor
Április 30-án, életének
81. évében elhunyt Rácz
Sándor, a Nagy-budapesti
Központi Munkástanács
elnöke, a Magyarok Világszövetségének tiszteletbeli elnöke, Izsák
díszpolgára.
Rácz Sándor 1933. március 17-én született egy
Hódmezővásárhelyhez
közeli tanyán. A Don-kanyarban hősi halált halt
édesapja után a hadiárvák sorsa várt rá. Anyai
nagyanyja nevelte Izsákon. Hét évesen marhapásztorkodott, 15 évesen
már kenyérkereső munkát végzett, majd 17 évesen a budapesti Standard
Gyár szerszámkészítőjeként dolgozott. 1956-ban
megválasztották a vállalat
(ekkor már Beloiannisz
Híradástechnikai Gyár)
üzemi-munkástanácsa
tagjának. A kerületi, majd
1956. november 16-án
a Nagy-budapesti Központi Munkástanácsba
került, amelynek azután
december 11-ig az elnöke
volt. Ekkor Kádárék tőrbe
csalták, s letartóztatták.
Tudták, hogy le fogják
őket tartóztatni, de „feladták magukat” Bali Sándorral, mert nem akartak
több vérontást a sortüzek
után.
1958 márciusában életfogytiglani börtönre ítélték, 1963 márciusában
amnesztiával szabadult.
Szabadulása után nehezen tudott elhelyezkedni.
A Híradástechnika Szövetkezet szerszámkészítő műhelyében kapott
munkát, ahol 1987-ig
dolgozott, amikor is egy
korábbi merényletszerű,
szándékosan okozott balesetben szerzett sérülése
miatt egészségi állapota
annyira megromlott, hogy
nyugdíjazták. Ezt követően Izsákon gazdálkodott.
Izsákhoz nemcsak gyermekkora, hanem felesége
és gyermekei is kötötték.
1973. október 23-án(!) Budapesten a Mátyás-templomban fogadtak örök hűséget egymásnak Damásdi
Anikóval. Esküvőjük, ahol
nagy tömeg gyűlt össze
(eskető papjuk Faddi Ottmár, szintén ’56-os elítélt,
egykori rabtárs volt) néma
rendszerellenes tüntetéssé vált. Másnap Kádár a
KB-ülésen így fakadt ki:
„még az eskető pap is börtöntöltelék volt!” 1990-

től a Munkástanácsok
Országos Szövetségének
munkavállalói szószólója
volt, 1993-1994 között
az 56-os Szövetség elnöki
tisztét látta el, 2002-ben a
Magyar Földvédő Mozgalom elnökévé választották.
2003-tól haláláig a Magyarok Világszövetségének (MVSZ) tiszteletbeli
elnöke.
Nagy Imréék 1989-es
újratemetésének egyik
főszervezője és egyik
szónoka (az ő szorgalmazásának eredménye, hogy
nem a temetőben, hanem
a több százezer embert
befogadó Hősök terén
került sor a búcsúztatásra). 1989 őszén a Magyar
Október Párt köztársasági
elnöknek jelölte. A Fidesz
első kongresszusa a párt
első tiszteletbeli tagjává
választotta. 1990-ben, a
rendszerváltás utáni első
szabad választásokon független képviselőjelöltként
indult körzetünkben. Kijózanító volt akkor azzal
szembesülni, hogy milyen
jól működött a Kádári
elhallgatás, elhallgattatás
rendszere. A kampány
során kiderült, hogy igen
kevesen tudták ki is valójában az a Rácz Sándor,
aki a kiskőrösi körzetben
képviselőjelöltként indul,
így nem is került be a
parlamentbe. Ugyanebben
az évben az első önkormányzati választásokon
az FKGP támogatásával
(1993-ban lett a Kisgazdapárt tagja) Budapest főpolgármester-jelöltként is
megmérette magát. Következetes elveiből azonban
egyik ajánlat kedvéért sem
volt hajlandó engedni, így
olyan mértékű támogatást, amellyel funkcióba
kerülhetett volna nem
kapott. Nem fogtak össze
mellette ehhez szükséges
mértékű erők.
1999-ben Nagy Imre Emlékplakettel tüntették ki
azért a tevékenységéért,
amellyel a 1970-1980-as
években következetesen
küzdött a forradalom emlékének ébrentartásáért.
Ez időszak alatt titokban
szabadegyetemi előadásokat tartott magánházaknál budapesti, szegedi,
miskolci egyetemistáknak
a forradalomról, a magyarság sorskérdéseiről.
Rácz Sándor életének 80
éve egy megalkuvás nélküli ember pályája. 1956 esz-

méit, a magyarság melletti
kiállását soha semmiért fel
nem adta. Nem tántorította őt el ezektől a „nagypolitika” ilyen-olyan funkciók formájában kínált, ám
elveinek bizonyos szintű
feladását kívánó csábítása sem. Maradt aki volt.
A hazáját, népét szerető
kétkezi dolgos ember.
Amerikai látogatásakor,
a kelet-európai reformtörekvések ottani fő támogatójával, Zbigniew
Brzezinskivel a magyar államadósság elengedéséről
kezdeményez megbeszélést, míg a Freedom House
tiszteletére adott fogadásán felháborodva utasítja
vissza a neki szegezett
kérdést: „Mi a véleménye
a magyar nép antiszemitizmusáról?” Kijelenti:
„Az én népem nem antiszemita!” Mindez 1988-89
fordulóján történt, s tőle
tudom. Mint elmondta
ezzel a két dologgal akkor,
és ott el is dőlt, hogy ő
aligha jut szerephez egy
esetleges magyarországi
politikai változás után.
Mint tudjuk, így is történt.
A hivatalos amerikai légkör akkor hirtelen kihűl
körülötte, ám az emigráció tagjai önfeledten
ünneplik. Wass Albert
hosszú utazást vállal, hogy
hallja, lássa Rácz Sándort,
s az akkor elhunyt Márai
Sándor búcsúztatására
is őt kérik fel. A svájci
emigrációban élő Tollas Tibor pedig verset ír
hozzá, „Sose szabadulva”
címmel és „Rácz Sándornak – hitéért és hűségéért”
alcímmel.
Többször beszélgettünk
a forradalomról, politikáról, a rendszerváltásról,
hazáról, népről. Azokról
a kérdésekről, amelyek
mindig is foglalkoztatták
őt. Búcsúzásul ezekből
idézek, hiszen nagyon
tanulságosak, s igazak
voltak megállapításai.
Folytatás a 2. oldalon.
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Jól halad a kerékpárút építése
Egyre többen használják
az Izsák-Kisizsák között
már elkészült kerékpárút
szakaszt. Esténként, hétvégeken kisebb tömeg
kerekezik oda-vissza.
Egyértelmű, hogy sokak
örömét szolgálja az új út.
Bagócsi Károly címzetes
főjegyző ezzel kapcsolatban a következőkre hívja
fel a figyelmet: „A kerékpárút nyomvonala jelenleg még építési terület,
így minden rajta közle-

kedő saját felelősségére
veheti azt igénybe. Az
úton a szeméttelepi úttól Kisizsák felé kb. 200
méterre kettő, míg messzebb a bal oldalon lévő
rétnél négy „tesztfúrás”

található, melyek kb. 15
cm-es átmerőjűek és 5
cm mélyek. A fúrások laborvizsgálathoz készültek, így kérjük, hogy a
közlekedésnél azt vegyék
figyelembe”.

Komposztáló ládák
Az önkormányzat, az Új
Széchenyi Terv keretében
benyújtott pályázaton közel
8,5 millió forintot nyert
komposztáló ládák lakossági kihelyezésére. Ennek
keretében több mint kétszáz láda került ingyenesen
az igénylőkhöz. Az akció a
hasznosítható hulladékok
mind hatékonyabb felhasználásának ösztönzését szolgálja, a célból, hogy minél
kevesebb hulladék kerüljön
a lerakóba, s minél több
hasznosuljon. Ezt szolgálja
a már korábban bevezetett
házhozmenő szelektív gyűjtés is. A mostani komposztáló kihelyezés egy újabb
lépés ebbe az irányba. Az
igénylők aláírással vállalták,
hogy öt éven át használják a
ládákat, vagyis komposztálják a konyhában, házkörül

A komposztálóládák kiosztásában az önkormányzat dolgozói segítettek
keletkező szerves hulladékokat, s hasznosítják
az előállított komposztot.
Május 7-én a Művelődési
Házban került sor a ládák
kiosztására, ahol rövid előadásban tanácsokat kaptak

a jelenlévők azok szakszerű használatához. A pénz
uniós forrásból érkezett, s
felhasználásának volt egy
furcsa feltétele is. Minden
igénylőt le kellett fényképezni a ládájával...

Szépül, bővül az óvoda
Jó ütemben haladnak az
óvoda bővítési felújítási
munkálatai. Az új épületszárny már elkészült, ott
a belső szerelvényezés folyik jelenleg. Ezzel páthuzamosan a régi épület felújítása is megkezdődött.
Az összesen 126 milliós
beruházás várhatóan július 31-ére fejeződik be. Ezt
követően vehetik birtokba
a gyerekek és a nevelők a
megújult intézményt.

IZSÁKI Hírek

. oldal

Gyászjelentés Rácz Sándor

Folytatás az 1. oldalról.
Némelyekkel kapcsolatban –
őszintén megmondom – voltak
kétségeim, hogy helyesen látja-e az
adott kérdést? Különösen amikor
rögtön a rendszerváltás kezdetén
arról beszélt, hogy mindez egy
átverés. Ő ismeri a főszereplőket,
a hangadókat, s legfőképpen a
háttérből irányítókat, s tudja
ki kicsoda, s kit mi motivál. Én
próbáltam vitába szállni vele
mondván, ez mégsem biztos, hogy
így van, így lesz. Mégiscsak egy történelmi váltás részesei vagyunk,
ami talán őszinte és valós esélyt
jelenthet a magyarságnak. Akkor
azt mondta: „Majd meglátod, hogy
igazam van.” Sajnos megláttam,
mert igaza lett. Meg is beszéltük,
többször. Volt mit, hiszen a rendszerváltás óta eltelt két évtized
valóban csak nagyon kevesek
számára lett sikertörténet. A
többségnek, a „népnek” csalódás.
Nagyon nehezen élte meg, hogy
gyakorlatilag pusztába kiáltott szó
maradt minden később beigazolódott figyelmeztetése. Többször
megfogalmazta: „Borzasztó volt
látni Magyarország rendszerváltás
utáni további tönkretételét, amelynek megakadályozásához nem volt
erőm. Ahol lehetőségem volt, ott
mindig felemeltem a szavamat a
magyarság védelmében, de sajnos
nagyon kis hatékonysággal sikerült megtenni.”
Isteni adománynak tartotta, hogy
magyarnak született, s amint

mondta azt: „hogy a tudatosan
vállalt magyarságomat a magyar
néptől kaptam azzal, hogy 1956.
november 16-án 23 évesen a
forradalom egyik fő vezetőjévé
választottak, hogy a vihart csillapítsam, hogy tárgyaljunk egy
olyan megoldásról, ahol valóban a
kétkezi munkások lehetnek végre
a nyertesek. Mi nem kapitalizmust
akartunk, hanem munkás önrendelkezést, ahol a munkás valóban
tulajdonos és nem kizsákmányolt
pária, mint a szocializmusban
meg a kapitalizmusban” ’56 élő
lelkiismereteként őrizte, képviselte a forradalom általa soha fel
nem adott, s el nem árult eszméit.
Felidézve gondolatait most is látom, s hallom amint a rá jellemző
vehemenciával beszél. De az is
eszembe villan, amint egy-egy futó
utcai találkozáskor könnyedebb
témákról váltottunk pár szót,
nemritkán viccelődve.
Április 30-án nyolc évtized végére
került pont. Rácz Sándor a Végső Bíró előtt bizonyosan el tud
számolni a születésekor kapott
talentumaival, hiszen egész élete
azok beváltásáról szólt. Felesége,
két gyermeke, unokái és tisztelői
abban a tudatban vehetnek tőle
búcsút, hogy a magyar történelem
felemelő pillanatainak megalkuvást nem ismerő irányítóját, a
magyarság, a magyar haza elkötelezettjét szerethették, ismerhették
személyében.
Tetézi Lajos

Az Arany sárfehér Szőlő- és Bortermelők
Szövetkezetének tájékoztatója
„a gyengék erőssége az egység”
A szőlő- és borágazat idei kilátásai eddig kedvezőnek ígérkeznek, a lehullott
csapadék mennyiség jó termést ígér, hacsak nem lesz aszályos a nyár. Szerencsére az éveleji csapadék pótolta azt, ami tavaly elmaradt. Mindezek okán
jó reményekkel indulunk neki az évnek, nem is emlékszünk a közelmúltban
olyan évre, amikor annyi téli csapadék hullott volna, mint most.
A Hegyközségek Nemzeti Tanácsának adatai alapján Magyarországon 2012
-ben 277 515 tonna szőlőt szüreteltek, amiből 1,818 millió hektoliter bort
állítottak elő (seprős újborban kifejezve). A megtermelt bormennyiség 65%-a
fehérbor (1.188 e hl) 35%-a vörös- és rozébor (630 e hl). Minőségpolitikai
szempontból kimagasló, hogy a 2012. évi termés közel 2/3-a (1.198 ezer hl)
oltalom alatt álló eredetmegjelöléses bor (szinonim nevén védett eredetű
bor), ami kimagasló érték az Európai Unió tagországai között (EU átlag
33,4%). Az oltalom alatt álló földrajzi jelzéses (szinonim nevén tájbor) aránya
16%, míg a földrajzi jelzés nélküli boroké 18%. Mennyiségi szempontból
a 2012. évi termésünk a téli és tavaszi fagykároknak, valamint a nyári szárazság következtében elmarad az utóbbi 5 év átlagától (2,9 millió hl). A
mennyiségi visszaesés európai szempontból nem kirívó, hiszen az EU-ban
2012-ben 141 millió hl bort termeltek, ami átlagosan 12%-os visszaesést
jelent 2011-hez képest.
Megjelent a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 54/2013. (III. 18.)
számú KÖZLEMÉNYE az árutermő, törzs- és kísérleti borszőlőültetvény
telepítésének, pótlásának, illetve fajtaváltásának engedélyezési eljárásáról,
valamint az engedély nélküli telepítés jogkövetkezményeiről. A Kormány
az egyes agrártárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 68/2013. (III.
8.) Korm. rendelete értelmében a 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 7/A. §-a
hatályát vesztette, így új ültetvény létesítése esetén a telepítés engedélyezésére
irányuló eljárásban a továbbiakban szakhatóság nem vesz részt, a 2013. március
11. napjától benyújtott telepítési engedély-kérelemhez az MVH nem keresi
meg a kormányhivatalokat a szakhatósági állásfoglalás beszerzése érdekében.
A telepítéssel kapcsolatos anyag az alábbiakra kattintva tölthető le. 54/2013
Közlemény, B0773, B0774, B0778, B0779, Hozzájáruló nyilatkozat.
Tisztelt Szövetkezeti Tagjaink, 2013. május 21-én (kedd) 16 órakor Igazgatósági ülést tartjuk, 2013. május 28-án pedig a szokásos éveleji közgyűlésünket. A meghívókat postáztuk, megjelenésükre számítunk. A közgyűlés
napirendi pontjai miatt, új vezetőség választás is indokolja, hogy aki tud,
vegyen részt a közgyűlésen és döntésével a számára megfelelő vezetőség kerüljön a következő öt évre megválasztásra. Egységesen kedvező áron történő
nagy mennyiségű műtrágya és növényvédőszer beszerzésére eddig kevesen
jelentkeztek. Kérjük, aki e lehetőséget igénybe szándékozik venni, jelezze a
szövetkezeti irodán. A szövetkezet tagjai kérdéseikkel, személyesen, telefonon, vagy interneten is (aranysarfeher@sv-net.hu) kereshetnek bennünket. A
www.aranysarfeher.hu weblapon is igyekszünk friss információkkal segíteni
tagjaink tájékozódását.
Vezetőség
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Fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy

RÁCZ SÁNDOR
az 1956-os Nagy-budapesti Központi Munkástanács elnöke,
a Magyarok Világszövetsége tiszteletbeli elnöke,
2013. április 30-án, életének 81. évében megtért Teremtôjéhez.
Szeretett halottunktól 2013. május 23-án veszünk végsô búcsút
a budapesti Szent István Bazilikában 11 órakor kezdôdô gyászmisével,
majd innen kísérjük utolsó útjára, s helyezzük örök nyugalomra
a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben 14 órakor.
2013. május 26-án, 9 órakor az izsáki Szent Mihály templomban újabb engesztelô szentmisével
emlékezünk reá.

�

A gyászoló család

�

Rácz Sándor budapesti temetésére
ingyens autóbuszjárat indul Izsákról.
Utazási szándék május 20-ig jelenthető be
a 06/70-266-5259-es telefonszámon.

Rácz Sándor kitüntetése
2013. április 26-án, a Magyarok Világszövetsége székházában Rácz Sándor, az 1956-os Nagy-budapesti
Központi Munkástanács elnöke, a Magyarok Világszövetségének tiszteletbeli elnöke részére a Történelmi Vitézi Rend főkapitánya odaítélte a lovagrend legnagyobb kitüntetését, a Vitézi Aranykeresztet,
a Magyar Vidék Országos ’56-os Szövetség elnöksége a szövetség fennállásának huszadik évfordulója
alkalmából pedig a Hűség 1956-hoz Érdemkeresztet adományozta számára. A kitüntetett akkor már
előrehaladott betegsége miatt az aranykeresztet fia, ifj. Rácz Sándor vette át.

Önkormányzati hírek

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30-án tartotta ülését. Napirend előtt Mondok József
polgármester emlékezett meg az ülés előtti napon elhunyt Rácz Sándor Úrról. A testület egy perc néma tiszteletadással adózott a Város Díszpolgárának, 1956-os szabadságharcos emlékének.
Az első napirendi pont keretében az Izsáki Inno-Kom Nonprofit Kft 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót
tárgyalta meg a testület és azt elfogadta. A napirendi pont kapcsán megfogalmazódott, hogy a gazdasági szervezetnek olyan üzleti tervet kell összeállítania, mely a lakosság felé biztosított szolgáltatásokra épül és nem csak az
önkormányzati feladat alapú (zöldterületek tisztántartása, közterületek és utak karbantartása stb.) támogatásokra.
A második napirendi pont keretében a Képviselő-testület a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról
szóló polgármesteri jelentést tárgyalta és a tett intézkedéseket jóváhagyta. A harmadik napirendi pontként a Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót tárgyalta és rendeletet alkotott Izsák Város
Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról és a 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról. A 4/2013.(V.6.) önkormányzati rendelet 45 oldal, így a lapban csak a szöveges rész kerül közzétételre. A mellékletek megtekinthetők a
város honlapján (www.izsak.hu) Az előterjesztés újdonsága volt, hogy a város zárszámadása mellett hat intézményi
(Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Általános Művelődési Központ, Egészségügyi Szolgálat, Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat, Gondozási Központ) költségvetés beszámoló is elfogadásra került. Negyedik napirendi
pontként az intézményi és belső ellenőrzésről szóló beszámolót tárgyalta meg és fogadta el a testület. Az ellenőrzés
során három kiemelt területre kell fokozott figyelmet fordítani a 2013-as költségvetési évben. A meghatározott
feladatok a következők:
1) A központi költségvetéssel való kapcsolatrendszert, a támogatások alapját képező mutatószámok alakulását folyamatosan figyelemmel kell kísérni és a szükséges módosításokat a vonatkozó szabályok szerint határidőben kell végrehajtani.
2) A folyamatban lévő EU támogatással megvalósuló projektek (kerékpárút, óvodabővítés, komposztáló ládák, Izsák és
környéke szennyvízberuházása) esetében a Támogatási szerződésben foglaltak végrehajtását fokozottan kell ellenőrizni
és amennyiben szükséges, akkor kezdeményezni kell azok módosítását.
3) Fokozott figyelmet kell fordítani a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) szabályzatban
foglaltak végrehajtására. Ez az ellenőrzés terjedjen ki az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre és feladatokra
is. Ötödik napirendi pontként – igen furcsa időpontban - Izsák város 2014. évi költségvetési koncepcióját tárgyalta
meg a Képviselő-testület. Az időpontot az államháztartási törvény határozta meg, mely időközben módosításra
került, az új határidő: október 31. de az ülés időpontjában még kötelező volt. A koncepció a 2011-2014 időtartamra
elfogadott gazdasági program feladataira épült és a benyújtott anyag pontonként elemzi a feladatokat.
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetési koncepciót elfogadja, és a költségvetés
tervezett bevételi főösszegét 545.466 ezer forintban, kiadási főösszegét 545.466 ezer forintban állapítja meg.
A kiadásokból működési célú kiadás:496.261.000 Ft, melyből
a.) személyi juttatás 154.101.000 Ft, b.) munkaadókat terhelő járulékok 40.360.000 Ft,
c.) dologi kiadás 200.000.000 Ft, d.) speciális célú támogatások (segélyek) 91.800.000 Ft
e.) működési célú támogatás 10.000.000 Ft, Felhalmozási célú kiadások:
79.205.000 Ft.
Tartalék: 0 Ft, Létszám: 71 fő.
Határidő: 2013. október 31.
Felelős: Mondok József polgármester.
Hatodik napirendi pontként a testület az Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi működéséről
szóló beszámolót tárgyalta meg és fogadta el.
Az egyebek napirendi pont keretében a Képviselő-testület elrendelte pályázat benyújtását az Államreform Operatív program – ÁROP-1.A.5-2013 kódszámú „Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban lévő önkormányzatok
számára” pályázati konstrukciójára. A pályázati konstrukció száma: ÁROP-1.A.5-2013. A projekt megpályázható
maximális támogatási főösszege: 22.000.000 Ft. A projekt támogatási intenzitása: 100 %, saját forrás biztosítása
nem szükséges. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázathoz szükséges dokumentumok előkészítésével és a pályázatnak a kiírásban meghatározott határidőn belüli benyújtásával. A napirendi pont keretében
felmerült az óvodai és az iskolai játékok felújítása illetve cseréje, a kisizsáki városrész közbiztonsági helyzete, az intézményi étkeztetés, a BÁCSVÍZ számlázási gyakorlata, a kerékpárút kivitelezési állapota. A zárt ülésen két napirendi
pontot tárgyalt a Képviselő-testület. Ismételten napirendre került az OTP épület jelenleg nem használt részének
megvásárlása az Okmányiroda Kormányportállá történő átalakítása kapcsán. Második témakör az Izsák, Holló u.
16. szám alatti ingatlan megvásárlásának előkészítése volt. A Polgármester Úr felhatalmazást kapott a jogszabályok
által meghatározott engedélyezési folyamat előkészítésére.
Bagócsi Károly címzetes főjegyző
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90. születésnap
Magó Józsefné Huzlinger Katalint, az Aranyfürt Idősek Otthona
lakóját köszöntötte május 10-én
négy gyermeke, azok családjai és
az otthon vezetősége 90. születésnapja alkalmából Az állam és
az önkormányzat nevében Bagócsi
Károly címzetes főjegyző fejezte
ki jókívánságait. Mint ismeretes,
a 90. év betöltése után ötévenként nemcsak a család, hanem a
nagyobb közösség is köszönti az
idős honpolgárokat. Nem könnyű kilenc évtizedet tudhat maga
mögött az ünnepelt, amelyről a
következőket mondta: „Amikor
először férjhez mentem két évig
voltam együtt a férjemmel majd

elvitték a szovjetek és megölték.
Másodszor is férjhez mentem. Lett
négy családom. Sokat dolgoztam,
jártam napszámba. Két világháborút is végig éltem, bizony nagyon
nehéz volt, de talán elmondhatom,
sikerült helytállni.”

TETÉZI LAJOS

Gondolom...

...sokan találják (finoman szólva) érdekesnek
azt az uniós módszert, amellyel hazánkat értékelgetik Brüsszelben, Strasbourgban. A legújabb
gyöngyszem ebben a komédiában, hogy az uniós
tudorok megállapították, a Balaton vize bizony
igen rossz minőségű. Mitöbb, az Unió „szakértői” jelentése szerint
egyenesen szennyezett a magyar tenger. Ezzel szemben a magyar
szakellenőrök kijelentik, hogy folyamatos ellenőrzéseik során
minden alkalommal kiváló értékeket mérnek. Bármikor, bármilyen kontrollt szívesen vállalnak, hiszen megállapításaikat egzakt
adatok alapján igazolni tudják. Talán mondani sem kell, hogy ez
az újabb uniós húzás milyen súlyos károkat okozhat a magyar
turizmusnak. Van szerencsém évente a Balatonnál megfordulni, és
sok éves tapasztalat alapján kijelenteni, hogy ez ügyben is hazudik,
jobb esetben ellenőrizetlen, vagy ellenérdekelt vélemények alapján
ítélkezik az Unió.
Gondolom, mindez nemigen lepi meg azokat, akik figyelemmel
kísérik azt az abszurd komédiát, amellyel Magyarországot „szerencséltetik” különböző ügyekben a senki által meg nem választott,
s a magyar témákban a legteljesebb tájékozatlanságról tanúságot
tevő „európai politikusok”. Ékes példa erre az a bírósági ügyben
indított brüsszeli perpatvar is, amelyet az váltott ki, hogy a magyar
törvényhozók lehetővé kívánják tenni ügyek bíróságok közötti
áthelyezését. Ennek oka nem holmi trükközés, hanem az, hogy
amíg egyes bíróságokon nem győzik a munkát, addig másoknál
nincs mit tárgyalni. Éppen a napokban engedtek szabadon olyan
bűnözőket, akik rendszeresen raboltak ki idős embereket, kettőt
közülük meg is öltek, ám a leterhelt bíróság, ahová ügyük tartozott,
nem tudott négy év alatt legalább egy elsőfokú ítéletig eljutni, Az
előzetes letartóztatás viszont négy évnél nem lehet hosszabb, hát
ki kellett őket engedni.
Gondolom, szívesen vennék olvasóink, ha e gazemberek meglátogatnák a brüsszeli aggódókat, s némi ízelítőt adnának nekik a
„valóvilágból”. Sajnos hiába reménykedünk. Pedig jó lenne, mert
akkor tényleg volna miért aggódniuk. (Hollandiában egyébként
az ügyek áthelyezése bevett gyakorlat, esetükben azonban szó
sincs kritikáról.) Hogy oldjuk valamelyest a fentiek súlyosságát
ide illesztek két másik brüsszeli gyöngyszemet. Nemrégiben leirat
érkezett a nagy tudású uniós bürokratáktól, hogy Magyarország
tengerhajóin bizonyos szabályokat életbe kell léptetni. Valószínűleg
már szövegezik is az újabb kötelezettségszegési eljárást, hiszen se
tengerünk se tengeri hajónk, tehát biztosan nem teszünk eleget e
fontos kötelezettségnek, ami ugye estünkben megengedhetetlen.
De Angliával, Olaszországgal valószínűleg elnézőbbek lesznek,
ha mulasztanak egy keveset, pedig nekik aztán van mindegyikből
jócskán. Vagy pont azért? De legalább ennyire „vidám” eset az is,
amikor az egyik uniós képviselő Bécset vélte hazánk fővárosának.
Hát ilyen tájékozottságú emberek oktatnak ki bennünket
Gondolom, érdeklődő olvasóink tovább tudják folytatni a fenti sort.
Például a túlzottdeficit-eljárás ügyével. Uniós tagságunk óta először
csökken az államadósság, s áll harmadik éve három százalék alatt a
hiány, ám a brüsszeli bürokraták újabb trükkökkel próbálkoznak,
hogy ne szabadulhasson az ország az eljárás alól. Az okok ismertek.
Bizonyos érdekkörök anyagi veszteségeket szenvedtek a magyar
rezsicsökkentés és egyéb intézkedések miatt. Ez megbocsáthatatlan,
mert számukra az olyan magasztos európai eszmék mint igazságosság, egyenlő elbánás, szolidaritás, meg a többi, csakis addig léteznek,
amíg legfőbb istenük a pénz, s vele önös érdekeik veszélybe nem
kerülnek. Nálunk egy kevéske része ezeknek most veszélybe került.
Ezért aztán rúgnak, ahol érnek: „S ki egyszer rúgott a magyarba, /
Szinte kedvet kap a rúgáshoz.” (Ady Endre)...
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Dupla jubileum
Leitem Henrik és felesége Kati
néni, nemrégiben, szűk két hónap különbséggel ünnepelték
90. születésnapjukat. Családjuk,
ismerőseik mellett az állam és
az önkormányzat nevében Bagócsi Károly címzetes főjegyző
köszöntötte az együtt jubiláló
házaspárt, valamint szerkesztőségünk is kifejezte jókívánságait, hiszen Henrik bácsit lapunk
szerzőjeként is köszönthettük,
több hangulatos írással is jelentkezett nálunk az évek folyamán. Mindketten több évtizede
súlyos, mozgásukat is jelentősen korlátozó betegségben
szenvednek, de igazi, egymást
támogató optimizmussal és belenyugvással viselik sorsukat. E
példaértékű életszemléletről is
kérdeztem őket.
Kati néni így fogalmazott - Két
családunk van, mindkettő főiskolát, illetve egyetemet végzett.
De szívvel lélekkel itt vannak velünk mind a ketten. Ez sok erőt
ad nekünk, s nekik köszönhetjük azt, hogy itt élhetünk a saját
otthonunkban és biztosítva van
a nyugalmunk. Amellett, hogy
gyakran itt vannak nálunk, két
gondozónőnk is van, akik jönnek reggel, délben és este is.
- Henrik bácsit először arról
kérdeztem, mi a hat évtizednyi
házasság titka, egybentartója?
- Tulajdonképpen a békesség a
titka ennek – mondja. Nem tudok olyan esetre visszagondolni,
hogy civakodtunk, veszekedtünk volna. A legtöbb huzavona
a pénz miatt szokott lenni egyegy családban. Nálunk ilyen sem

volt. Feleségem volt a pénztáros,
s nagyon meg voltam elégedve
a gazdálkodásával, mert nem
spórolós volt, hanem beosztó.
Ami egészen más.
- Rendkívül jó kedélyű ember
vagy. Aki ismer viszont tudja,
hogy a most ünnepelt 90 évetek
felét mindketten egy komoly betegségben éltétek le. Hogyan lehet
ezt ilyen és ekkora életkedvvel
vinni?
- Szerintem ezt csak így lehet
elviselni, mert ha egyfolytában
a betegségünkkel, a nehézségekkel foglalkoznánk abba bele
lehetne őrülni. Azt pedig nem!
Inkább vidáman, viccesen kell az
életet felfogni. Ne érezzék akikkel kapcsolatba kerülünk, hogy
milyen súly van az ember lelkén.
Azt nem tudhatja senki sem,
hogy én, vagy a feleségem mennyit szenvedünk, de ne is tudja
mert az mi magánügyünk.

- Az Izsáki Hírek olvasói jól
ismernek téged, ha nem is személyesen, írásaidon keresztül. Ezek
az írások is azt bizonyítják milyen
pozitívan szemléled az életet.
- Nem is tudjátok mennyi
visszajelzést kapok, mondván:
Henrik bácsi olvastam az írását!
Olyan emberektől is jött jelzés,
akikről nem is feltételezem,
hogy olvashatják az írásaimat.
De most lemerült az akkumulátorom. Már csak olyan írásaim
vannak hátra amelyek nagyon
személyesek, kimondottan a
családra tartoznak, így ezek
megmaradnak családi körben.
Nem először beszélgettem
Henrik bácsival. Erőt adó optimizmusa, anekdótázó kedve
mindig csodálatra késztet. Kívánjuk, erőben, egymás és a
család szeretetében teljenek
napjaik!
Tetézi Lajos

A Sárfehér Néptánc Együttes sikerei a IX. Dél-alföldi
Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncversenyen
2013. április 26-án, pénteken a kiskőrösi Petőfi
Sándor Művelődési Központban rendezték meg
a IX. Dél-alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági
Néptáncversenyt, ahová a Sárfehér Néptánc Egyesület is benevezett a Szőlőszem csoportjából 2 párt
szólótánc kategóriában, valamint a Szőlőmagok
csoportból 2 párt kamaracsoport kategóriában.
Nagyon jó volt látni, hogy mennyi embert megmozgatott a néptánc szeretete a legkisebb óvodástól
a huszonévesekig, hiszen az egész Művelődési
Központot gyönyörű ruhába öltözött táncosok
töltötték meg.
Már reggel 7 órára megérkeztünk Kiskőrösre,
mert az izsáki gyermekek járhatták be elsőként a
színpadot. Miután a zenészek megérkeztek, zenére
is elpróbálták táncukat a párok. Utána következtek
az izgalmas pillanatok, hiszen a 36 fellépő közül
a mieink a 15., 16. és a 18. voltak a sorban. Kamaracsoport kategóriában a mi két párunk volt a
legkisebb, óvodások, kisiskolások csak nagyobb
csoportban léptek fel. A többi szólótáncos is már
a fiatal felnőtt kategóriába tartozott. A gyermekek
nagyon izgultak, mi, kísérő szülők még jobban,
ezért a fellépés után mindenki megérdemelte a
finom fagyit.
Miután mindenki bemutatta tánctudását, délután
következett a fellépő gyermekek és a felkészítő pedagógusok értékelése, a munka minősítése. A Virágh
Eszter - Csősz Tamás és Rácz Réka - Perjés Kenéz
alkotta kamaracsoport megyei bronz minősítést
kapott, Miskovicz Alexa – Mezei Kristóf, valamint
Juhász Jázmin – Szalai Zalán alkotta párosok megyei
ezüst minősítést kaptak a zsűritől. Felkészítő tanáraik: Drozdovszky Dóra és Bőtös Barnabás voltak,
akiknek ezúton is köszönjük munkájukat!
Fotó: Kovács Zoltán

Perjésné Kiss Etus
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IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2013.(V.6.) önkormányzati rendelete

Izsák Város Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról és a 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Magyarország Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés a.)
pontjában és (2) bekezdésében, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
143.§ (4) bekezdés c) pontjában, az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel
Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011.
évi CLXXXVIII. törvény és az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásától kiadott 368/2011. (XII.31.)
Korm. rendeletben foglaltakra – 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 a többször módosított
4/2012.(II.28.) önkormányzati rendeletével megállapított 2012. évi költségvetésének végrehajtását a
következő főösszegek szerint hagyja jóvá:
Bevételi főösszeg
902.466 ezer Ft
Kiadási főösszeg
895.314 ezer Ft
(2) A bevételi főösszeg megoszlása:
- költségvetési bevétel:
899.170 ezer Ft
- finanszírozási bevétel:
3.583 ezer Ft
- függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel:
287 ezer Ft
(3) A kiadási főösszeg megoszlása:
- költségvetési kiadás:
867.919 ezer Ft
- finanszírozási kiadás:
24.875 ezer Ft
- függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás:2.297 ezer Ft
- egyéb kiadás:
223 ezer Ft
III. Izsák önkormányzat költségvetési bevételei
3.§ (1) Az önkormányzat 2012. évi költségvetési
bevételeinek főösszege 902.466 ezer forint, melynek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási
célok szerinti részletezését a 1. számú melléklet
tartalmazza.
(2) Az európai uniós forrásokból finanszírozott projektek 2012. évi támogatás összege 31.761 ezer Ft,
melynek részletezését a rendelet 2. számú melléklete
tartalmazza.
Izsák önkormányzat költségvetési kiadásai
4.§ (1) Az önkormányzat 2012. évi működési kiadási
előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület az
alábbi részletezéssel hagyja jóvá:
Megnevezés:
Működési kiadások előirányzata
összesen: 822.019 ezer Ft, melyből
a) személyi jellegű kiadások:
340.390 ezer
Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
85.489 ezer Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások: 227.000 ezer Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 158.910 ezer Ft
e) egyéb működési célú támogatások: 10.230 ezer
Ft
(2) Az önkormányzat 2012. évi felhalmozási kiadási
előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület az
alábbi részletezéssel hagyja jóvá:
A felhalmozási kiadások előirányzata összesen:
45.900 ezer Ft
Ebből: beruházások:
37.635 ezer Ft
- felújítások:
8.265 ezer Ft
(3) Az önkormányzat 2012. évi összes költségvetési
kiadása- kiadási jogcím szerinti megoszlását a rendelet
3. számú melléklete tartalmazza.
(4) A Város 2012. évi felújítási kiadásait feladatonkénti részletezettséggel a rendelet 4. számú melléklete
tartalmazza.
(5) Izsák Város Önkormányzat 2012. évi Európai
uniós forrásból megvalósuló beruházásainak kiadásait
a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
5.§ (1) Izsák Város adósságot keletkeztető 2012.
évi beruházásainak felsorolását a rendelet 6. számú
melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat többéves kihatással járó hos-

szú lejáratú kötelezettségeinek bemutatását a 2012.
évi zárszámadáshoz kapcsolódóan a rendelet 7. számú
melléklet tartalmazza.
(3) Izsák Város Önkormányzat és intézményei engedélyezett foglalkoztatotti létszámának 2012. évi alakulását a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.
Izsák Város Önkormányzat költségvetési egyenlege
6.§ (1) Az önkormányzat 2012. évi költségvetési mérlegét a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.
(2) Izsák Város Önkormányzat és intézményei 2012.
évi pénzeszköz változását a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat és intézményei által 2012.
évben adott közvetett támogatások elszámolását a
rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat és intézményei 2012. évi
vagyonkimutatását a rendelet 12. számú melléklete
tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat összevont 2012. évi pénzmaradvány kimutatását a rendelet 13. számú melléklete
tartalmazza.
7. § (1) Izsák Város Önkormányzat állami támogatás elszámolását a rendelet 14. számú melléklete
tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat és intézményei követeléseinek
bemutatását a 2012. évi zárszámadáshoz kapcsolódóan a rendelet 15. számú melléklete tartalmazza.
(3) Izsák Város Önkormányzat és intézményei 2012.
évi függő követeléseit a rendelet 16. számú melléklete
tartalmazza.
IV. Elemi költségvetések - Önkormányzat
9.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012.
évi költségvetésének bevételi főösszegét 823.644 ezer
Ft-ban hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi
költségvetésének kiadási főösszegét 272.820 ezer Ftban hagyja jóvá az alábbi bontásban:
a) működési kiadások 234.382 ezer Ft, melyből
- személyi juttatás 42.265 ezer Ft,
- munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 6.522 ezer Ft.
- dologi és egyéb folyó kiadások: 77.037 ezer Ft,
- ellátottak pénzbeli juttatásai: 108.558 ezer Ft.
b) felhalmozási kiadások: 38.438 ezer Ft, melyből
- beruházások:
30.173 ezer Ft
- felújítások: 8.265 ezer Ft
Polgármesteri Hivatal
10.§ (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal
2012. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 176.992 ezer forintban hagyja jóvá, melynek
részletezése a következő:
a) működési célú bevételek:
175.606 ezer Ft,
melyből
- közhatalmi bevétel (hatósági jogkörhöz között
bevétel) 13.206 ezer Ft
- intézményi működési bevétel (egyben sajátos bevétel) 15.569 ezer Ft
- kölcsön visszatérülése
8.403 ezer Ft
- fenntartói finanszírozás
138.428 ezer Ft
b) felhalmozási célú bevétel:
1.386 ezer Ft
(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal
2012. évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 176.910 ezer forintban hagyja jóvá, melynek
részletezése a következő:
a) működési célú kiadások
176.361 ezer Ft,
melyből
- személyi juttatás 87.785 ezer Ft
- munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási
adó 22.497 ezer Ft
- dologi és egyéb folyó kiadások: 57.662 ezer Ft
- egyéb működési célú kiadások:
8.417 ezer Ft
b) felhalmozási célú kiadások:49 ezer Ft, melyből:
- beruházás:
549 ezer Ft.
Általános Művelődési Központ
11.§ (1) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2012. évi költségvetésének bevételi
teljesítési főösszegét 375.496 ezer forintban hagyja
jóvá, melynek részletezése a következő:

a) működési bevételek: 369.556 ezer Ft, melyből
- intézményi működési bevétel:
15.963 ezer Ft
- ebből: intézményi térítési díj:
12.214 ezer Ft
- egyéb sajátos bevétel:
3.749 ezer Ft
- fenntartói finanszírozás:
353.593 ezer Ft
b) felhalmozási célú bevétel:
5.940 ezer Ft
- ebből: támogatás (pályázati)
5.940 ezer Ft
(2) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2012. költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 374.297 ezer forintban hagyja jóvá,
melynek részletezése a következő:
a) működési kiadások
367.384 ezer Ft, melyből
- személyi juttatás:
193.479 ezer Ft
- munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási
adó 52.004 ezer Ft
- dologi és egyéb folyó kiadások: 70.926 ezer Ft
- ellátottak pénzbeli juttatása:
49.162 ezer Ft
- egyéb működési célú támogatások: 1.813 ezer Ft
b) felhalmozási célú kiadások:
6.913 ezer Ft
- ebből: beruházások
6.913 ezer Ft
Egészségügyi szolgálat
12.§ (1) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat 2012. évi költségvetésének bevételi teljesítési
főösszegét 16.492 ezer Ft-ban hagyja jóvá, melynek
részletezése az alábbi:
- támogatás értékű bevétel(TB. alapból átvett)
9.032 ezer Ft
- intézményi működési bevétel(egyéb sajátos bevétel)
361 ezer Ft
- fenntartói finanszírozás 7.099 ezer Ft.
(2) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat
2012. évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 16.453 ezer Ft-ban határozza meg, mely teljes
egészében működési kiadás, ezen belül dologi és egyéb
folyó kiadások.
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
13.§ (1) A Képviselő- testület a Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat 2012. évi költségvetésének
bevételi teljesítési főösszegét 14.400 ezer forintban
hagyja jóvá, melynek részletezése a következő:
a) közhatalmi bevételek (egyéb kiadások)49 ezer Ft.
b) fenntartói finanszírozás
14.351 ezer Ft.
(2) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 14.400 ezer forintban hagyja jóvá,
mely működési kiadás és részletezése az alábbi:
a) személyi juttatás:
11.091 ezer Ft
b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 2.935 ezer Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások:
374 ezer Ft.
Gondozási Központ
14.§ (1) A Képviselő-testület a Gondozási Központ
2012. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 13.051 ezer forintban hagyja jóvá, melynek
részletezése a következő:
a) intézményi működési bevétel(intézményi térítési
díj) 5.617 ezer Ft
b) fenntartói finanszírozás:
7.434 ezer Ft.
(2) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2012.
évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét
13.039 ezer forintban hagyja jóvá, mely működési
célú kiadás és részletezése az alábbi:
a) személyi juttatás:
5.770 ezer Ft
b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó
1.531 ezer Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások:
4.548 ezer Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatása:
1.190 ezer Ft
V. Záró rendelkezések
15.§ Ez a rendelet 2013. május 7. napján lép hatályba,
és ezzel egyidejűleg az Izsák Város Önkormányzat
2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet és az azt módosító 2/2013.(II.20.)
önkormányzati rendelet hatályát veszti.
Izsák, 2012. április 30.

Mondok József
polgármester

Bagócsi Károly
címzetes főjegyző

IZSÁKI Hírek

2013. május 17.
Tisztelt Izsáki Lakosok!
A szlogen a régi „Ne hagyják
magukat, becsapni, átverni, megkárosítani!”
Megérkezett a lakossághoz az
első negyedéves hulladék szállítás
számlája, csekkel együtt.
A számlán a közszolgáltató 120
l hulladékszállítást beszorozta
(első negyedévben eltelt hetek
számával) 13 héttel, nem pedig a
7 ürítéssel. Ugyanis a 13 hét alatt
7-szer ürített, mivel kéthetente
történik a 120 l hulladékszállítás.
Tehát a teljesítésnek megfelelő
Több levelet olvastam az utóbbi
időben, ahol címzettként „Tisztelt
Izsáki Lakosok!”, „Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete”,
„Tisztelt Polgármester Nő/Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!” szerepeltek.
Megismerve a levelek tartalmát
úgy gondoltam, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenységet folytató gazdasági társaság Felügyelő
bizottságának elnökeként meg kell
szólalnom és tájékoztatnom kell
Önöket néhány tudnivalóról.
Az Országgyűlés 2012. november 26-án fogadta el a Magyar
Közlöny 2012. november 30-án
megjelent 160. számában közzétett a hulladékokról szóló 2012.
évi CLXXXV. törvényt, melynek
bevezetőjében a következő olvasható: „ Az Országgyűlés a környezet
és az emberi egészség védelme,
a környezetterhelés mérséklése,
a természeti erőforrásokkal való
takarékos gazdálkodás, az erőforrás felhasználás hatásainak
csökkentése, hatékonyságának
javítása, továbbá a hulladékképződés, illetve a képződő hulladék
káros hatásainak megelőzése, mennyiségének és veszélyességének
csökkentése, továbbá a használt
termékek újrahasználata, a fogyasztási láncban szereplő anyagok
termelési-fogyasztási körforgásban
tartása, valamint a hulladék minél
nagyobb arányú anyagában történő
hasznosítása, és a nem hasznosuló
vissza nem forgatható hulladék
környezetkímélő ártalmatlanítása
érdekében a következő törvényt
alkotja.”
Ez a megfogalmazás pedig végleg
szakításra kötelezi a hulladéktermelőket a „Mindent a kukába”
szemlélettel. Ha a fenti szövegrész
nem ösztönzi erre, akkor felhívom
figyelmüket, hogy 2013. január
1-jétől a hulladéklerakóban elhelyezett települési hulladék után 3.000
forint/tonna hulladéklerakási járulékot kell fizetni tonnánként. Ezt
a tényt a fenti levelek írója sohasem
említi, mint áremelkedési (árképzési) tényezőt. De rögtön megnyugtatom településünk lakóit, hogy a
szolgáltató nem építette be áraiba
ezt a költséget, bár a jogszabályi
tervezetekben ez ismert adat volt
2012-ban és akkor még nem volt
áremelési korlát.
A következő fogalmat ismét a törvényből idézem. Háztartási hulladék: a háztartásokban keletkező
vegyes, elkülönítetten gyűjtött,
valamint nagydarabos hulladék,
ideértve a lakásokban, lakóingatlanokban, a pihenés, üdülés céljára
használt helyiségekben, valamint
a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein képződő
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számlázás esetén: 7 ürítés x300,08
x 1,27 = 2.668,- Ft az első negyedév, és nem 4.954 Ft. Szerintem
senkinek nem mindegy mennyivel
károsítják meg.
A közszolgáltató ügyfélszolgálatán azt a felvilágosítást kaptam,
hogy a sárga zsák (szelektív) is
120 l-es, azért is fizetni kell. Lemértem, sajnos nem jól tudják, a
sárga zsák 80 l.
A szelektíven gyűjtött hulladék

pedig csökkenti a hulladékszállítási költséget, mivel az értékesítésre kerül. A települési (mi
nyelvünkön) kukás hulladékot egy
Egészségügyi Miniszteri rendelet
előírása szerint kötelező hetente
elszállítani. A szolgáltató a törvényben megengedett 4,2 %-os
áremelést alkalmazta a 2012. évi
díjhoz képest, csak a kukás ürítések száma 2012 évben 52 alkalom
volt, az idén pedig az emelt díjért

csak 39 alkalom. Mi ez ha nem
burkolt áremelés, fiktív számlázás!
Figyeljenek csak: közszolgáltató 13
településen 12.000 háztartásból
szállítja kéthetente a hulladékot,
és a számlát mindenhova a fenti
módon állította ki. Egy háztartást
2013. évben 4.955 Ft-tal károsít
meg, és bruttó 59.460.000 Ft jogtalan haszonra tesz szert.
Számomra írt levelükben közölték, „a lakossági visszajelzések

Még egyszer a hulladékgazdálkodásról
hulladékot.”
Ebből pedig az következik, hogy
a vegyes hulladék kerül a kukába,
az elkülönítetten gyűjtött a műanyag zsákba, a területen képződő
hulladék a komposztálóba. És árba
beépülten a nagydarabos hulladék
szállítása, amit korábban lomtalanítási akció keretében az önkormányzat külön megrendelése és
költségtérítése (20 Ft/kg + ÁFA)
alapján végzett a szállító. Ez utóbbi
1 millió forintos költséget jelentett
az önkormányzatnak.
Tehát a korábbi szolgáltatási
skála bővült, tartalmasabb lett és a
kiküldött szállítási naptár szerint
ez szervezett ellátás mellett áll a
kötelezettek rendelkezésére.
A következő fogalom, melyről
beszélni kell a hulladékgazdálkodás, mivel ez a folyamat az előző
bekezdéssel szoros kapcsolatban
van és a korábban - a kukás gyűjtés
nyomán - felhalmozott hulladékkal
kapcsolatban is feladatokat határoz
meg.
A jogszabályi definíció a következő: „ a hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése, az ilyen műveletek
felügyelete, a kereskedőként vagy
közvetítőként végzett tevékenység,
továbbá a hulladékgazdálkodási
létesítmények és berendezések
üzemeltetése, valamint a hulladékkezelő létesítmények utógondozása.”
Ezt azért kell így bemutatni, mert
a levélíró számítási matematikája
rossz. A kukás szállítás számának
csökkenése nem jelent kevesebb
begyűjtési útvonal kilométert,
járművet, munkást. Nem lett olcsóbb a takaróföld, a kompaktor
működtetésének díja, a hatóságok
által előírt gázelvezetési folyamat
és a csurgalék-víz elvezetésének
technikai fenntartása, a kötelező
hatósági díjak megfizetése, az engedélyek folyamatos meglétének
biztosítása, a díjszámlázás és még
több tényezőt lehetne sorolni.
Szólni kell a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról is, mely
a törvényben a következőképpen
került meghatározásra: „A közszolgáltatás körébe tartozó hullaék
átvételét, elszállítását, kezelését,
valamint a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartását, üzemeltetését biztosító,
kötelező jelleggel igénybe veendő
szolgáltatás.”
Szintén rossz a levélíró megközelítése. A hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás részét képező hulladékátadás nem önkényes elhatározás kérdése, hanem kötelező feladat,

ahol nincs mérlegelési lehetőség.
Hogy a kötelezett (településünk
lakossága) eleget tudjon tenni
törvényi kötelezettségének azért a
jogszabályi előírások szerint járt el.
„ A települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
ellátását a közszolgáltatóval kötött
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja.”
Ugyancsak a törvény rendezi a
kötelezett feladatát is a következők
szerint: „Az ingatlantulajdonos a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátáshoz szükséges feltételeket
a közszolgáltató részére biztosítja és
a közszolgáltatást igénybe veszi.”A
leírtak szerint a hulladékot gyűjti,
kukában vagy zsákban azt átadásra
előkészíti és a szállítási napon a
szolgáltatóval kötött szerződés
szerint kihelyezi. Természetesen
az együttműködés szerződésen alapul, melynek tartalma jogszabályban határozott és amit a kötelező
jelleg miatt a hulladéktermelőnek
alá kell írnia. Így nem helyes, ha
a levélíró állampolgári engedetlenségre hívja fel a kötelezetteket,
ha valamennyi jogszabályi feltétel
megtartásra kerül.
A leírtak alapján még néhány
észrevétel:
1.) A közszolgáltatást biztosító
Izsák- Kom Térségi Kommunális
Szolgáltató Kft 14 önkormányzat
működési területén látja el feladatát és ezek az önkormányzatok a
gazdálkodó szervezet tulajdonosai
is. Az elmúlt 10 évben mindig
arra törekedett, hogy a költségeket minimalizálja és a díjakat
választópolgárai érdekeinek szem
előtt tartása mellett infláció körüli
mértékkel emelje. A Petőfi Népe
több alkalommal foglalkozott a
„szemétdíj” emelésével. Figyelmükbe ajánlom az „Áll a bál a
megduplázott személydíj miatt”
című cikket. Szalkszentmártonban
az emelés utáni díj 35.600 Ft/év,
Dunavecsén 50.800 Ft/év, de további 34 településen közel 160 ezer
lakos vonatkozásában is hasonló
a helyzet. Nálunk ez 19.817 Ft
összeget jelent jelenleg saját kuka
esetében, ha bérelt az edény akkor
21.882 Ft. A jogalkotó döntése
szerint várhatóan 10 százalékos
csökkenés lesz 2013. július 1-jétől.
Ez utóbbi döntés kedvezőtlenül
érinti a gazdasági társaságot, mert
nem mindegy, hogy milyen díjból
történik a központilag elrendelt
egységes mértékű csökkentés. El
kell gondolkodni, hogy a kieső
források honnan kerülnek pótlásra?
2.) A törvény szerint a hulladék-

gazdálkodási közszolgáltatási díjat
a költségekre, továbbá az árakra,
illetve díjakra vonatkozó közgazdasági összehasonlító elemzések
felhasználásával úgy kell megállapítani és szabályozni, hogy:
a.) a díj a költséghatékony hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra,
a közszolgáltatás hatékonyságának
javítására, a kapacitások hatékony
igénybevételére, a közszolgáltatás
minőségének folyamatos javítására,
valamint a környezetterhelés csökkentésére ösztönözzön, valamint
b.) az e törvény szerinti céltartalék
összegére, a folyamatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatás indokolt költségei, a környezetvédelmi
kötelezettségek teljesítésének
indokolt költségei, a közszolgáltatás tartós ellátásához, fejlesztéshez
szükséges indokolt költségek,
továbbá a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény
bezárásának, rekultivációjának,
utógondozásának és monitoringjának indokolt költségei figyelembevételre kerüljenek.
Az első pont szerinti díjak megállapításakor egy korábbi szabályozásra voltunk figyelemmel- mely
tartalmában nagyban megegyezik
a b.) pontban felsoroltakkal – és
nem törekedtünk olyan haszonkulcs beépítésére (pedig lehetett
volna), mely megnyugtató fedezetet
nyújtana a megnőtt terhek (járulék)
átvállalására és az árcsökkenés
kompenzálására.
A levélíró számítása szerint a 13
településre elvégzett 59.460.000 Ft
jogtalan haszonszerzés kijelentés
felelőtlen megnyilvánulás, bár a
jövő évi választások függvényében
hangzatos találgatás.
3.) A levelekben szereplő jogszabályi hivatkozásokról: A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló
16/2002.(IV.10.) EüM rendelet 5.§
(2) bekezdése szerint: „A bomló
szerves anyagot tartalmazó hulladékot az országos településrendezési és építési követelményekről
szóló 253/1997.(XII.20.) Korm.
rendelet 10.§-a (2) bekezdésének 1.
és 2. pontja szerinti nagyvárosias és
kisvárosias lakóterületen hetente
legalább kétszer, egyéb lakóterületen hetente legalább egyszer,
illetőleg szükség szerint nagyobb
gyakorisággal kell szállítani.”
A hivatkozott 253/1997.(XII.20.)
Korm. rendelet 10.§-át módosította
90/2012.(IV.26.) Korm. rendelet
6.§-a és 2013. január 1-jétől a lakóterületre vonatkozó szabályokat

alapján megállapítható, hogy az
általuk alkalmazott rendszer nem
okoz gondot a lakosságnak” (azaz
a kéthetenkénti kukaürítés) s ha
ez tényleg így van, kérdezem az el
nem végzett munka árának kifizetése sem okoz gondot? Hogy a
semmiért 4.955 Ft-ot fizetnek.
Akkor hála Istennek, az izsáki
lakosok még nem érzik a gazdasági
válságot, vagy csak nem mernek
szólni, vagy nem nézik át a számlát. Javaslom, a Bácsvíz számlázására is érdemes odafigyelni!
S. Juhász Magdolna
Izsák, Széchenyi u. 20.

tartalmazza a következőképpen:
„Az egyes építési övezetekben
vagy övezetekben az övezet sajátos
használatának megfelelő, e rendelet
szerinti rendeltetéseken kívül csak
olyan más rendeltetés engedhető
meg, amely használata során a
terület sajátos használatát nem
korlátozza vagy attól nem igényel
védelmet, és az adott területre
vonatkozó övezeti előírásoknak,
továbbá a rendeltetése szerinti
külön jogszabályi előírásoknak
megfelel.” Így álláspontom szerint
jelenleg Izsák Város Önkormányzat
Képviselő-testülete „nem mond
ellent az EüM rendeletnek.”
4.) Már csak a teljesség kedvéért
kell kiegészítenem a korábban
kiküldött szállítási naptárt, mivel
május 13, 14, 17, 27, 28, 31-én és
szeptember 2, 3, 6, 16, 17, 20-án
további maradék (kukás) szállítási
napok kerültek beiktatásra. A leírtak alapján újra kell számolni
a „jogtalan haszon” kimutatást.
Az Önkormányzat által elfogadott
ár éves szolgáltatási díjat takar, a
számlázás alapját a szállítási naptár
képezi. A „Ne hagyják magukat,
becsapni, átverni, megkárosítani!” szlogen kapcsán egy közmondás jut az eszembe, de most nem
idézném.
Tisztelt Izsáki Lakosok!
A város vezetése eddig is és ezután is mindent megtesz annak
érdekében, hogy az Önök közterhei
csak a jogszabályokban előírtaknak
megfelelően emelkedjenek. Az
Önkormányzatnál jelenleg egy
adónem (iparűzési adó) van, az is
alacsonyabb a jogszabályi maximumnál. Az étkezési térítési díjak
négy év óta nem emelkedtek. Az
ebek chippelésénél megfelelő toleranciával éltünk és nem vetettük ki
a kapcsolódó hozzájárulást.
Tisztelettel kérem Önöket, hogy
amennyiben az Önök által igénybevett szolgáltatásokkal kapcsolatban
panaszaik, észrevételeik vannak,
akkor vegyék igénybe a közszolgáltatók ügyfélszolgálati irodáinak
segítségét.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
Bagócsi Károly
felügyelő bizottsági elnök
Utóirat
A BÁCSVÍZ Víz-és Csatornaszolgáltató Zrt. számláival kapcsolatban
megnyugtatásul közlöm, hogy sem
a víz, sem pedig a szennyvíz köbméterenkénti díja nem változott.
A számlázási problémák a használt
informatikai szoftver problémáiból
erednek és a II. negyedév során a
problémák rendezésre kerülnek.

IZSÁKI Hírek

. oldal
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„Annyi a jogunk, amennyit ki tudunk harcolni”
(30 éve hunyt el az utolsó hiteles kommunista, Kurkó Gyárfás 1909 – 1983)

A magyar mondás igazsága
látszik teljesedni ez esetben
is: „a tisztességről már lekéstünk, de a gyalázatra még
ráérünk!” Hiszen, ahogyan
Kurkó Gyárfás lánya, Ferenczné Kurkó Veronika szomorú
tömörséggel jegyezte meg
egy interjú során, 2009-ben a
MADOSZ és az MNSZ néhai
elnökéről, születésének száz
éves évfordulójakor még a
Brassói Lapok sem emlékezett
meg. Brassó magyarsága, akik
legközelebbről lehettek tanúi
a székely munkásmozgalmi
népvezér (a modern Kolhaas
Mihály – Sütő András megj.)
felemelkedésnek és tragikus
letöretésének.
A gyalázat elkerülését szolgálja a kihívó alcímben rejlő azon
szándék is, hogy így szerény
emléket állítsunk azon névteleneknek is, akik őszintén hitték,
hogy az addig sokakat nyomorban tartó „úri rend” után, egy
igazságosabb világ építhető
fel. Azon a módon, ahogyan a
történelem kerekének erőszakos balra forgatása hozhatja. A
bankok után jövő tankok, majd
a tankok után jövő bankok
szomorú folyamatának együtt
látása majd’ hetven év után
elgondolkodtathat bennünket
a csöbörből és vödörbe jutás
ősi tanulságairól is…
Kurkó Gyárfás beszédei, cikkei (melyekből átfogó szemelvény gyűjteményt közölt
Lipcsey Ildikó 1987-ben) arról
tanúskodnak, hogy a MADOSZ (Magyar Dolgozók Országos Szövetsége) és később az
MNSZ (Magyar Népi Szövetség) elnöke hitt abban, hogy a
megerősödő és hatalomra jutó
Kommunisták Romániai Pártjával szövetségben sikerül az
erdélyi, sőt az egész romániai
magyarság sorsát megnyugtató
jogbiztonsággal rendezni. Némi
biztató alapot jelentettek ezen
törekvések valóra válásához az
1935-től létező ismeretsége
és szövetsége Dr. Petru Groza
Ekés Front-jával, amely 1945.
március 6. után a Szovjetunió
hathatós támogatásával Románia vezető hatalmává lett.
Kurkó Gyárfás, aki „Nehéz
kenyér” (1949) c. önéletrajzi regényében is vall arról,
hogy a csíkszentdomokosi
szülőfalu kemény életének,
emberpróbáló igazságtalansá-

gai a társadalmi berendezkedés
visszásságaiban gyökereznek,
hiteles képviselője volt ennek a
véleménynek. Ezek megváltoztatása pedig, mindenképpen a
jobb élet reménységének egyik
alapvető feltétele volt, a maga
látása szerint.
Az 1946-os bukaresti magyar diplomáciai jelentések
is felismerik, hogy az akkor
még Romániában is működő
többpártrendszeren belül, az
MNSZ egyre nagyobb magyar
összefogást ér el. Ezen magyar
összefogás révén felmutatható
erőtől remélte Kurkó Gyárfás,
hogy a hatalmat tartósan megragadó Dr. Petru Groza kormányától támogatást nyerhet
a romániai magyar társadalom
jogainak biztosításához.
Mindazt, amit 1944 és 1947
között Kurkó Gyárfás vezetésével elért a romániai magyarság
számára a Magyar Népi Szövetség, ma is tiszteletreméltó
eredménynek számíthatna a
körülmények figyelembe vételével. Még akkor is, ha csupán
azokra a kicsikart ígéretekre
tekinthetnénk, amelyek sajnos csak ígéretek maradtak a
román kommunista politikum
részéről.
Rövidre szabott politikai pályafutása bizonyság arról, hogy
remélte és igyekezett biztosítani, amit a „Népi Egység”
hasábjain 1944.október 23-án
így fogalmazott: „A győztesek
nem tették felelőssé az olasz
népet, a finn népet, a román népet, a szlovákokat, a horvátokat
– csak a magyar nép maradjon
felelős teljes egészében, hetedíziglen, ahogy a hazai (értsd:
román – N.Á.) soviniszták
követelik?”
Kurkó Gyárfás földije, kortársa és sorstársa volt annak
a Márton Áron római katolikus erdélyi püspöknek, akivel
ugyanazon román katonai
törvényszék ítélte el, mint
magyar irredentát. Minden
bizonnyal ellenségeink látták
jobban azt az értéket, amit mi
magyarok kevéssé tudunk becsülni. Voltak olyan nehéz idők
a XX. század pokoli embertelenségében, amikor erdélyi
magyar emberek, az ún. „bal-”
és „jobboldaliság” egymástól
messzinek tetsző útjairól az
emberség és becsületes, önzetlen közszolgálat indíttatásai révén egy úton jártak. Így
egyazon szenvedés jutott nekik
osztályrészül.
Kurkó Gyárfás 1909. december 2-án született Csíkszentdomokoson, nyolc gyermekes
székely család sarjaként. A
népes és szegény faluban,
ahogy maga jellemezte, olyan
nehéz kenyéren nőtt fel, amit
a ma nemzedéke csak olyan
szociográfiákból ismerhet meg
valamelyest, amint az általa
politikai félretétele után, de
még letartóztatása előtt gyermekkoráról megírt önéletrajzi

munkája bemutatja. („Nehéz
kenyér” – 1949; 1970)
A regényes dramaturgiával
szerkesztett könyv éppen akkor
ér véget, amikor Csíkszeredán
át, lakatos inasként elindul
a felnőtté válás és a közélet
felé.
1922-ben már Szászrégenben
dolgozik, s alig tíz év elteltével,
Brassóban épület-, bútor- és
műasztalos műhelyet nyit. Családot is alapít, házasságot kötve
Kató Emmával. Bekapcsolódik
a brassói székely munkások, alkalmazottak közösségi életébe,
ahol hamar felfigyelnek vezetői,
szervezői képességeire, s nyilván arra az egyenes és kitartóan
küzdő székely jellemességre,
amely emelkedését és vesztét
egyaránt okozta. Annak a kommunista munkásmozgalomnak
a keretei között, mely felé ilyen
körülmények között az igazságkeresés emberi igyekezete
óhatatlanul sodorta.
1934-ben részt vett a Magyar
Dolgozók Szövetsége (MADOSZ) nevű baloldali hátterű
– mint az Országos Magyar
Párt munkájával elégedetlenek
összefogója - tömegszervezet
megalakításában. Ennek előbb
Brassó megyei elnöke, majd
országos elnöke lett. Gyaníthatóan kezdeti politikai felismerései közé tartozott az, hogy
az erdélyi magyar munkásság
érdekeinek hathatós képviselete nehezen megvalósítható
a többségi románság hasonló
gondolkodású erőinek szövetsége nélkül. 1935. november
3-án, Déván (Hunyad megye)
a MADOSZ szövetséget kötött
Dr. Petru Groza – a későbbi
miniszterelnök- „Ekés Front”jával. Közéleti tevékenysége lendületesen fejlődött a
következő években is: Csík
vármegyében a választásokon
képviselőjelölt, megindult
publicisztikai, politikai közírói
tevékenysége.
A királyi diktatúra által Romániában betiltott pártok földalatti működése keretében a
MADOSZ háború ellenes megmozdulást szervezett 1940ben. Ennek nyomán Kurkó
Gyárfást Caracalba (Dél-Románia) internálták, majd a
brassói Fellegvár „lebilincselő
vendégszeretetét” is szenvedte.
Itt versírói készsége is megmutatkozott, ám nyomtatásban
csak 1944 után jelentek meg
sorai. Bár irodalmi munkássága
nem nevezhető élvonalbelinek,
de nyomon érhető ezekben a
próbálkozásokban a szélesebb
társadalmi kitekintésre igyekvő munkás öntudat, amely az
alkotói sokoldalúságot becsüli
– így a műveltséget is. Jellemző volt ez ebben a korban az
erdélyi magyar munkásság java
részére.
1944. október 16-án (az
augusztus 23-i román világháborús átállást követően)
újra szervezték Dél-Erdélyben

(Brassó) a MADOSZ-t, amely
később felvette a Magyar Népi
Szövetség nevet. A névváltozás
is tükrözi a gyökeresen megváltozott politikai helyzetben
azt a hármas stratégiai célkitűzést, hogy az MNSZ legyen
a romániai magyarságnak az
„EGYSÉG”-es, leghatékonyabb
érdekérvényesítő szervezete.
Amely az új Romániában a
„FENNMARADTÁS”-t munkálja. Ennek pedig legfőbb
kiküzdésre váró eszköze az
„EGYENJOGUSÍTÁS”.
1944 és 1947 között Kurkó
Gyárfás ezen célok megvalósítása érdekében végezte azt a
szerteágazó politikai munkát,
amely lemondatása után lassan
elhalt. Nem az Ő hibája – ennyi
idő után jobban látható -, hogy
a kiteljesedő román kommunizmus túlzó nacionalizmusa
titokban, majd egyre nyíltabban
összeroppantotta az erdélyi
magyar nemzetiségi önrendelkezés törekvéseit.
A Petru Groza által vezetett
román kommunista hatalmi
elit, amelyek még 1944-1945ben békülékeny, egyezkedő
hangot ütött meg, később már
ugyanazt a nemzetileg elfogult,
gyűlölködő, elutasító hangot
ütötte meg, amelyet korábban
kifogásolt az ún. „reakciós”
Nemzeti Paraszt Párt és a
Nemzeti Liberális Párt részéről.
Az erdélyi magyarság háború
utáni vezetőinek sorstragédiája – akár Kurkó Gyárfás, akár
Márton Áron sorsát tekintjük
- abban áll jórészt, hogy a román nacionalista törekvések,
amelyek 1920 után a magyarság mielőbbi beolvasztását
célozták, tovább éltek az 1945
utáni politikai és világnézeti
irányváltás dacára is.
Az erdélyi magyar baloldal balsorsa azzal is tetőződött, hogy
ők komolyan vették a kezdetben hangoztatott lehetőségeket
a történelmi megbékülésre, és
a nemzetek közötti méltányos
kiegyezésre vonatkozóan. Így
az 1951-ben irredentizmus
vádjával elítélt Kurkó Gyárfás
nem tett és szólt másképpen,
mint amit a Petru Groza vezette
román kommunisták 1945–ben
még megígértek és láttattak…
A Kurkó Gyárfás vezette MNSZ
1944-1947 között mégis a társadalmi élet három fő területén
(kisebbségpolitika, kultúra,
művelődés, egészségügy és gazdaság) olyan eredményeket ért
el, amelyek máig tiszteletet érdemelnek. Ugyanakkor látnunk
kell az évtizedek távlatából,
hogy olyan folyamatok elindítói
is voltak az erdélyi magyar társadalom életben, amelyek később kamatoztak (pl.: Magyar
Autonóm Tartomány, csángó
oktatáspolitika stb.), ha mindezek magukon viselik is a torzó
jellegű demokrácia fogyatékosságait és rövidéletűségét. Olyan
hivatkozási alapot teremtettek
mindezzel a mai nemzetiségi

törekvések számára, amelyek
a jobb szándékú románság
számára is felidézhetőek.
Vegyük számba röviden a
társadalmi élet főbb területein
felvetett kérdéseket és elért
eredményeket:
Nemzetiségi politika
Kurkó Gyárfás sajátos baloldali politikai látásmódja szerint
– amely nem fedi le klasszikusan a dogmatikus marxista
baloldali látásmód szabványát
-, a megteremtésre váró „demokrácia” fokmérője a nemzetiségi kérdés rendezettsége.
Ezért az MNSZ már a kezdetektől szövetkezett az ODAval (Országos Demokratikus
Arcvonal).Felismerte továbbá,
hogy a nemzetiségi jogok biztosítása a független magyar intézményrendszer kialakításával
érhető el. Ez a meggyőződés
jelentette a későbbiekben a fő
ütköző pontot a dogmatikusan
megkeményedő Román Kommunista Párttal.
Ám a II. világháború és a frontvonalak elvonulta után Erdélyben még az élet- és létfeltételek
biztosítása volt az elsődleges
cél. 1944. augusztus 23. után,
a front elvonultával rátörtek Erdélyre az ún. „Maniu gárdák”.
Ezek a román szabadcsapatok
bestiálisan gyilkolták a védtelen magyar polgári lakosságot.
Kegyetlenségeiket még a nem
éppen érzékeny lelkű Vörös
Hadsereg is megelégelte, így
Észak-Erdélyben 1944 novemberétől, 1945 márciusáig szovjet közigazgatást vezetett be,
kiparancsolva onnan a román
hatalmat.
Az MNSZ első nagy feladata az
ugyanezen időszakban létrehozott ún. „munka- és internálótáborokban” embertelen körülmények között sínylődő 60.000
magyar ember kiszabadításáért
való közbenjárás volt. Kurkó
Gyárfás több ízben is felszólalt,
és írásban is kérelmezte az
ártatlanul elfogottak mielőbbi
elengedését. Csak 1946 márciusára sikerült felszámolni ezt
a visszaélést.Ugyanígy tiltakozott a munkaszolgálatra (ún.
„concentrára”) kényszerítések
ellen, melyek jórészt szintén a
magyarokat érintették.
A Magyar Népi Szövetség első
kongresszusán (Kolozsvár,
1945. május 6-12.) kifejtette
azt is, hogy szakítani kell a „kisebbségi sors” fogalmával, mert
ez olyan negatív jelző, melynek
billoga alá nem kerülhetünk.
Abból kell kiindulnunk, hogy
„mi nem vagyunk vendégek
Erdélyben.” Ez pedig a három
Erdélyt lakó nemzet egyenlősége jegyében azt jelenti, hogy
„Erdély az erdélyieké volt, és
azoké kell, hogy maradjon”
–fogalmazta meg mindezeket,
a transzilvanizmust visszhangozva már 1945-ben.
Nagy Árpád

Folytatás a következõ számban.
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Ifjúságvédelem
Meghívásunkra Dr. Zacher Gábor toxikológus főorvos
tartott rendkívüli szülői értekezletet április 16-án 17
órakor a helyi művelődési házban. Előadása gondolatébresztő jellegű volt, nem is a drogokról, mint inkább az
oda vezető út okairól tájékoztatta a szülőket. Véleménye
szerint meg lehet óvni gyermekeinket a XXI. század rohanó hétköznapjaiban is attól, hogy valamilyen tudatmódosító szerhez nyúljanak, csupán a statisztikai adatok által
kimutatott napi 7,5 perc beszélgetést kellene hatványra
emelni, melyet csemetéinkre fordítunk…
Április 18-án Kuti Erika a Kiskőrösi Rendőrkapitányság munkatársa tájékoztatta az 5. osztályos gyermekeket
az internet veszélyeiről, majd a hetedik évfolyam tanulói
ismerhették meg a drogfogyasztással járó veszélyeket.
Csavajda Márta
(gyermek-és ifjúságvédelmi felelős)

Tanulmányi versenyek
Angol verseny
A 2012/2013. tanévben, március 25-én ismét megrendezésre került iskolánkban az angol nyelvi fordító
verseny.
5. évfolyamon az első helyezést Zeleni Gergő érte el.
6. évfolyamon K. Szabó Márta Inez lett a nyertesünk, őt
második helyen Daróczi Tamara követte. Harmadik helyen döntetlenben Fodor Kitti és Nagy Bíborka végzett.
7. évfolyamon Újszászi Márton győzött, majd szoros
versenyben második helyen Oláh Nándor, harmadik
helyen pedig Bárdi Márk végzett.
8. évfolyamon első helyezést ért el Kocsis Bogdán, második helyezett Gyallai Fanni, harmadik helyezett pedig
Kiss Vivien lett.
Gratulálunk a helyezetteknek és a verseny összes résztvevőjének a kitartó és szorgos munkáért!
Képzőművészeti verseny
A Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskola
népdaléneklési és képzőművészeti versenyt hirdetett a
kistérségi művészeteket kedvelő iskolák diákjainak. A
képzőművészeti verseny témája olyan dalok megjelenítése
volt, amelyekben állatok szerepelnek.
Szakköröseinkkel erre a versenyre is készítettünk pályamunkákat. A beérkezett 200
mű közül Molnár Kleopátra
3.a oszt. tanulónk az alsósok
kategóriájában II. helyezést,
Izsák Kitti 6.b oszt. tanulónk
a felsősök kategóriájában
III. helyezést ért el. Az eredményhirdetés április 12-én
volt a Petőfi Emlékmúzeumban, ahova Némedi János,
a média szakkör vezetője
kísérte el diákjainkat. Tanulóink megilletődve vették át
díjaikat és tekintették meg
a színvonalas kiállítást a
legszebb művekből. Gratulálunk a nyerteseknek!
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Érdeklődve figyelték az Országház épületéről szóló,
kivetítőn képekkel magyarázott közvetlen előadást. Az
ülésterem körfolyosóján tartott állófogadáson mindenki
jóízűen falatozhatott. Közben felfedezhettük a híres
szivartartókat is.
A mindenre kiterjedt figyelmet fordító szervezők valószínűleg egy életre szóló élményben részesítették a
gyermekeket.
Briglovicsné Janovics Éva, Erősné Solti Gizella
szakkörvezetők

Matematika verseny
A harmadik és negyedik évfolyam 5-5 tanulója, akik az
iskolai verseny legjobbjai voltak, 2013.április 18-án körzeti matematika versenyen vettek részt Orgoványon.
Eredmények:
3.évfolyam – 33 induló közül
Geiger Dávid (3.c) III.hely; Édes Barnabás(3.a) VI.hely;
Ritter Patrik (3.a) X.hely; Szabó Zsanett (3.c) XV.hely;
Kocsis Geanina (3.a) XX.hely.
4.évfolyam – 33 induló közül
Cseh Dorina (4.a) III.hely; Csábi Gábor (4.a) IV.hely;
Mikus Izabella (4.a) V.hely; Deák Trisztán (4.b) XI.hely;
File Donát (4.b) XX.hely.
Olvasási verseny
Április 30-án délután az alsó tagozatos munkaközösség
olvasási versenyt rendezett a 2.-3.-4. évfolyamos tanulók
részére, amelyen osztályonként 3-4 fő vehetett részt. A
verseny két részből állt. Először hangos olvasásban, majd
szövegértésben mérték össze képességeiket a tanulók. A
szoros versenyen a következő eredmények születtek:
2. évfolyam:
I. Halmi Norbert 2.b, II. Panik Emma 2.b, III. Pelejtei
Hanga 2.a

3. évfolyam: I. Sebestyén Dániel 3.b, II. Perjés Bendegúz
3.c, III. Lévai Bernadett 3.b

Briglovicsné Janovics
Éva, Erősné Solti Gizella szakkörvezetők

Parlamenti vendégség
Április 12-én öt sikeres pályázónk vehetett részt családjával és felkészítő tanárával együtt a Parlament üléstermében megtartott díjátadón az „Így látom a Parlament
épületét” országos rajzpályázat keretében. Itt vette át
nyereményét Kövér Lászlótól, a Magyar Országgyűlés
elnökétől és Lezsák Sándor alelnöktől Fazekas Zoltán
3.b, Trepák Alexandra 8.a osztályos tanulónk.
A Főrendiház előcsarnokában tekinthettük meg az arra
érdemesnek ítélt művekből rendezett vándorkiállítást
első állomásán. Itt találkozhattunk újra két helyezettünk
és három sikeresnek ítélt társuk rajzaival.
Az izgalmas beléptetés után kigyönyörködhettük
magunkat a Steindl Imre által tervezett monumentális
épületben. Tanulóinkat és családjaikat egyaránt elvarázsolták az épület méretei, díszítése, az üvegmozaikok, a
koronázási ékszerek, a
televízióban már látott
ülésterem. Csodálattal szívták magukba a
látványt. Mezei Kristóf
még a szószékre is fölbátorkodott a megnyitó
előtt.

4. évfolyam: I. Mezei Kristóf 4.a, II. Mikus Izabella,
Somogyi Kitti 4.a, III. Cseh Dorina 4.a

Minden versenyzőnek gratulálunk és kívánjuk, hogy az
olvasás legyen továbbra is kedvelt időtöltésük.
Sport
Foci
Április folyamán zajlottak a Labdarúgó Diákolimpia területi fordulói. A II. és a III. korcsoport csapatai bejutottak
a városi döntőbe, ahol IV. helyezést értek el.
Kinder +SPORT hírek
2013. április 23-án a kecskeméti Messzi István
Sportcsarnok adott otthont a Kinder +SPORT játékos
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sor-és váltóverseny Dél-Alföldi
Regionális elődöntőjének. A
szervezők barátságos hangulatot teremtettek
egy kis közös
bemelegítéssel,
melyen a szervezők és az edzők,
testnevelők is részt vettek, majd a gyerekek megnézhettek egy videó üzenetet Szilágyi Áron olimpiai bajnok
kardvívónktól, aminek nagyon örültek. Aztán tanultak
egy játékot és ezek után kezdődtek a versenyszámok.
Csapatunk nagyon fegyelmezetten, összeszedetten, a
feladatok gyors és pontos végrehajtására törekedtek,
melynek eredményeképpen megszerezték a 3. helyezést.
A végeredmény így alakult:
1. Eötvös József Gyakorló Általános Iskola (Baja)
2. Szent Imre Katolikus Általános Iskola (Zsombó)
3. Izsáki ÁMK
3. Kunadacs-Ladánybene Általános Iskola és Óvoda
5. Jerney János Általános Iskola (Kiskundorozsma)
Tanulóink az eredményhirdetés során oklevelet, egy
Puma tornazsákot és egy fehér pólót kaptak ajándékba,
valamint az iskolában igazgatói dicséretben részesültek.
Csapatunk tagjai, akikre nagyon büszkék vagyunk és
ezúton gratulálunk nekik:
Patai Rebeka 2.a, Kovács Elíz 2.b, Vida Jonatán 2.b,
Csősz Tamás Ferenc 2.b, Kiss Rajmond 3.a, Geiger Dávid 3.c, Ungor Anett 3.c, Urbán Mercédesz 3.c, Horváth
Szandra 4.a, Horváth Szabina 4.a, Deák Trisztán 4.b, File
Bernát 4.b, Izsák Judit Éva 2.b, File Donát 4.b
Szénási-Mata Ágnes

Föld napi kistérségi tájfutó verseny
2013. április 24-én rendezte meg a fülöpszállási KTKT
Herpai Vilmos Általános Iskolája a tájfutó versenyt
Izsák közelében, a Matyói részen. Iskolánk is meghívást
kapott a rendezvényre. Első alkalommal vettünk részt
ilyen jellegű versenyen. A rendezvény célja a tájfutás
népszerűsítése volt. Alsó- és felső tagozatos gyerekekkel
képviseltük iskolánkat. Több programra bontva bonyolították le a rendezvényt. Természetismereti foglakozáson
ismerkedhettek meg a résztvevők a Nemzeti Park élőlényeivel, svédpályás- és erdei tájfutó versenyen tehették
próbára állóképességüket, tájékozódási képességüket.
A versenyeken szép eredményeket értek el tanulóink.
Résztvevők: II. kcs. – Bárdi Áron, Deák Trisztán, Geiger
Dávid, Győrfi Enzó, Lakos Lajos, III. kcs. – Csősz Ivett,
Daróczi Balázs, Dóczi Dávid, Gréczi Márton, Györe Béla,
Sörös Viktor, Tóth Nóra, Vida Hanna, IV: kcs. – Andrási
Brigitta, Czékus Martin, Faragó Fanni, Tatár Imre, Varga
István és Vida Izsák.
Dobogósaink:
- a svédpályás versenyben a II. korcsoportos fiúk között Geiger Dávid 1., Deák Trisztán és Lakos Lajos 2.,
a III-IV. korcsoportos lányok között Andrási Brigitta és
Faragó Fanni 3. lett.
- az erdei tájfutó versenyen III. korcsoportos lányok
között Vida Hanna 1., Tóth Nóra 3., a fiúk között
Gréczi Márton 2. helyezést ért el. A IV. korcsoportos
lányok versenyében Andrási Brigitta 1., Faragó Fanni
2. helyezett lett.
Szabóné Pápa Edit

Torna

2013. április 26-án
Kiskunhalason a
XIII. Fazekas Kupán
vettek részt
tornászaink. Szép
eredménnyel zárták
a tanév
utolsó tornaversenyét. Az alsósok az összetett csapatversenyben 2., a
felsősök 3. helyezést értek el. Az egyéni összetett versenyben
az I-II. korcsoportosok között Lakos Lajos 3. lett! Csapattagok: I-II. kcs. – Bárdi Áron, Deák Trisztán, Lakos Lajos, Mislei
Martin, Mózes László és Vida Jonatán, III-IV. kcs. – Bárdi
Márk, Hajma András, Konkoly Dominik, Kovács Milán, Varga
István és Vida Izsák.
Szabó József
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Garabonciás majálistoborzó
Az idei tésztafesztiválra az
eddigi programok hagyományos
szereplői, a Langaléta Garabonciások közönségcsalogató
toborzót tartottak a rendezvény
hetének keddjén. A piacon,
az iskolában és az óvodában
hangos szóval és szórólapok
osztogatásával biztatták az ott
lévőket, a május 17-18-19-én
megrendezésre kerülő V. Izsáki
Tészta Majális programjainak
látogatására.

NÉPTÁNC
HÍRMONDÓ
- A Sárfehér Néptánc Egyesület ezúton szeretné minden kedves néptánc iránt
érdeklő figyelmébe ajánlani
az Együttes következő fellépéseit: az V. Izsáki Tésztamajálison május 18-án
szombaton 15 óra után a
Szőlőmag és Szőlőszem Csoportok, vasárnap 17 órakor
pedig az óvodások Mazsola
Csoportja látható a központi
nagy színpadon.

Jótifuti
Mint arról előző számunkban
beszámoltunk, március 24-én
csikorgó hidegben került sor
az Izsákot is érintő, Jótifuti
Kecskemét-Kiskőrös 2013
elnevezésű, a mozgáskorlátozottak sportolási lehetőségeit
támogató jótékonysági futóversenyre és kerékpártúrára.
Akkor arról is beszámoltunk,
hogy izsákiak is csatlakoztak a
résztvevőkhöz azzal a szándék-

kal, hogy egy darabon elkísérik
a mezőnyt. Mint utólag kiderült, Juhászné Tege Mariann,
Huszta Anikó és Sörös István
nemcsak egy darabig, hanem
egészen Kiskőrösig futottak
a rendkívül barátságtalan,
szeles, hideg időben. Ezúton
is gratulálunk a kiváló teljesítményhez, melyhez külön
kitartás és elszánás kellett a
zord idő miatt.

Elsőáldozás 2013

- Az Izsáki Tésztamajálison,
szombati napon, sok szeretettel várjuk az érdeklődőket
kézműves vásárunkon, ahol
minden egyes elköltött forinttal bárki hozzájárulhat a
néptáncot tanuló gyermekek
színvonalasabb oktatásához.
- Végezetül, de nem utolsó
sorban: köszönjük minden
támogatónknak, aki adója
1%-át felajánlotta Egyesületünknek.

Fotó: Kállai Attila

Május 12-én tizenhét katolikus gyermek járult elsőáldozáshoz. A szülők, hozzátartozók és a hívek zsúfolásig megtöltötték a templomot az ünnepi alkalomból.

2013. május 17.

Három magyar

(Az alábbi írás a Magyar Hírlap április 20-ai számában jelent meg.
Üdítő volt olvasni, különösen annak tükrében, hogy Izsák az utóbbi
időben sajnos nem éppen pozitív értelemben került az országos sajtó
érdeklődésének középpontjába.)
A Facebookon, ahol a sok szamárság írása-olvasása mellett olykor
értelmes párbeszédet is folytatunk, egy ismerősöm feltette a kérdést:
mikor jutunk el végre oda, hogy „valóban büszke nemzet” legyünk?
Erről a kérdésről könyveket szokás írni, és legalább másfél órát
beszélnek politikusaink. Most mégis megpróbálok válaszolni E. barátomnak.
Három magyar emberről írok. Látszólag semmi közös nincs bennük.
Hangsúlyozzuk: csak látszólag.
Kassai Lajos az első. A lovasíjászat atyja. Kaposvár mellett él, maga
teremtette kis birodalmában, egy tenyérnyi Keleten. Kassai Lajos vagy
harminc évvel ezelőtt ráébredt, hogy a honfoglaló magyarság íjásztudománya felderíthető, elsajátítható, oktatható. Lépésről lépésre, súlyos
fizikai és lelki megpróbáltatásokon át került közelebb és közelebb a
megismeréshez. Íjakat gyártott, régi írásokat tanulmányozott, majd lóhátra pattant, és szó szerint megállás nélkül gyakorolt – hosszú éveken
át. Nyílvesszők százezreit reptette már el, minden versenyét megnyerte,
tudását az egész világon csodálják, és mégsem mondja, hogy útja végére
ért. Nemrégiben jártam nála, és meghallgattam, amint tanítványaihoz
beszél. Megértettem, hogy a harcos – és áttételesen minden ember
– végső célja nem a győzelem, hanem a megismerés. Hiszen – ha jól
értem Kassai Lajost – a győzelemnél magasabb rendű a tudás, a puszta
erőkifejtésnél a dolgok működésének és működtetésének megértése.
Tapasztalat nélkül a győzelem egyáltalán nem biztos, ha pedig a nagyobb tudás birtokában végül felülkerekedünk, már nem a győzelem
ténye fontos számunkra, hanem a belső átalakulás pontos rögzítése.
Amit Kassai hirdet, minden mesterség legfőbb értelme. Pontosan így
ír az író, farag az asztalos, énekel az énekes, kalapál az ács – előzetes
tapasztalatai és készségei kibontakoztatásával a teremtő aktust keresi,
nem pedig a talmi csillogást. Végső soron az istenit kutatja az emberben, amiről a régiek is olyan sokszor szóltak.
Második emberünket Szentesi Józsefnek hívják. A minap kapta meg
a Borászok borásza megtisztelő címet. Szentesi József érdeklődéssel
olvasott a régi magyar szőlőfajtákról, és elhatározta, hogy holt tőkék
hűlt helyének szenteli az életét. Szentesi József látszólag nem vesz
tudomást arról, hogy a filoxérajárvány annak idején az egész magyar
borászatot elpusztította: hagyományos módon készíti borait, és kísérletezik olyan régi fajtákkal, mint a csóka, a tihanyi kék, a balafánt, a
kolontár, a szerémi zöld, a piros bakator, a fehér bohér és a többi. Munkája nem egyszerűen értékmentés. Titokzatos klónokból, átoltásokból,
megfigyelésből alakul bizonysággá a sejtés, és születik újjá a szemünk
láttára, ami látszólag már elveszett. Ha beteljesíti gazdag élete küldetését, Szentesi József és munkatársai, barátai visszaadják a nemzetnek,
amiről nem is álmodtunk, hogy valaha is birtokba vehető.
A harmadik Nagy Árpád izsáki református lelkész. Többgyermekes
apa, Erdély szülötte, bicskás székelyek és komor hajdúk leszármazottja. Senki emberfián nem mutat olyan jól a magyar öltözet, mint rajta,
mert ő maga a megtestesült magyarság. Egy szülőföldjétől olyannyira
különböző tájon és közösségben hirdeti Isten igéjét, és gereblyézi
össze, ami a szívekben abból még megmaradt. Nagy Árpád mindig
derűs, mindig mosolyog, és rendületlenül hisz a felső segítségben. Erre
minden oka meg is van, mert az Isten szereti Nagy Árpádot és családját,
szereti az izsáki gyülekezetet is, amikor ódon barokk templomában
elénekli a negyvenkettedik zsoltárt. És Nagy Árpád tiszteli a másként
gondolkodó embert – nem nyilatkozik, hanem tanácsol, meghallgat és
nem belebeszél, közös pontokat kutat a kapcsolatainkat megmérgező
különbségtételek helyett.
Mindhárom emberünket különösnek, esetenként félnótásnak nevezik
mindazok, akik nem szoktak a dolgok mélyére pillantani. Mindhárom
emberünk messze átlát a napi eseményeken: az örökléttel jegyezte el
magát, amikor a lovasíjászat, a szőlő és a Szentírás titkait kutatja. Közös
bennük továbbá, hogy nem tartoznak klikkekhez, erőközpontokhoz,
politikai tömörülésekhez. Nem a bankszámlájukat nézegetik, nem
csapolják a közpénzeket, tudják, hogy a szavalatok és a bőbeszédűség
országában csak magukra számíthatnak. Öntevékeny emberek, akik
soha nem kérnek, csak adnak. Az egész nemzet, a teljes magyar közösség elé tárják, amihez a legjobban értenek.
Magyarországot nem a politika menti meg, hanem Kassai Lajos,
Szentesi József és Nagy Árpád. Ezt jól jegyezzük meg. Azok a százak
és ezrek mentik meg, akik pontosan tudják, hogy teremtő erő nélkül
semmi sem lesz a hazánkból. Szerencsénkre azonban nagyságra ítéltettünk, emberi és közösségi létezésünknek ez a szakrális értelme
– még ha sokan nem is értik meg ennek a jelentőségét. A bevezetőben említett „valóban büszke” Magyarország tehát akkor következik
el, amikor felülkerekedik a rend és a tudás. Csakhogy mindez nem
általánosságban létezik, hanem roppant erőfeszítésekkel magának
az embernek kell kikényszerítenie. És ezen a ponton válik közösségi
erővé az egyéni életpálya. Ha magadban megnyugvást találsz, akkor a
hazád is boldog lesz.
Kedves E. barátom, ilyen egyszerű és ilyen pokolian nehéz a nemzeti
büszkeség és boldogság mibenléte.
Szentesi Zöldi László
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v a l l á s
Bérmálás előtt

„Maradjatok a városban, míg
erő nem tölt el benneteket a
magasságból!” Ez Jézus utolsó
parancsa tanítványaihoz. Az
első és utolsó szónak különös
súlya van. A legnagyobb erő
az induláshoz és a megálláshoz kell.
Az induláshoz, mert olyan
nehézkes az emberi akarat,
a megálláshoz, mert ezernyi
tennivaló marad hátra, és
keserves kapkodássá válik az
végső óra.
Nehezen kecmergünk ki bűneinkből, megrögzött szokásainkból, csikorogva indul
az ember, de nehéz a búcsú,
a magunktól való búcsúzás,
hogy immár ne magunknak,
hanem Neki éljünk, Aki értünk meghalt és feltámadt.
Mennybemenetel és pünkösd
között járunk, emlékezünk és
várunk.
Tanulgattuk Jézus evangéliumát, próbálgattuk gyakorlatba
ültetni, most pedig várunk az
Erőre, a Lélek keresztségére,
hogy életre szólóan Krisztus
követésére adjuk magunkat.
Magunkra vegyük Jézus igáját,
mely édes és könnyű, ha nem
a magunk csekély erejére,
hanem Isten Lelkére hagyatkozunk.
„Ti pedig nem sok nap után
Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni.” Áthatódni,
átivódni, betelni. Ki kell üresednünk, hogy a Lélek töltsön
el. Hogy nagyobbak lehessünk
„kis mái magunknál.”
Többször felkél a kérdés: Mit
vársz te a Szentlélektől? Keve-

sebbszer kérdezzük:
Mit vár tőlem a Lélek? Nem
nagy tetteket, csak állhatatosságot és hűséget, az Egyházzal
való együttérzést és együtt
élést. Csak azt, hogy ellene
mondjak a gonosznak, Ő ment
meg a gonosztól. Csak, hogy
megvalljam: Te vagy az én
Uram és Megváltóm, Ő ad
tüzes lelkesedést, hogy Vele
munkálkodjam.
Előttünk az Egyház kétezer
éves útja és a Jézust követő
milliók jó példája. Ha ezek
mind meg tudták tenni: itt
boldogságot, békességet, ott
üdvösséget nyerni, - akkor én
miért ne?
Nem csak keresztelkedtek,
hanem - ha kellett -, keresztre
feszültek! Vértanúk, szentek,
hősök végeláthatatlan sora jár
előttünk és hív:
Isten a szent életre hívott
meg bennünket. Akarunk
beállni a sorba? Nagy a tömeg vonzása, még nagyobb
az áldozatos szeretetben élők
ragyogó példája.
Ezek mind azt mondják nekünk: Ne féljetek! Isten Lelke
mentett meg, hogy ne a föld
rabszolgái, hanem az Ég szabad polgárai legyünk!
Bérmálás előtt állsz. Az életed értelme a Lélek ajándéka.
Ne tétovázz! Indulj és hazatalálsz a mennybe ment Krisztus
jobbjára!
Élj boldogul, Isten gyermeke, Jézus barátja és a Lélek
temploma!
Podmaniczki Imre
plébános

Egyházi hírek
- Májusban minden este fél 7-kor litániával köszöntjük a Szűzanyát.
Az utolsó májusi litániát 31-én, pénteken tartjuk.
- Pünkösd első és másnapján vasárnapi szentmise rendet tartunk.
- Pünkösd hétfőn, 20-án a 9 órai szentmisében bérmálja meg az
egyházközség fiataljait Bábel Balázs érsek atya. Együtt imádkozva
várjuk a Lelket!
- Jávorka Lajos atya szeretettel hívja az izsáki hívőket május 26-ra,
a tiszakécskei templom Szentháromság búcsújára A búcsú a Marosi
Izidor püspök atyára való emlékezés jegyében telik. Jelentkezzünk
minél előbb a plébánián!
- Június 2-án a 9 órai szentmise után tartjuk az Úrnapi körmenetet.
Ugyanekkor adunk hálát az évi hitoktatásért.
- Június péntekjein este fél 7-kor imádkozzuk a Jézus Szíve litániát.
Utána közvetlenül kezdődik a szentmise.

Református múltunk 49.

„1813. 30.Nov. A Predikátor és
az egész Elöljáróság jelenlétében
kivévén Ns Csukás Andrást.
1. Elöadta Eklésia Curatora, hogy
mind azok a fogyatkozások, mellyek a Parochiális Ház és oskola
körül voltak, megigazittattak, nevezetesen a Predikator háza teteje
meg szegetett, istalloja oldalának
ajjai kívül belöl vájoggal ujjonnan
bé rakattak, még tavaji Bíró Fábián József által, Uj Bíró Szegedi
Pál pedig a Predikátor nagyobb
háza kementzéjét ujjonnan rakatta, ámbár a kömives gondatlan
rakása miatt le rogyott, és tsak a
más Eklésiánál heveröben lévö
egynéhány kályha darabok kérése
után rakattatthatott fel ujjabban.
Nem különben hogy ő Kegyelme a
szükséges Protocollumoknak valo
Diáriumokat proentálta.
2. Felolvasta a Prédikátor Nagy
Tiszteletű Senior urnak az árviz
által tetemessen megkárosittatott
Hazafiaknak, a Felséges Királyi
rendelés szerént valo felsegéllését tárgyazo Currensét, mely is
hogy jobb moddal történhessen,
rendelödött, hogy a vasárnap lejendö publicatio után mindjárt el
fog indulni Elöljáro Czirkos János
az egyházfival, hogy a lakosoktol
pénz és gabona béli segedelmet
szedjen.
Ugyanakkor felolvasta, a Prédikátor a Halottaknak
48 orákelőtt valo eltemettetéseket tilalmazo Felséges Királyi
parantsolatot is, mely most Curreltáltatott.
3. Jelentette az Eklésia Curatora
hogy mivel most a Sz Györgyi

erdőn kemény fák fognak licitáltatni jó volna ott oszlopoknak valo
fákat, melyek az Eklésia keritése
megigazitására szükségesek, vásárolni: de mivel ezen szándék
kijelentése akkor történt mikor
már a Licitacio állott, rendödött,
hogy ha más mod addig nem
lenne, Tavaszszal egy kisded Talp
vétessen oszlopoknak, a mindjárt
megkivántatott keritésnek, a Parochiális ház kettös udvarának el
rekesztése szükséges oszlopoknak
adását Érdemes Damásdi János
Elöljáro ajánlotta, mely ajándék
illendöen megköszöntetvén a
keritésnek minél hamarébb lejendö elkészittetése a Curatornak
rendeltettett. (…)
4. Felolvasta a Prédikátor az
Oskola Tanitojának instantiáját,
melyben a fizetéstől magokat
vonogato Szülék eránt panaszolkodik. Melyre nézve kivánta az
Eklésia Elöljároság, hogy azoknak
neveik irásba adattassanak bé,
mely a gyűlés tartása alatt meg
lévén, mivel a tartozok között oly
betsületes Elöljároknak neve is
volt fel jegyezve, a ki azt nem tudta
ados é vagy nem, és azért soha meg
nem szolittatott; tehát az Oskola
Tanitojának, az az informatio adodott: minden tartozokhoz külön
külön küldjön el; és aki éppen nem
akarván fizetni, a megszollittatás
után is, jegyezze fel, a Helység
Bírája fogja examinálni. Az oskola
Tanitojának ezen panaszsza alaklamat adott az Eklésia Curatorának
a Taníto ellen: ezen (?) panasznak elhárítása, és a Tanitoban a

Kétszáz év ide vagy oda, az idő vas foga ugyanúgy
emésztett falat és fát, s a szükség mintha régen is
nagyobb lett volna, mint a jobbításra adódó lehetőség.
A lényeg: tették, amit tehettek. Ennél lejjebb mi sem
adhatjuk! Akkor sem, ha ma is leomlik néha reggelre,
amit raktak volt estére.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

Román Alajosné

temetésén megjelentek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek és gyászunkban velünk
együtt éreztek.

Szerető lányai és családjaik

közli: Nagy Árpád

Azóta a halottak még több haladékot kapnak a „bizonyításra”; s az Úristen kegyelméből, e tekintetben az élők
sem panaszkodhatnak. Bárcsak jól élnénk a lehetőséggel!
Csakúgy, mint a szükséget szenvedők megsegítésével,
mert hogy ma is úgy igaz, ahogy régen volt: „hodie mihi
cras Tibi.” Azaz: „ma nekem, holnap neked”.
-na-

Gyülekezeti hírek
- május 19-én, 10 órakor: Pünkösd ünnepén, a II. éves konfirmandusok fogadalomtétele
- május 20-án, 10 órakor: ünnepzáró istentisztelet.
- június 9-én, 10 órakor: Trianon vasárnap – Összetartozás vasárnapja a templomban; emlékbeszédet
mond: Végh László debreceni atomfizikus
- június 23-án, 17 órától tanévzáró istentisztelet (hittan bizonyítványok kiosztása)
- június 30-án, 14.30-tól istentisztelet Kisizsákon az ökumenikus kápolnában
- július 1-5., 9-től 12 óráig: RINYA tábor a református gyülekezeti házban
- július 28-án, 10 órától aratásért való hálaadó istentisztelet, úrvacsora
- augusztus 12-17. között: ifjúsági tábor Simontornyán. Jelentkezés a Lelkészi Hivatalban.
Minden kedves Testvérünknek áldott nyarat kívánunk!

MEGEMLÉKEZÉS
Sándor Pál

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

szorgalmatosságnak felkeltése
végett, sürgette a Predikátor, a
már más izben is javasolt oskolai
látogatást; ez következendöre
megállapittatott, ugy hogy minden két hétben egyszer végezzen,
a Prédikátor mellé Horvát Péter,
Csukás Ferentz és Czirkos János
neveztetvén ki.
5. Helység Tavai Birája el hozván a Predikátorhoz, a Libellust,
melyben a Communitás részéröl
a Tiszteletes Predikátornak, adatni
szokott, fizetése szoktak a Predikátor által feljegyeztetni, mivel ezt
nem tselekedhette a Predikátor,
nemely részei a fizetésnek, önéki
magának, mások pedig megboldogult Antesessorának adattatván, a
dolgot a Gyűlés eleibe terjesztette,
s tanátsolta, hogy a megboldogult
Tiszteletes Atya részére adatott fizetések az Eklésia sub scriptiojával
tétessenek a Laistromba, mely jóvá
hagyatván, 170 kéve nád, 10 öl fa,
6ako bor, és fel esztendei örlés, a
Curator subscriptiojával iratott bé
a Libellusba, a többi részit pedig a
Predikátori fizetésnek, mint a melyeket valosággal percipiált maga
subscribálta a Predikátor.
1813. 2. December. Kis Gyülésben referálta a Predikátor, hogy
az árviz által megkárosíttattak
számára bégyült kész pénz 17ft.
ezenkivül 27 véka búza, 14 véka
zab, és 4 véka kukoritza. ezen naturálék eladattatva rendeltetnek, a
buzanak meröje halehet 5frton a
zabé 2 frton a kukoritzáé 3 fton.
P.IV.: 38-39.ol.

halálának 1. éves
évfordulójára, fájó
szívvel emlékezik
felesége, fia, lánya

Köszönjük, hogy éltél, s minket szerettél.
Nem hagytál el minket, csak álmodni mentél.
Szíved nemes volt, kezed dolgos.
Életed nehéz volt, álmod legyen boldog.

IKEM hírek
PROGRAMVÁLTOZÁS: a május 25-re
meghirdetett előadásra június 22-én (szombaton), 16 órakor kerül sor. Dr. Jancsó
Antal: „Jancsó Benedek – a látó ember”,
helyszín: református gyülekezeti ház.
- június 9-én, 10 órakor: Trianon vasárnap
– Összetartozás vasárnapja; emlékbeszédet
mond: Végh László debreceni atomfizikus.
A kényszerű változásért elnézésüket kérjük!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

IZSÁKI Hírek

10. oldal

2013. május 17.

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

Internet és kábeltévé hibabejelentés: 06-40/811-911
Rendõrség: 06-78/501-400
Vízmû: hibabejelentés: 06/80-200-423

Polgárőrség: 06-30-621-6071

Május 22 és 23.
Karbantartási szünet
Május 28. kedd
14:00: Közvetítés a képviselőtestület üléséről
Május 29. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Képviselő-testületi
ülés felvételről
Május 30. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Elsőáldozás 2013
Június 5. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Elsőáldozás 2013 (ism.)
20:40: ITV Híradó
Június 6. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Megyei Krónika
20:35: ITV Híradó (ism.)

Müller Sírkő
Szabadszállás
* Kedvező árak
* Udvarias kiszolgálás
* Rövid határidő
* Új szolgáltatás: cserépkályha és kandalló építés, javítás
* 5 városban lévő bemutatóhellyel, 3 telephellyel
* 60 darabos árukészlet
* Árajánlat készítés ingyenes

Az Önök szolgálatában!

Kérésére otthonában ingyenes
számítógépes bemutatót tartok!
Tel: 06-70/45700-70, 06-20/28097-31,
06-76/353-092
e-mail: zoltanmuller69@gmail.com
honlap: www.muller-granit-sirko.sokoldal.hu
Müller Zoltán
kőfaragó, épületszobrász, cserépkályhaépítő

Június 12. szerda
19:00: Kölyök TV.
20:05: Megyei Krónika
20:35: V. Izsáki Tészta
Majális I.
Június 13. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: V. Izsáki Tészta
Majális II.

APRÓHIRDETÉSEK
Izsák központi részén, a Fürst
S. u. 3.szám alatti családi ház
eladó.
Érd.: 70-295-3477

Szeretettel meghívjuk
Önöket a Szily Kálmán
Városi Könyvtárban
tartandó előadásra:

Miért szép a szép?
Tanulmány
az aranymetszésről
és a Fibonacci
számokról
Elõadó:
Kiss József György
főiskolai tanár

Időpont:
2013. május 23. du 17 óra
Helyszín: Városi Könyvtár,
Kossuth L. u. 54.
Belépés díjtalan,
az adományokat köszönjük!
Minden kedves érdeklődőt
várunk!

Anyakönyvi Hírek
Születtek: Holló Zalán (anyja neve: Maszlik Szilvia), Kiss
Ádám László (anyja neve: Damásdi Dóra), Lakatos Antal (anyja
neve: Tuba Renáta)
Házasságkötés: Farkasné Szabó Tünde – Pupos Gyula
Meghaltak: Gellér Lászlóné sz: Tóth Julianna – 83 éves – Somogyi B. utca 27., Heiser Jánosné sz: Kovács Irén – 93 éves
– Liliom utca 24., Kecskemétiné Tóth Mária – 69 éves – Kecskeméti út 32., Kovács Sándor – 71 éves – Deák F. utca 11.
özv. Nagy Lászlóné sz: Paksi Borbála – 84 éves – Ősz utca 6.,
Nagy Mihály – 61 éves – Ságvári E. utca 3., Patai Ferenc – 54
éves – Cegerétsor utca 26., Román Alajosné sz: Varga Irma
– 84 éves – Kossuth Lajos utca 55., Silek László Imréné sz:
Szabó Katalin – 88 éves – Orgoványi utca 28.
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