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Olvasóinknak!

’48-as forradalmunkra emlékeztünk
Március 15-én 10 órakor, a ’48-

as emlékmû elõtt tartotta az önkor-
mányzat az 1848/49-es Forradalom
és Szabadságharc 159. évfordulójára
emlékezõ ünnepségét. Mûsort az is-
kola tanulói adtak. Ünnepi beszédet
Mondok József polgármester mondott.

Hölgyeim és uraim, kedves
tanulók!

Március 15-ét ünnepeljük.
Egy olyan esemény évfordulójára
emlékezünk, amely minden kor-
nak üzen, és mindenkor ugyan-
azt üzeni, hogy a haza, a szabad-
ság és a haladás mindenek elõtt.
Tudjuk, tudhatjuk, mindig voltak
politikai szándékok arra, hogy fél-
remagyarázzák, sõt még el is hall-
gassák mindazt, amit ’48-49 üze-
nete mindig is jelentett a magyar
népnek, de az, hogy ma is itt ün-
nepelünk jól mutatja, hogy ezek
a törekvések rendre elhaltak. A
magyar nép mindig tudta, hogy
mivel tartozik ’48-as elõdeinknek.

Az idei ünnep elõtt is hall-
hattunk óvónak szánt intéseket,
hogy talán jobb lenne nem ünne-
pelni. Én azt gondolom, s vélhe-
tõleg az itt jelenlévõk is így gon-
dolják, hogy 1848 örökségéhez
méltatlan lenne, ha mi, a dicsõ-
séges események után 159 évvel
élõ utódok, hagynánk ezt az ün-
nepet az aktuálpolitika játékszer-
évé tenni, hiszen egy olyan, haj-
dan volt dicsõséges márciusra
emlékezünk most, amelyhez mél-
tatlan lenne mindez. Méltatlan
ahhoz a márciushoz, amelyre
mindig emelt fõvel tekinthetünk
vissza, hiszen az akkori Európai
progresszió szavát megértve ha-
zánk vált a forradalmi események
zászlóvivõjévé, Európa, sõt a vi-
lág példájává!

1848. március 15-én, azon az
esõs tavaszi szerdán kirobbant
pesti forradalom lett Magyarorszá-
gon az élesztõje a reformok radi-
kális kiterjesztésének. Így a par-
lamentnek felelõs kormányzat
megteremtésnek, a nemzeti véd-
erõ létrehozásának, az Erdéllyel
történõ uniónak, a felekezetek, az
egyházak egyenlõségének, vala-
mint a vallásszabadság és a pol-
gári szabadságjogok kiharcolásá-
nak, vagyis mindannak, amitõl
tényleg egy szabad nemzet tagja-
inak érezhették magukat reform-
kori elõdeink.

A hirtelen jött szabadság
azonban gyorsan veszélybe került
akkor, hiszen a Habsburg udvar
az elsõ meglepetésbõl felocsúdva
a forradalom letörésére indult,
orosz szövetségesével. Ám hogy
milyen erõt ad, ha egy kis nép az
igazáért, szabadságáért küzd, azt
jól példázza, hogy az akkori Eu-
rópa két leghatalmasabb birodal-
ma, a Habsburg Birodalom és a
cári Oroszország csapataival szem-

ben diadalmas csatákat vívtak sza-
badságharcosaink. E csaták em-
lékét ma is történelmünk dicsõ
eseményei között õrzzük.

Igaz, csatákat nyertünk, de a
függetlenségi háborút 1849-ben
elvesztettük, de a legfontosabb
csatát, a haladás csatáját meg-
nyertük. Máig ható folyamatok
indultak el a forradalom után. S
mindezek bennünket is kötelez-
nek. Köteleznek és egyben közös
felelõsségünkre figyelmeztetnek.
Arra, hogy megõrizzük azt a sza-
badságot és demokráciát, amely-
rõl elõdeink csak álmodhattak,
nekünk pedig megadatott, s raj-
tunk múlik, hogy tudunk-e vele
élni, és jól élni.

Dicsõ forradalmunk és sza-
badságharcunk jól példázza, hogy
nemzeti haladás csak összefogás-
sal lehetséges. Pártharcoktól han-
gos hétköznapjainkat nézve azt
gondolom, érdemes felvetni,
hogy vannak olyan általános, a
közjót szolgáló alapkérdések,
amelyeket pártérdekeken felül
emelkedve kellene szemlélnie a
mai magyar politikai élet megha-
tározó erõinek is. Ilyenek példá-
ul a szociális biztonság, az egész-
ségügy, a mezõgazdaság helyze-
te, és ezek további sorsa, vagy a
nemzeti piacvédelem kérdése, s
még sorolhatnánk.

Persze nemcsak országos,
hanem helyi, szinten is, az össze-
fogás viheti elõre közös
ügyeinket. Sokszor megfo-
galmaztam már, hogy a XXI.
század elsõ éveivel utódaink
jövõjét alapozzuk meg, és
egyáltalán nem mindegy,
hogy hogyan tesszük ezt.
Építhetnek majd ezekre az
általunk lerakott alapokra az
utánunk jövõ izsákiak, vagy
fel kell azokat szedniük. Az
õsszel felállt új képviselõ-
testület garancia a szebb je-
lent és jövõt szolgáló olyan
együttmunkálkodásra,
amelynek eredményei
hosszan megmaradhatnak.
Tervezett feladataink, mint
az egészségügyi centrum, a
mûvelõdési ház, vagy a szé-
lessávú Internet megvalósí-

tása, hogy csak a legnagyobbakat
említsem, olyan lépéseket jelen-
tenek melyek valóban a jövõt szol-
gálják és alapozzák meg úgy, hogy
a jelennek is nagy szolgálatot tesz-
nek. Ahogy az az örömteli ese-
mény is az élhetõbb, biztonságo-
sabb Izsákért tett fontos lépésként
vehetõ, hogy éppen a mai naptól,
rendõrõrse van városunknak. Har-
mincéves vágyunk, tervünk való-
sult meg most.

Tisztelt ünneplõk!
Minden emlékezés arra int

valamennyiünket, hogy vessünk
számot, mennyire vagyunk mél-
tó örökösei az elõttünk járóknak.
Azt hiszem, csak akkor mondhat-
juk el, hogy valóban méltó örö-
kösök vagyunk, ha megõrizzük az
elõdök munkájának eredményeit,
és mellé tesszük a magunk ké-
pességei, tehetsége szerinti saját
értékeinket, alkotásainkat, s min-
dig merünk emlékezni, és fejet
hajtani mindazok elõtt, akik ezt
megérdemlik.

Tisztelt ünneplõk, hölgyeim
és uraim, kedves fiatalok!

1848-49 olyan példát állított
elénk, amelybõl ma is merítenünk
kell, ha nemzetünknek méltó jö-
võt szánunk. Kívánom vala-
mennyiünknek, hogy legyen elég
erõnk, és bölcsességünk e nemes
örökség továbbvitelére és a ránk
szabott feladatok elvégzésére.

Köszönöm figyelmüket!

Fotó: Bálint Vilmos

Rendõrõrsavató

Közel 40 év után, március
15-étõl újra rendõrõrs mûkö-
dik Izsákon. Márciusi ünne-
pünk elõestéjén került sor az
õrsavatóra, a volt polgárõr szék-
házban, ahol dr. Király Ferenc
megyei fõkapitány és Arató
László kiskõrösi kapitány mel-
lett megjelentek az új õrshöz
tartozó szomszédos települések
–Fülöpszállás, Soltszentimre,
Páhi- polgármesterei is.

Mondok József polgármes-
ter köszöntõjében kiemelte,
hogy a 12 fõs õrs létrehozása
városvezetõi pályafutásának
egyik legfontosabb sikere, majd
így folytatta: „Évtizedek óta
csökken a vidéki települések
lakosságmegtartó ereje, de úgy
érzem ezzel a rendõrõrssel Izsá-
ké most nõni fog. Szeretném
kifejezni köszönetemet Petrétei
József rendészeti miniszternek,
dr. Király Ferenc megyei rend-
õrkapitánynak, Arató László
kiskõrösi rendõrkapitánynak
mindazért a munkáért, amellyel
elõsegítették e rendõrõrs létre-
jöttét. Az új állományt öröm-
mel köszöntöm nálunk, remé-
lem a helyi lakossággal, társa-
dalmi szervezetekkel jó kapcso-
latot tudnak kiépíteni a minél
eredményesebb együttmûködés
érdekében.”

Az avató után elsõként dr.
Király Ferenc megyei kapitányt
kérdeztük.

- Sok sikertelen õrsalapítá-
si próbálkozása volt már az
izsákiaknak. Mi vezetett a mos-
tani sikerhez?

- Az, hogy mindenki akar-
ta, hogy õrs legyen a városban.
Akarta a rendõrség, akarták a
környezõ települések polgár-
mesterei és különösen az izsáki
polgármester. Rá kellett jön-
nünk, hogy a kecskeméti kapi-
tányságnak nincs kapacitása
arra, hogy az itteni és a közeli
települések lakosságának valós
igényei szerint lássa el a terü-

letet. Mi lehetett erre a megol-
dás? Természetesen az, hogy ide
kell helyezni egy õrsöt. Ez tör-
tént most.

- Eddig Kecskeméthez tar-
tozott Izsák, mostantól Kiskõ-
röshöz. Mi a váltás oka?

- Izsák minden egyéb tekin-
tetben a Kiskõrösi kistérséghez
tartozik. Így logikus, hogy
rendõrségi ügyekben is így le-
gyen a jövõben.

Arató László kiskõrösi ka-
pitányt is a csatlakozásról kér-
deztük elõször.

- Az izsáki rendõrõrs Kis-
kõröshöz tartozik. Milyen új fel-
adatokat jelent ez a kiskõrösi
kapitányságnak?

- Õszintén remélem, hogy
plusz feladatot nem jelent. Ed-
dig Kecskeméthez tartozott
Izsák, ám a kollégákkal elemez-
tük ezt a helyzetet és úgy gon-
doltuk, hogy sokkal hatéko-
nyabban tudunk dolgozni, ha
a jövõben Kiskõröshöz tartozik
a város. Véleményem szerint
nem sok minden köti Izsákot
Kecskeméthez, hiszen minden
egyéb ügyben a kiskõrösi kis-
térséghez kapcsolódik. Most
már rendõrségileg is. Úgy gon-
dolom, ebben a felállásban -kö-
szönhetõen a közvetlen kap-
csolatnak-, sokkal hatékonyab-
ban tudunk fellépni a térség-
ben jellemzõ utazó bûnözõkkel
szemben, de egyéb területeken
is.

Folytatás a következõ oldalon.

Fotó: Bálint Vilmos

Az avatószalagot dr. Király Ferenc megyei fõkapitány
vágta át, mellette jobbról Arató László kiskõrösi

rendõrkapitány, balról Mondok József polgármester
és dr. Hauzmann János címzetes fõjegyzõ

Forgács Attila õrsparancsnok
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Végleg elment a vonat
Gyertyák és gyászszalagok a vonatablakban

Folytatás az elõzõ oldalról.
- A lakosság örömmel fo-

gadja, hogy 12 fõs rendõri ál-
lomány lesz Izsákon. Korábban
is volt már több rendõre a vá-
rosnak, de gyakran elvezényel-
ték õket Kecskemétre. Megtör-
ténhet-e ez Kiskõrös esetében
is?

- Nem, mivel éppen az volt
az egyik fõ célunk, hogy meg-
felelõ számú rendõr legyen
helyben. Viszont tudni kell,
hogy ebbe a körzetbe tartozik
Fülöpszállás, Soltszentimre,
Páhi is, izsáki központtal. Ez
azt jelenti, hogy a 12 fõbõl hár-
man ezeken a településeken tel-
jesítenek szolgálatot. Ám ezzel
együtt is a korábbi háromszo-
rosa lett az izsáki rendõri lét-
szám.

Forgács Attila fõhadnagy
lesz az új õrs parancsnoka, akit
természetesen terveirõl kérdez-
tünk.

- Elsõdleges célkitûzésünk
az, hogy mind Izsákon mind az
ide tartozó településeken javít-
suk az állampolgárok általános

Rendõrõrsavató Izsákon
biztonságérzetét, egyebek mel-
lett 24 órás ügyeletet biztosí-
tásával – mondja a parancsnok,
aki 1980-ban született Egerben,
2001-ben végezte el a rendõr-
tiszti fõiskolát, s ezt követõen
a kecskeméti kapitányságra ke-
rült.

- Mennyire ismeri a helyi
viszonyokat?

- Eddig a kecskeméti kör-
zeti megbízotti és akció alosz-
tályon teljesítettem szolgálatot,
alosztályvezetõként. Izsák város
is hozzánk tartozott így sok-
szor megfordultam a városban,
tehát van helyismeretem és a
bûnügyi helyzettel is tisztában
vagyok.

- Mik az elsõ benyomásai
az izsáki õrs épületérõl?

- Azt gondolom, hogy a
megyében, de még az országban
sem igen található ilyen korsze-
rû, kultúrált rendõrségi épület,
mint ez. Sõt még akkor sem
túlzok, ha azt mondom, hogy
európai uniós színvonalú kör-
nyezetben tudunk itt dolgozni.

-tetézi-

Rózsa Béla
1913-2007

Február 28-án, 94 éves
korában elhunyt Rózsa Béla
író, zeneszerzõ. Olvasóink-
nak aligha kell õt bemutat-
ni, hiszen írásaival gyakran
találkozhattak lapunkban. Az
idõsebb generáció tagjai sze-
mélyesen is ismerhették õt,
hiszen 1913. február 5-én
Izsákon született, s itt kezd-
te iskolai tanulmányait is. A
polgári iskola elvégzése után
került továbbtanulni Buda-
pestre. Írói és zenei tehetsé-
ge már gyermekkorában meg-
mutatkozott. Zongorázni ta-
nult és verseket írt, majd a
kettõt összekapcsolva daljá-
tékokat és magyarnótákat
szerzett, melyekkel számtalan
díjat nyert. Rendszeres sze-
replõje volt a Magyar Rádió
nótamûsorainak is, hiszen
kiválóan énekelt, így gyakran
saját elõadásában csendültek
fel dalai.

Nyitott, minden iránt ér-
deklõdõ, tehetséges ember
volt. Az írás, zeneszerzés mel-
lett üzemgazdászként dolgo-
zott Budapesten, nyugdíjazá-
sáig. Üzemgazdászi, zene-
szerzõi és írói munkája mel-
lett számtalan társadalmi
megbízatást is vállalt, köztük

nyugdíjas szervezetekben
képviselte korosztálya érde-
keit.

Jó két évtizede tisztelt
meg barátságával. Mint a he-
lyi kulturális élet szervezõjét,
utódjának tekintett, hiszen
ifjúkorában maga is e terüle-
ten tevékenykedett; színi elõ-
adásokat, bálokat, teadélutá-
nokat rendezett, részt vett az
elsõ Sárfehér Napok szerve-
zésében, irodalmi társaságot
alapított. E munkáinak híre
ismeretségünket jóval meg-
elõzve jutott el hozzám, így
nagy öröm volt számomra a
személyes találkozás. Megka-
pó szeretettel viseltetett irán-
tam, s elismeréssel munkám
iránt, ami nagyon jólesett.
Többévtizedes korkülönbség
volt köztünk, de nem voltak
generációs nézetkülönbsége-
ink, õ pontosan értette a mai
kort, látta erényeit és hibáit.
Bölcsessége, élettapasztalata
mindig jól eligazította. La-
punkban megjelent írásaiból
mindez hitelesen kiolvasha-
tó.

Mikor egy-egy újságba
szánt írását elküldte, mindig
írt mellé nekem szóló szemé-
lyes levelet is, melyekben
rendre így búcsúzott; Szere-
tettel, a régi barátsággal nya-
lábol, Béla bácsi.

Levelei, írásai most elma-
radnak, s a Sárfehér Napokra
sem látogat már haza, hogy
egy-két futó baráti szót vált-
sunk a nagy rohanásban, de
emléke és mindaz, amit meg-
tisztelõ barátsága adott
ittmarad, s én hálával meg-
õrzöm!

Isten veled, Béla bácsi!
Szeretettel, örök barátsággal
búcsúzom!        Tetézi Lajos

Március 3-án, 19 óra 03
perckor, zuhogó esõben (mint-
ha csak az égiek is siratnák),
elment az utolsó vonat Izsák-
ról. Sokan búcsúztatták. Ki egy
utazással, ki egy integetéssel.
Hosszan és szomorúan zúgott
a búcsúzó vonat kürtje, amint
Ágasegyháza irányában örökre
elhagyta Izsákot. Az elárvult
állomás ablakában, emlékezõ
gyertyalángok, a búcsúzók kö-
zött mély csend maradt utána.
Szomorú csend, mert elmúlt
valami, ami eddig az életünk
része volt. Kinek így, kinek úgy.
Sokunk indult errõl az állomás-
ról reménykeltõ, vagy éppen
reménytelennek tûnõ utakra, s
tért ugyanide vissza, az otthon
õrizte, és a távolból is mindig
biztos remény tudatában. Má-
soknak munkát, kenyeret adott
ez a vasút, mint egykori állo-
másfõnök nagyapámnak, vagy
most, Badényiné Száfner Erika
forgalmistának, aki gyászszala-
gos csokorral búcsúzott az utol-
só vonattól.

111 évvel ezelõtti elõdeink
is virágcsokrokat kötöztek az
Izsákra érkezõ vonat mozdonyá-
ra, csak akkor egészen más ok-
ból. Akkor az öröm jeleként,
hiszen 1895. október 26-án
avatták vasútvonalunkat. Né-
pes és rangos küldöttség utaz-
ta akkor végig a vonalat, akiket
minden állomáson lelkes tömeg
köszöntött. Az egykorú újság-
cikk a következõképpen szá-
molt be az izsáki fogadtatásról:
„Izsák állomáshoz érve a lelke-
sült lakosság, nõk, férfiak egy-
aránt szûnni nem akaró éljen-
zéssel és zeneszóval fogadták a

küldöttséget. Gyenes Benõ
jegyzõ igen szép szavakban fe-
jezte ki a lakosság örömét és a
magas kormány iránti háláját,
hogy valahára vasúthoz jutot-
tak, mire Papp Árpád miniszte-
ri titkár válaszolt, kit a fehér
ruhában megjelent leánykák
csemegeszõlõbõl készített igen
szép csokorral leptek meg. Ezt
követõen Izsák község a bizott-
ságot a legváltozatosabb
hidegételekkel magrakott asz-
talokhoz kalauzolta és megven-
dégelte.”

E lelkesült nap emlékét
emléktábla õrzi az állomás fa-
lán, melyet (a többi vonalmenti
településhez hasonlóan) 1995.
október 27-én, a vasútvonal
fennállásának 100-adik évfor-
dulója alkalmából rendezett
ünnepség keretében helyzetek
el. Ennek a mostani, 111 év 4
hónap és 3 nappal késõbbi már-
cius 3-ának az emlékét viszont
aligha fogják emléktáblán meg-
örökíteni utódaink.

A gazdasági minisztérium
hivatalos közleménye szerint a
kevés utasszám miatt, 2007.
március 4-étõl szüneteltetik a
személyforgalmat a Kecskemét-
Fülöpszállási vasútvonalon (és
az ország másik 13 hasonló vo-
nalán). Heti egy-két tehervonat
azonban közlekedik majd Izsá-
kig és vissza. Félõ azonban,
hogy e közlemény valójában azt
jelenti, hogy végleg elmegy a
vonat Izsákról. Mert ha valós
szándék lenne a megtartására,
akkor már eddig is olyan me-
netrendet állítottak volna be,
amely jobban igazodik az isko-
lába és munkába járók idõbe-

osztásához. Ez esetben lett vol-
na kellõ számú utas is – ezt ál-
lították egybehangzóan egyko-
ri és mai vasutasok, mozdony-
vezetõk, és utasok is, akik egy
búcsúutazásra zsúfolásig meg-
töltötték az utolsó járatot.

Tehervonatok eddig is el-
vétve közlekedtek vonalunkon,
kérdés hány jön ezután? Pró-
báljuk hinni, hogy tényleg jön-
nek majd, s így a pálya állapota
nem romlik le vészesen, s egy-
szer a döntéshozók is belátják,
hogy a vasutat Magyarországon
is fejleszteni kell, ahogy a tõ-
lünk nyugatra lévõ, fejlettebb
országokban teszik A személy-
szállítás ott sem nyereséges, ám
arrafelé az adókból finanszíro-
zott lakossági szolgáltatásként
kezelik az ágazatot. Mi, Euró-
pa egyik legmagasabb adóját fi-
zetjük alacsony jövedelmünk-
bõl, s mindezért a legalacso-
nyabb szintû szolgáltatásokat
kapjuk. De mint látjuk, ez sem
elég, hiszen vizitdíjjal, ágydíj-
jal, dobozdíjjal, energiaár-eme-
léssel és egyéb „reformokkal”
további elvonásokkal sújtanak
bennünket - de a vonatunkra
még így sem telik.

Font Sándor, térségünk or-
szággyûlési képviselõje a szin-
tén bezárásra ítélt Kiskõrös-
Kalocsa vasútvonal utolsó jára-
tát búcsúztatva egyebek mellet,
a következõket mondta:
„Gyászszertartásra jöttünk
össze, és nemcsak a megszûnõ
vasúti szárnyvonalakat gyászol-
juk. Hiszen szemünk láttára
lopják szét az országot, zárják
be a kisiskolákat, kispostákat,
számolják fel a kistelepüléseken
az orvosi ügyeleti rendszert.” A
képviselõ szólt arról is, hogy a
vonatok helyett közlekedõ
buszjáratok lényegesen drágáb-
bak az utasoknak, s félõ, hogy
az elhagyott vonalakon õrizet-
lenül hagyott nagy értékû biz-
tosítóberendezéseknek és sí-
neknek elõbb utóbb lába kél.

-tetézi-
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Farkas Gábor nyugdíjas
mozdonyvezetõ: Eleinte 345-
375-ös gõzössel jártam, majd
345-1015-öst kaptunk. Min-
dig 150%-os terheléssel köz-
lekedtünk. Ha a teherforgal-
mat nem adnák el, annak be-
vételébõl kompenzálhatnák a
személyforgalmat, és nem kel-
lene bezárni vonalakat, de a
pénz elfogyott. A vasút -akár-
milyen rendszer volt is- min-

dig támo -
g a t o t t
üzem volt.
1 9 5 6 - t ó l
1 9 8 9 - i g
v o l t a m
mozdony-
v e z e t õ ,
igen sokat
jártam ezen
a vonalon
is, ezért
jöttem el
most bú-
csúzni.

Gondolom...
TETÉZI LAJOS

…sokan sajnálják, hogy megszûnt a
személyvonat közlekedés Izsákon. Életünk
része volt ez a vasút, hiszen több mint egy
évszázadon át jöttek-mentek a szerelvé-
nyek, generációk sora örülhetett a tény-
nek; van vasutunk. 1895. október 26-án
gördült végig az elsõ járat a Kecskemét
Fülöpszállás közötti 40 kilométernyi vo-

nalon, s most, 2007. március 3-án az utolsó. Az elsõt ünnep-
lés és ujjongás fogadta, az utolsót értetlenkedés és szomorú-
ság kísértre. Gyakorlatilag senki –sem utas sem vasutas- nem
érti az intézkedés okát, hiszen Európa más országaiban éppen
fordítva gondolkodnak, fejlesztik a vasúti közlekedést, ezzel
csökkentve a drágább és súlyosan környezetszennyezõ közúti
forgalmat. Azt sem hiszi el senki, hogy a megszüntetéssel meg-
takarított, járatonkénti 20 liter gázolaj (Kecskemét-Fülöpszállás
oda-vissza!!) húzná ki a magyar gazdaságot a csõdbõl. Már csak
azért sem, mert ennél jóval többet fog fizetni a vasúttársaság a
térségben élõ, s eddig ezen a vonaton utazó, dolgozóinak, busz-
jegy-térítésként. Abban is egyetért mindenki, hogy ésszerûbb
menetrenddel több utasa lehetett volna a vonatnak.

Gondolom, sokan hallották rádióban, televízióban, hogy
az országban megszüntetett 14 vasútvonal helyett beállított
buszjáratok sokak számára -különösen a tanyán élõ idõsek-
nek- (esetünkben Uzovics, Ágasegyházi-tanyák, Köncsög,
Ballószög) nem jelentenek megoldást, hiszen sok kilométert
kell gyalogolniuk a buszmegállóig, ha egyáltalán találnak ilyet
belátható távolságon belül. Másik probléma, hogy az említett
területeken élõknek eddig egy-egy vasúti megállónyit kellett
utazniuk, hogy a szomszédos területre eljussanak, ezután vi-
szont be kell menniük egy nagyobb településre (itt Kecske-
métre), majd onnan egy másik busszal vissza. Idõben, pénzben
összevethetetlen a kettõ, nem beszélve arról, hogy a buszjára-
tok egyébként is lényegesen drágábbak a vonatnál. Szóval, ha
igaz a kormányzati állítás, miszerint a vonalmegszüntetés mi-
att dolgozót nem bocsátanak el a vasúttól, a síneket nem sze-
dik fel (mert néha jön majd egy-egy tehervonat), akkor a bezá-
rás helyett nem lett volna mégis érdemesebb egy normálisabb
menetrenddel próbálkozni? Az utolsó járatokon sokan tették
fel ezt a kérdést, meg azt is, vajon miért nem kérdezték meg az
érintetteket is a várható hatásokról, amelyek a megszüntetett
vonalak mentén élõk mindennapjait keserítik majd. A vasút-
bezárásról döntõ Kóka János miniszter egy hasonló kérdésre
válaszolva nemrégiben így fogalmazott: „Nem a békákat szok-
ták megkérdezni, hogy lecsapolják-e a mocsarat.” Vélhetõleg
ez az „elmés” és mélyen „demokratikus” meggyõzõdés vezette
vasút-ügyben is…

Gondolom, a vasútbezárásnak még azok sem örülnek, akik
egyébként csak ritkán ültek vonatra, hiszen valamennyien sze-
gényebbek lettünk egy szolgáltatással. 2007 márciusa azon-
ban nemcsak a vasút megszûnésérõl maradhat emlékezetes,
hanem arról az örömteli tényrõl is, hogy újra van rendõrõr-
sünk, hiszen Petrétei József rendészeti miniszter március 15-
ei hatállyal írta alá rendeletét az izsáki õrs létrehozásáról. A
régen várt intézkedés nyomán a jövõben, tizenkétfõs állo-
mány ügyel a közbiztonságra, aminek a zavarosban halászga-
tók vélhetõen kevésbé, az izsákiak többsége viszont nagyon
is örülhet.

Végleg elment a vonat
Néhány kép és gondolat az utolsó járatról

Béres Jánosné Uzovics-te-
lep: A vonat megszüntetésével
végleg elvágtak bennünket a
világtól. Hozzánk a busz nem
jön be, így marad a gyaloglás,
mert sem nekünk, sem a kör-
nyezetünkben élõknek nincs
autójuk. Egy öreg és egy beteg
családtagunk van. Mit csiná-
lunk velük? Erre senki nem
gondolt, pedig hányan vannak
rajtunk kívül is így.

Bíró Zoltán volt izsáki ál-
lomásfõnök: Bár hivatalosan a
személyforgalom szünetelteté-
sérõl van szó, de sajnos tudha-
tó, hogy ez a szüneteltetés nagy
valószínûséggel örökre szól.

Szabó Katalin: Nagyon
szomorú, hogy Izsák ezután egy
megközelítési lehetõséggel sze-
gényebb lesz.

Briglovics Tamás: Újra
kellene ezt az egészet gondol-
ni. Szerintem, lenne erre lehe-
tõség.

Páncsics Gábor mozdony-
vezetõ (elszármazott izsáki):
Sok, tanyán élõ idõs embernek
lesz nehezebb ezután az élete,
hiszen a vasúti megálló közel
volt hozzájuk, a buszmegálló
viszont távol, sokan panaszol-
ják is ezt. 20-25 liternyi gáz-
olajjal tettünk megy egy-egy
oda-vissza utat, nem hiszem,
hogy annyira vállalhatatlan
költség lenne ez.

Páhiné Gyallai Eszter:
Nagyon sajnálom, hogy meg-
szûnik a vonatunk, ezért is jöt-
tem el még egy utolsó utazásra.

Gál Máté izsáki mozdony-
vezetõ: Ezen a vonalon vezet-
tem elõször BZ motorvonatot,
itt lettem mozdonyvezetõ.
Többszörösen is nehéz szívvel
búcsúzom, hiszen édesapám is
vasutas, ráadásul itt, Izsákon
szolgált.

Szeg Józsefné: 80 éves
édesanyám az Ágasi tanyáknál
lakik. Sírva kísért ki most az
utolsó vonathoz, hiszen ez volt
a közvetlen kapcsolata hozzánk,
a buszmegálló nagyon messzi
van. Nekünk is nehezebb lesz
hozzá ezután kijutni.

Édes Imre: Kihasználjuk
az utolsó lehetõséget, hogy
utazzunk ezen a vonaton. Sok
emlék köt hozzá. Különösen az
‘50-es évekbõl, amikor gimna-
zistaként naponta utaztam vele
Kecskemétre.
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Kevés a jelentkezõ
az önkéntes tûzoltó

munkára

Munkahelyteremtés
Újra merünk nagyobbat álmodni!

Tisztelt Asszonyom!

Helyszíni szemlén megállapítottuk,
hogy az Ön háza elõtt az útburkolat mint-
egy 2 m2-en megsüllyedt melybõl a vizet az
ott közlekedõ autók valóban felcsapják az
utcafrontos ház falára. Az utat helyreállít-
juk amennyiben az idei útépítés során asz-
faltozás történik. Sajnos ebben az évben
pályázaton még nem nyertünk útfelújításra
pénzt. Az ügy megoldásáig szíves türelmét
kérjük.

Mondok József
polgármester

Tisztelt Polgármester úr!

Kérem, szíveskedjen az utat megjavíttat-
ni, mert a kátyúkból a vizet mind a házam falá-
ra, meg az ablakomra és a gáz-szellõzõre verik
a jármûvek. Ez az állapot tûrhetetlen. A gáz
állandóan elalszik, nem tudok fûteni, a falat
teljesen feláztatták. Én annakidején a beton-
útépítéshez hozzájárultam, de a mostani kis
nyugdíjamból nem tudom tataroztatni a háza-
mat. Így ismételten kérem az út kijavíttatását,
mivel tudatában vagyok annak, hogy pályáza-
ton megkapták az út javítására való pénzt.

Tisztelettel:
Lévai Imréné,

Bajcsy Zs. u. 20.

Az Izsáki Hírek elõzõ számá-
ban közreadtam egy felhívást ön-
kéntes tûzoltó egyesület alakításá-
ra. A március tizenötödikei határ-
idõig, illetve jelen havi újság zárá-
sáig mindösszesen nyolc jelentke-
zõ részvételi szándéka érkezett a
feladatra. Az egyesület megalaku-
lásához a hatályos jogszabályok
alapján legalább 10 fõ jelentkezése
kellett volna, de ez még tényleg csak
a megalakulásra lett volna elég. A
rendes mûködéshez, a feladat
hellyel-közzel szakszerû-célszerû
ellátásához legalább 16-20 fõ
összehangolt csapatmunkájára len-
ne szükség. A cél fontosságára való
tekintettel további egy hónapig,
azaz 2007. április 16. napjáig vár-
juk mindazok jelentkezését, akik
az önkéntes tûzoltó munkában, és
az egyesület megalapításában részt
kívánnak venni. Jelentkezni a Vá-
rosháza titkárságán lehet a név, lak-
cím, elérhetõségi telefonszám le-
adásával. Amennyiben fenti határ-
idõig nem érkezik legalább össze-
sen 10 jelentkezõ, úgy nem látom
további értelmét az erõlködésnek.
Amióta nálunk van a testvérvárosi
tûzoltóautó, folyamatosan újra és
újra próbálkozunk egy tûzoltó egye-
sület létrehozásával, legalább egy
10 fõs személyzet felállításával,
hogy legyen egy társaság, aki hasz-

nosítani tudná a tûzoltóautót. Per-
sze a mai gazdasági viszonyok kö-
zött nagy teher felvállalni egy ilyen
nagyságrendû és elkötelezettséget
igénylõ ingyenesen végzett társa-
dalmi munkát, ez teljesen érthetõ.
Mégis, még utoljára úgy gondolom,
megér egy próbálkozást, hogy a
városnak önálló tûzoltó egyesüle-
te legyen. Az önkormányzat termé-
szetesen szakmai iránymutatást, a
bejegyeztetés és a mûködés elkez-
déséhez szükséges minden infor-
mációt átad az alakuló csapatnak,
és vagy az önkormányzati költség-
vetésbõl, vagy a közalapítványhoz
beérkezõ támogatásokból, illetve
egyéb pályázati forrásokból segíte-
ni fogja az elindulást. A testvértele-
pülés részérõl is biztos vagyok ben-
ne, hogy néminemû tárgyi ado-
mány, segítség az induláshoz érkez-
het. Amire a megalakuláshoz leg-
nagyobb szükség lenne, az a sze-
mélyi feltétel megteremtése. Ez vi-
szont már a helyi lakosságon mú-
lik. Ha a városban lesz legalább 10
ember, aki vállalja az elkötelezett,
és nem kis felelõsséggel, illetve ve-
szélyekkel járó ingyenesen végzen-
dõ társadalmi munkát, akkor még
idén április hónapban megtarthat-
ja alakuló ülését az izsáki tûzoltó
egyesület.                 Nagy Máté

               alpolgármester

Az elõzõ munkahelyteremtõ projekt köztu-
dottan úgy indult, hogy felvetõdött a kérdés,
hogyan lehetne 100 millió forintot a lehetõ leg-
messzebbre mutatóan felhasználni kísérleti mun-
kahelyek létesítésére. A tavaly év végén lezárult
pályázat sikerességi mutatói, és szakmai meg-
ítélése igen elõkelõ helyet foglal el az országban
az adott idõszakban indult hasonló programok
között. A pályázat gesztorságát vállaló Izsáki Sár-
fehér Polgárõr Egyesület részérõl szerénytelen-
ségnek tûnne ezt tovább ragozni, mindenesetre
az eredményeknek köszönhetõen hihetetlen
mennyiségû és minõségû biztatást kaptam az
ország legkülönbözõbb tájairól szakmai körök-
bõl arra vonatkozóan, hogy az egyesület részérõl
merjünk még nagyobbat álmodni. A következõ
munkahelyteremtõ programot már nem százmil-
lió Forintos nagyságrendben, hanem egymilliárd
Forintos nagyságrendben álmodjuk. Álom, álom,
szép álom, de az elõzõ is így kezdõdött! Persze ez
már akkora falat, hogy csak Izsákra felvállalni a
cél szerinti felhasználást, igen nagy felelõtlen-
ség lenne. Számos civil szervezet kereste fel egye-
sületünket tanácsot kérni, hogyan valósítsák meg
hasonló eredménnyel jelenlegi projektjeiket, il-
letve hogyan tervezzék következõ pályázataikat,
hogy hasonló eredményeket tudjanak elérni. Így
született meg a gondolat, hogy országos lefedett-
séggel egy nyolc-tíz centrumból álló elektroni-
kus munkahelyeket teremtõ hálózatot hozzunk
létre. A példát, az alapot a városunkban megva-
lósított pályázati program adná a projekt megva-
lósítása során gyûjtött tapasztalatokkal és kap-
csolati tõkével megerõsítve. Itt elsõsorban egy
svájci bejegyzésû holdingra gondolok, mely ed-
dig is jelentõs támogatást nyújtott egyesületünk-
nek egy fejlett banki szoftver és saját fejlesztésû
elszámolási rendszerének ingyenes rendelkezés-
re bocsátásával. A Holding és az Egyesület kö-
zött 2006. novemberében aláírt Megállapodás
képezné a széles körû együttmûködés, a nagyobb
volumenû pályázat alapját. Az új pályázat nem-
csak közvetlenül a célcsoportbeli hátrányos hely-
zetû munkavállalók részére létesítene munkahe-
lyeket, akiknek szerencséjük lenne a felvételi el-
járás során bekerülni a támogatott foglalkozta-
tottak sorába, hanem a pályázatnak célja lenne
egy komplex helyi gazdaságfejlesztési program
megvalósítása is. A pályázat útján megvalósítandó
gazdaságfejlesztési program mûködését jelenleg
több településen élesben teszteljük, és igen ked-
vezõek az elõjelek a modell valóságos, tényszerû
mûködését illetõen. Az egyesület által a Holding
rendszerére kidolgozott modell alapja, hogy a
lakosság helyben, helyi kereskedõktõl elsõsor-
ban helyi termékeket vásároljon. Az Ausztriában
kidolgozott, svájci székhellyel mûködõ internetes
elszámolási rendszer alapján az egyes vásárló
visszagazdálkodhatja a rendszerbõl a rendszeren
keresztül elköltött pénzének jelentõs részét. A
lakos elkölti a pénzt helyben, élteti a helyi ke-

reskedõt, gyártót, szolgáltatót, a megnövekedett
termelési és kereskedelmi szükséglet ezáltal
helyben új munkahelyek létrehozását igényli.
A nagyobb árbevétel, nagyobb helyben képzõ-
dött profit nagyobb helyi adóbevételeket hoz-
hat, amit az önkormányzat akár újabb vállalko-
zásélénkítõ fejlesztésekre költhet. Tulajdonkép-
pen bármire költheti, és ha a rendszeren keresz-
tül költi el, azzal hozzásegíti a lakosságot az
elköltött pénzének gyorsabb visszagazdálkodá-
sához. A lakossághoz a rendszer logikája alap-
ján visszagazdálkodott pénztömeg helyben újra
elkölthetõ, és ez egy folyamatosan növekvõ,
gyorsuló helyi gazdaságfejlesztõ folyamatot ge-
nerál újra és újra, az ebben résztvevõ gazdasági
szereplõket oda-vissza kölcsönösen erõsíti. A
külföldi modell a helyi szükségletekre és gazda-
sági valóságra építve reményeink szerint mind
a nyolc-tíz tervezett centrum 30-50 kilométe-
res körzetében érezteti majd gazdaságélénkítõ
hatását. A magam részérõl szeretném, ha váro-
sunk vinné ebben a nagy volumenû projektben
a vezetõ szerepet több nagyobb várost megelõz-
ve. Ehhez az szükséges, hogy a jelenleg nyolc
országban szinte alig néhány éve tesztelgetni
kezdett rendszer mûködését jól megismerve az
izsáki vállalkozások és lakosság kedvezõ pozíci-
ókat foglaljon el, mire a többi település egyálta-
lán észbe kapna. Tudom, nehéz a jövõt meglát-
ni, talán egyenesen lehetetlen. Mégis azt érzem,
ez egy ilyen pillanat. A jövõt látni szerintem
nem más, mint megérezni, hogy mibõl mi kö-
vetkezhet, milyen hatásokkal járhat, mi az, ami
logikusan következhet az egyes egyéni és kö-
zösségi cselekedetek eredõjébõl. Persze a téve-
dés lehetõsége mindig ott van. Ott van viszont
az a tény is, hogy de sokszor mentünk már el
olyan lehetõségek mellett, amit csak akkor, és
ott lehetett volna meglovagolni, és ezután örök-
re elveszett, elszaladt, eltûnt az elmúlt idõ tör-
ténelmi messzeségében. Talán nagy felelõsség
kimondani, hogy merjünk nagyokat álmodni, ne
csak pesszimista rémálmokat, hanem álmodjunk
magunknak egy olyan jövõt, amit konkrét lépé-
sek sorozatával belátható idõn belül valóra is
tudunk váltani. Hogy pontosan mik ezek a konk-
rét lépések, az Izsáki Sárfehér Polgárõr Egyesü-
let által kezdeményezett heti tájékoztatókon
minden érdeklõdõ részletes ismereteket kaphat
a program részleteirõl, felépítésérõl, mûködé-
sérõl. A tájékoztatókat áprilisban minden hé-
ten szerda este 18.00. órai kezdettel tervezzük
megtartani a Pártok Háza emeleti tanácskozó
termében. Tehát április 4-én, 11-én, 18-án, 25-
én szerda este 18.00. órára várjuk mindazon ér-
deklõdõk részvételét, akik részesei kívánnak len-
ni a projekt sikerének. A programmal kapcsola-
tosan véleményeket, javaslatokat a következõ
telefonszámon várunk: 06-70-33-21-499.

Nagy Máté
Izsáki Sárfehér Polgárõr Egyesület elnöke

POSTALÁDÁNKBÓL

Olcsó fenntartási költségû bérlakások
építése indulhat városunkban

Az elmúlt napokban az Elsõ Magyar Bérlakásépítõ Kft. ügyvezetõ igaz-
gatójával megbeszélést folytattunk a városházán az önkormányzati lakásál-
lomány minõségének javítása és a meglevõ bérlakás-szám növelésének lehe-
tõségeirõl.  A felvázolt konstrukció, a halasztott értékesítésû bérlakás prog-
ram két célcsoport körében tarthat érdeklõdésre számot: a fiatalok, akik saját
lakásba akarnak költözni, és a kertes házat nehezen fenntartani tudó idõsek.
Mielõtt a képviselõtestület érdemben tárgyalná a lakások építésének lehetõ-
ségét, szeretném felmérni, hogy a város lakossága igényli-e az olcsó fenntar-
tású, kevés négyzetméteres, elsõ osztályú minõségben épülõ lakásokat. A
társasházi formában 50 négyzetméteresre tervezett lakásokat kezdetben bér-
lakásokként üzemeltetné az önkormányzat, de a program 13 éves idõszaka
alatt 3 év elteltével folyamatosan, évente egyenlõen elosztva értékesíteni kell
azokat a bérlõk részére. A havi bérleti díj egy 50 négyzetméteres lakás esetén
mai árakon számolva 34-35 ezer Forint körül mozogna, a vételár pedig 10
millió Forint körül állna meg a számítások alapján. A bérlõ eldöntheti, hogy
akár a 4. évben, akár a 13. évben veszi meg a lakást, de a vételár a 13. évben is
változatlan marad. Tehát a vételár a vásárlás évétõl független, az évek során
nem változik, a jelölt összegen induláskor rögzített. A lakó akár azt is eldönt-
heti, hogy már az elsõ hónaptól bérleti díjat, vagy akár banki törlesztõrészletet
fizet, hogy a lakás mihamarabb a tulajdonába kerüljön. Amennyiben a prog-
ram idõszaka alatt valamelyik bérlõ mégsem képes, vagy épp nem akarja a
bérleményét megvásárolni, akkor az önkormányzat vagy megvásárolja az
adott lakást a beruházó Kft-tõl, és mûködteti önkormányzati bérlakásként
tovább, vagy kijelöl egy másik vevõt. A halasztott értékesítésû bérlakás prog-
ram lehetõséget nyújt a lakást vásárolni szándékozó számára arra, hogy a
beköltözést követõen ne kelljen azonnal kifizetni a vételárat, sõt több év áll
rendelkezésére a szükséges összeg elõteremtésére úgy, hogy mindeközben
már a jövõbeni tulajdonában lakhat és élhet. A program illeszthetõ az állam
és az önkormányzat lakástámogatási rendszeréhez, tehát vonatkoznak rá a
szociálpolitikai kedvezmények. Ahhoz, hogy a lakásépítési programot ér-
demben tárgyalni lehessen, szükséges látni azt, hogy van-e városunkban leg-
alább 20 érdeklõdõ, aki kezdetben akár bérelné, majd a 13 év során valami-
kor megvásárolni is szándékozná a lakásokat. Az érdeklõdõk számára a
szándéknyilatkozat Izsák Város Önkormányzatának titkárságán hivatali idõ-
ben kérhetõ 2007. május 15. kedd 15.00. óráig. Amennyiben kellõ számú
érdeklõdõ jelzi igényét és szándékát, úgy a lakásépítési program még ezévben
elindulhat. Akik bérlõként, vagy vevõként jelzik szándékukat, lehetõséget
szereznek arra, hogy beleszóljanak a tervezett lakások építésének helyébe,
javaslatot tegyenek a lakások belsõ kialakításának módjára, és akár egyedi,
négyzetméterben meghatározott méretére. A határidõ napján eldõl, hogy a
megfelelõ számú érdeklõdõre tekintettel az önkormányzat tárgyalja-e kö-
vetkezõ ülésén a lakásépítést. Ezért kérem mindazokat, akik az elkövetke-
zendõ 2-3 évben új lakásra vágynak, és 15 éven belül lakást szeretnének
vásárolni, jelezzék igényüket a Polgármesteri Hivatal Titkárságán. További
információval szívesen állok az érdeklõdõk rendelkezésére a 06 70 33
21 499-es telefonszámon.                                     Nagy Máté alpolgármester
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Torna

Diákolimpia

Könyvtári hírek, új könyvek

VÉRADÁS

Értesítjük a segítõ-
szándékú lakosságot,
hogy 2007. március
27-én (kedd) 9 órától
13 óráig véradás lesz
a Mûvelõdési Házban.

Várjuk a segítõ-
szándékú lakosságot.

Az Izsákért Közalapítvány Kuratóriuma 2007. február 27-
én tartott ülésén az alábbi határozatokat hozta:

- Az Alapítvány elhatározta, hogy árverésen értékesíti az
1996-os évjáratú LADA 2107-042 kat típusú gépjármûvét
50.000.-Ft induló áron, megtekinthetõ a rendõrség udvarán.
Az árverés idõpontja: 2007. április 2. (hétfõ) 9 óra. Helye: Izsák
város Polgármesteri Hivatala, jegyzõi iroda. Az árveréssel kap-
csolatban érdeklõdni lehet Dr. Hauzmann János címzetes fõ-
jegyzõnél.

- Az Izsákért Közalapítvány Kuratóriuma elhatározta, hogy
a 2007. évben 70.000.-Ft összeggel támogatja az Izsák és Kör-
nyéke Erdélyi Magyarok Egyesületét, a síiskolát pedig 40.000.-
Ft-tal.

Gera Árpádné
kuratórium elnöke

Az Arany Sárfehér Egyesület
vidékfejlesztési rovata2007. február 8-án az Alapfokú Diákversenyek megyei döntõ-

jén, Izsákon tornáztak versenyzõink. Az alapfokú versenyeken
sporttagozatos iskolák nem indulhatnak. Ez a verseny is a Diák-
olimpia fordulóira való felkészülését segíti a gyerekeknek. Ered-
mények, dobogósok: az I-II. korcsoportosok versenyében I. lett az
izsáki csapat (Bíró János, Digner József, Dunai Rudolf, Hajma
Tamás, Józsa László, Langó Dávid, Szabó Gergõ). II. helyezett a
bácsalmási Vörösmarty Mihály Általános Iskola, III. helyezett a
szakmári Általános Iskola csapata lett. Az egyéni összetett ver-
senyben I. Langó Dávid. II. Bíró János, III. Szabó Gergõ volt. A III-
IV. korcsoportosok versenyét is az izsáki csapat nyerte meg (Cséplõ
Dávid, Lestár Krisztián, Marton Alex, Németh tibor, Szabó Gá-
bor, Vida Máté). II. a bácsalmási Vörösmarty Mihály Általános
Iskola, III. a kecskeméti Tóth lászló Általános Iskola csapata lett.
Az egyéniben a bácsalmási Jakab Tamás szerezte meg az I. helyet,
a dobogó második fokán Szabó Gábor, a harmadikon Cséplõ Dá-
vid állt.

Szabó József

2007. február 14-én, Kecs-
keméten a Diákolimpia megyei
döntõjén versenyeztünk. Az I-
II. korcsoportosok között alsó-
saink II. helyezést értek el. (
Bíró János, Dunai Rudolf,
Hajma Tamás, Józsa László,
Langó Dávid, Szabó Gergõ) Az
egyéni versenyben megyebaj-
nok lett Bíró János! A felsõse-
ink megnyerték a versenyt.
(Cséplõ Dávid, Lestár Kriszti-
án, Marton Alex, Németh Ti-
bor, Szabó Gábor, Vida Máté)
Felsõseink közül az egyéniben
Szabó Gábor II., Vida Máté pe-
dig III. helyezett lett. Ezzel az
eredménnyel mindkét csapa-
tunk bejutott a Torna Diákolim-
pia Országos Elõdöntõjébe.

2007. március 3-án Debre-
cenben rendezték meg az orszá-
gos elõdöntõt. Sajnos az elõ-

döntõ idõpontja egybeesett a
sítábor hetével, így az alsósok
a kintlévõk hiányában nem tud-
tak részt venni a versenyen. A
felsõs csapat is az utolsó pilla-
natban egészült ki, mert az
egyik síelõ tornászt sikerült
hazahozni. (Köszönöm Varga
István segítségét!) Az elõdön-
tõn hat megye Bács-Kiskun,
Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar,
Jász-Nagykun-Szolnok és Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megye leg-
eredményesebb csapatai tornáz-
tak. Az izsákiak a IV. helyet sze-
rezték meg. Az egyéniben Sza-
bó Gábor VI. lett! Szerencsére
a területi döntõrõl az elsõ négy
csapat jutott tovább. Így mi is
versenyezhetünk a március 23-
án, Makón megrendezésre ke-
rülõ Torna Diákolimpia Orszá-
gos Döntõjében!  Szabó József

Rudolf: Tûnemezelés; Piel: Linómetszés; Rajnics: Szlovénia;
Buttin: A klasszikus Görögország; Robert: Az ókori Róma; Macdonald:
Vikingek; Bujda: A porosz menyasszony; Buzarg: India csudálatossá-
gai; Magyari: Szeles napok; Sosnowski: Aglaja; Versek ünnepekre,
alkalmakra; Winegardner: A keresztapa visszatér; Woolf: Az évek;
Woolf: Három adomány; Zweig: Karibu – Isten hozott; Updike: Ugyan-
az az ajtó; Zweig: Hontalanul Afrikában; Stamper: Jegesmedvenézõ-
ben; A dinoszauruszok világa; Csorba: „Árpád jöve magyar néppel”;
Jókai: egy asszonyi hajszál és más elbeszélések; Kittenberger: A meg-
változott Afrika; Fekete: Lutra; Dévényi: Manchester United; Neme-
re: Fehér lótuszvirág; Scheider: Angyalok kísérnek minket; Lux:
Öröm, fájdalom, tabu; Farkasfalvy: Zsoltároskönyv; Hamvas: Az õsök
nagy csarnoka; Shen: Fájdalomcsillapító masszázs; Xu: A Chi Kung
világa; Tátrai: Orchideák; Barreto: Az igazi Michelangelo-kód; Szü-
letett feleségek; Lélektõl lélekig; Rónay: Erkölcs és irodalom; Firen-
ze és Toscana; Größing: Napóleon; Vircondelet: Egy legendás szere-
lem; Nemere: Erdély története; Nemere: Magyar õstörténet; Allende:
Aprodité; Angulo: Indián mesék; Balázs: Lufi és Szamóca; Baxter:
Mesék és versikék apró kincsestára; békés: Sándor, József, Bendek;
Brezina: Menõ cuccok; Bronte: Napi események; Bürger: Münchausen
báró kalandjai; Carducci: Jambusok és eposzok; Collins: Holtjáték;
Csáky: Szabadulás a lángsírból; De Blasi: Ezer nap Toszkánában;
Dieckmann: Luther;  Faletti: Én gyilkolok; Gibbins: Atlantisz; Hurley:
Hétvégi gyilkosság; Jackson: Idegenek; Kamov: No, megállj csak!;
Koontz: Jégcsapda; Lenhard: A négy sárkány; Lewis: Narnia krónikái;
McComber: Szingli-tangli; McCartney: A felhõk fölött; Magyari: Lé-
lekdonor; Nicholson: Rokon lelkek társasága; Pagnol: Apám dicsõsé-
ge; Preston: A halál tánca; Rákóczi harangja, Hunyadi kardja; Roberts:
Vörös liliom; Shneider: Judit szimfóniája; Shreve: Üvegcserepek;
Stilton: Négy egér a fekete dzsungelben; Te, ki életet adtál…; Trábert:
Hurrá, terhes vagyok!!!!; Várady: A hasonmás; Wass: Évszakok te-
remtése; Wass: Szerencsés Pista; Zelk: Gólyavirág, gólyahír; Durrani:
Uram és parancsolóm; Griffin: A háború katonái; Sohonyai: Le a pa-
sikkal! Avagy Velem nem stimmel valami; Baxter: Tündérhercegnõk;
Mireisz: Önzés és csalódás; Szunyoghy: Portré és képrajzolás; Neme-
re: Az elõzõ emberiség; Romain: Kötekedõk; MacKillop: Kelta míto-
szok és legendák; Mai: Megbecstelenítve; Magyarország politikai év-
könyve; Az aranyréce; Benedek: Cibri, cibiri…; Pivárcsi: Boszorká-
nyok könyve; Sándor: Tücsökringató.

Vidékfejlesztési egyesüle-
tünk fõ céljának megfelelõen
szeretné a kistérségben élõket
tájékoztatni, az új elérhetõ pá-
lyázati lehetõségekrõl, amelyek
hozzájárulhatnak térségünk fej-
lõdéséhez. Elõször az április 9-
én induló pályázati lehetõsége-
ket foglaljuk össze e néhány
sorban, majd igyekszünk Önö-
ket folyamatosan tájékoztatni az
új lehetõségekrõl. Az Új Ma-
gyarország Vidékfejlesztési
Programban az alábbi három célt
tûzte ki a kormány:

I. A szántóföldi növényter-
melés mellett az állattartási és
a feldolgozóipari ágazat korsze-
rûsítése, valamint az energianö-
vények termesztése és a kerté-
szet irányába történõ diverzifi-
kálás

1. Az információk és tudás
elterjesztésének támogatása

2. A kor-szerkezetváltás tá-
mogatása

3. Gazdasági és termelési
szerkezetváltás

4. Befektetés a minõségi ter-
mék-elõállításba (élelmiszer-
ipar)

5. Infrastrukturális beruhá-
zások

II. A vidéki környezet javí-
tása a megfelelõ földhasználat
támogatása révén

6. Agrár-környezetgazdál-
kodási, Natura 2000 és erdõ-
környezetgazdálkodási támoga-
tás

7. A Kedvezõtlen Adottsá-
gú Területek és a hagyományos
mezõgazdasági táj megõrzése

8. Beruházási támogatás a
környezeti elõírások betartása és
a vízgazdálkodás érdekében

9. Az erdõtelepítés és -gaz-
dálkodás támogatása

10. A jó minõségû és egyen-
letes mennyiségû víz biztosítá-
sa

11. A talajok védelmének
megerõsítése

12. Az állatjóléti kifizetések

biztosítása
III. A vidéki gazdaság fejlõ-

désének támogatása és a vidéki
életminõség javítása a természe-
ti és kulturális örökség megõr-
zésével, valamint

A kistérségi szintû kö-
zösségek, a LEADER csoportok
megerõsítése

13. A diverzifikáció, mikro-
vállalkozások és turizmus ter-
mészeti és kulturális örökségre
épülõ támogatása

14. Az alapszolgáltatások-
hoz való hozzáférés javítása és a
természeti és kulturális örökség
megõrzése (falumegújítás)

15. A helyi kapacitásépítés
támogatása

2007. ÁPRILIS 9-ÉN INDU-
LÓ PÁLYÁZATOK TERVEI:

Állattartó telepek korszerû-
sítése

• Nitrátérzékeny területe-
ken 75%-os mértékû támogatás
igényelhetõ abban az esetben,
ha a beruházás 2008. április 30-
ig megvalósul.

• Egyéb térségekben a tá-
mogatás mértéke alapvetõen
40%.

• Ez a mérték kedvezõtlen
adottságú területeken vagy fia-
tal gazdálkodók esetében 50%-
os, a két feltétel egyidejû telje-
sülése esetén 60%-os.

• A nitrátérzékeny terüle-
teket meghatározó 27/2006-os
Kormányrendelet jelenleg mó-
dosítás alatt áll. Így a jelenlegi
település szintû lehatárolás vál-
tozni fog fizikai blokk szintû
lehatárolásra. A támogatási ren-
delet már ez alapján lett össze-
állítva és a közeljövõben egy
FVM rendelet fogja kihirdetni a
nitrátérzékeny területek fizikai
blokk szintû kijelölését.

Gépek, technológiai beren-
dezések beszerzése

• Az igényelhetõ támogatás
összege egy benyújtási idõszak-
ban, (amelybõl évente 3-4 lesz)
kérelmezõnként legfeljebb 200

millió forint lehet.
• A támogatás mértéke a

beruházás összes elszámolható
kiadásának 25%-a, a kiemelten
támogatott gépek esetén 35%.

• A beruházás elszámolha-
tó kiadásai nem haladhatják
meg a gépkatalógusban szerep-
lõ referenciaárat.

Fás szárú energiaültetvé-
nyek telepítése

• Rövid vágásfordulójú
(hengeres fa) energiaültetvények
esetén: 75.000-80.000 Ft/ha;

• Nagyon rövid vágásfordu-
lójú energiaültetvény esetén:
150.000-160.000 Ft/ha össze-
gek között várható

Mikro-vállalkozások létre-
hozása és fejlesztése

• Az egyes projektek elõké-
szítését segítõ tanácsadói szol-
gáltatás igénybevétele esetén:

• Az üzleti terv kidolgozá-
sára maximálisan 300.000 Ft.

• Mikro-vállalkozások fej-
lesztési projektjeinek támogatá-
sa esetén:

• A támogatás aránya az
összes elismerhetõ költségen
belül: 40%

További pályázati lehetõsé-
gekrõl és vidékfejlesztési elkép-
zelésekrõl az Izsáki Hírek követ-
kezõ lapszámában tájékoztatjuk
Önöket.

Arany Sárfehér Kistérségi
Vidékfejlesztési Egyesület

Izsák, 6070, Szabadság tér
1. Tel. 76/568-060

E-mail:
kovacs.zoltan@izsak.hu
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Az Arany sárfehér Szõlõ és Bortermelõk
Szövetkezetének tájékoztatója

     „a gyengék erõssége az egység”

Önkormányzati hírek

Borverseny

Árverési
hirdetmény

Izsák város Önkormány-
zata árverést hirdet a Rákó-
czi u. 19. szám alatti lakó-
ház értékesítésére.

Az árverés ideje: 2007.
április 2. /hétfõ/ 10 óra.

Az önkormányzat az in-
duló árat a 9 millió forint-
ban állapította meg.

Az árverés helye: Polgár-
mesteri Hivatal jegyzõi iro-
dája.

Az árveréssel kapcsola-
tosan felvilágosítás Dr.
Hauzmann János címzetes
fõjegyzõtõl kérhetõ.

Dr. Hauzmann János
címzetes fõjegyzõ

VESZETTSÉG ELLENI VÉDEKEZÉS

Március 5-én befejezõdött az Izsáki Gazda-
estek rendezvénysorozat. A záróesten a termelõi
borokat értékelték a résztvevõk Keresztes József,
a Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanács titkárá-
nak szakmai vezetésével. A résztvevõk összesen
19 bortételt kóstoltak végig. El kell mondani,
hogy a borok minõsége évrõl évre jobb. Az idei
seregszemlén hibás, élvezhetetlen bor nem volt,
volt viszont jó néhány olyan tétel, amely nagy
borversenyen is megállná a helyét. A legtöbb
borhiba a túlzott kénezés miatt volt, de ennek
mértéke is jóval elmaradt az elõzõ évekhez ké-
pest. Kihasználjuk az alkalmat, hogy megköszön-
jük Édes Imrének, Hajnák Istvánnak, Vlaszák
Ferencnek, Simon Csabának, Varga Lászlónak,
Varga Istvánnak és Nagy Lászlónak, hogy bora-
ikkal beneveztek erre a megmérettetésre. Az elsõ
három helyezettnek: Ács Ferencnek (Szürkeba-
rát, I. hely), Agárdi Imrének (Kövidinka, II. hely)
és Vlaszák Józsefnek (Cabernet Sauvignon rose,
III. hely) külön is gratulálunk, mindannyiuknak
további jó munkát és sok sikert kívánunk.

A gazdaesték február 26-i elõadásán Hajdú
Zoltán, az MVH központi hivatalának munka-
társa tartott tájékoztatást a szõlõtermelõket leg-
inkább érintõ támogatási jogcímekrõl. A szerke-
zetátalakítási támogatásról az Izsáki Hírek múlt
havi számában részletesen írtunk. Ennek a tá-
mogatásnak a benyújtási határideje március 30.

A kivágási támogatás még nem került meg-
hirdetésre, de az már eldõlt, hogy mintegy 2000
ha. támogatott kivágására lesz lehetõség. Az MVH
munkatársa szerint a támogatási jogcím kiírásá-
ra március végén kerül sor. Várhatóan május 15-
ig lehet majd leadni az igényléseket. Fontos vál-
tozás, hogy a kivágásokat majd csak szüret után,
október 15-étõl lehet megkezdeni, tehát ebben
az évben még egyszer le lehet szüretelni a kivá-
gásra váró ültetvényt. A támogatásról részlete-
sen a következõ számban adunk tájékoztatást,
de a www.aranysaerfeher.hu weblapon mindig
naprakész információk találhatók.

Új szolgáltatással bõvül a termelõi csoport
tagjainak nyújtott kedvezmények köre: a közel-
múltban vásárolt kézi gödörfúró géppel végzünk
szolgáltatást a szövetkezeti tagok részére.  A szol-
gáltatási igények bejelentése a szövetkezeti-hegy-
községi irodán történik. A szolgáltatás díja szö-
vetkezeti tagok részére önköltségi ár.

Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a Helibor Szö-
vetkezeti Pincészet mintaboltjában /Izsák Agárdy
telep/ kedvezményesen vásárolhatnak bor, pezs-
gõ és üdítõital termékeket. Matricás gépkocsi
reklámra vállalkozók egyéb kedvezményben is ré-
szesülnek.

Tagjaink az Izsáki Kertigép Szaküzletben (Ko-

vács András boltja) szintén kedvezményesen vá-
sárolhatnak. Itt a kedvezmény mértéke 2%.

Hasonlóan kedvezményesen vásárolhatnak
mûanyag törzskötözõt a Szövetkezeti irodán 400
m-es tekercsekben 1000 Ft/db árral szemben 400
Ft/db áron.

Tagjaink végre megkapták a több mint egy
éve beadott talajminták vizsgálati eredményeit.
Az ehhez kapcsolódó tápanyag-gazdálkodási ter-
vek elkészítését, többek között, a Kecskeméti
Fõiskola vállalta, parcellánként 700 Ft-os áron.
Aki igénybe akarja venni szolgáltatásaikat, a hegy-
községi-szövetkezeti irodán adja le a megküldött
vizsgálati eredményeket. A tápanyag-gazdálko-
dási tervhez szükséges adatlapok a szövetkezeti
irodán vehetõk át.  A tápanyag-gazdálkodási terv
5 évre szól, évente felülvizsgálatra kerül.

Felhívjuk az eredetvédett Arany sárfehér ter-
mesztésében érdekelt termelõket, hogy a rende-
let elõírásai szerint a szõlõtermelõk április 15-ig
adhatják le nyilatkozataikat az eredetvédett ter-
mesztésben való részvétellel kapcsolatban.  Mi-
vel a nyilatkozat csak egy évre vonatkozik, azok-
nak is újra be kell jelentkezniük, akik tavaly már
eredetvédett szõlõt szüreteltek!

Emlékeztetõül: A legalapvetõbb feltételek az
eredetvédett Arany sárfehér elõállítására:

- Arany sárfehér védett eredetû bort csak
Izsák, Ágasegyháza, Orgovány, Páhi, Fülöpháza,
Fülöpszállás, Szabadszállás, Kunszentmiklós te-
lepüléseinek az I. és II. termõhelyi kataszteri osz-
tályba sorolt területén lévõ szõlõültetvényeken
termelt szõlõbõl lehet elõállítani.

- A tõkehiány mértéke és az idegen tõkék
aránya együttesen nem haladhatja meg a telepí-
téskori tõkeszám 10%-át. Ennek tényét a hegy-
községi nyilvántartásban rögzíteni kell.

- Az ültetvény termésmennyisége nem ha-
ladja meg a 100 hl/ha, azaz szõlõtermésre vetít-
ve a 130 q/ha egészséges szõlõ mennyiséget.
Másodtermés nem megengedett!

- Izsáki Arany Sárfehér védett eredetû bort
legalább 16 MMo cukorfokú egészséges szõlõ-
bõl lehet elõállítani.

- A feltételek betartása rendszeres ültetvény-
szemle keretében ellenõrzésre kerül, ezeken a gaz-
dáknak is részt vehetnek.

A nyilatkozatok átvehetõk a szövetkezeti iro-
dán (Izsák, Dózsa tér 3) és az alábbi települések
hegybíróinál: Izsák, Szabadszállás, Fülöpszállás,
Orgovány, Páhi, Fülöpháza és Ágasegyháza.

Elérhetõségünk változatlan: 6070 Izsák, Dó-
zsa tér 3, Tel/fx: 76/374-036, Mobil: 20/5693-
783, 20/2362-558, E-mail: aranysarfeher@sv-
net.hu, Internet: www. aranysarfeher. hu

Vezetõség

A Képviselõ-testület legutóbbi ülését 2007. február 20-án
tartotta, melyen rendeletet alkotott a 2007. évi költségvetésrõl, a
2006. évi költségvetés módosításáról.  Ezen, rendeleteket lapunk-
ban közzé tesszük.

A Képviselõ-testület Izsák város Gyermekjóléti és Családse-
gítõ Szolgálatának 2006. évi munkájáról szóló beszámolóját az
elõterjesztésnek megfelelõen elfogadta.

A Képviselõ-testület az önkormányzat 2007. évi közbeszerzé-
si tervét az elõterjesztésnek megfelelõen elfogadta.

A testület az önkormányzat 2005-2006. évi belsõ ellenõrzési
tevékenységérõl készített beszámolóját az elõterjesztésnek meg-
felelõen elfogadta.

A Képviselõ-testület a Somogyi és Társa Kft-vel kötött vállal-
kozási szerzõdést az alábbiak szerint módosította:

- A teljesítési határidõ a munka befejezésére vonatkozóan
2007. június 30.

- A második részszámla benyújtási határideje 2006. december
11., fizetési határidõ 385 nap; a végszámla benyújtási határideje:
2007. június 30. fizetési határidõ 184 nap.

A Képviselõ-testület a „Szélessávú hálózat kiépítése Izsák
városában” vállalkozási szerzõdés határidejét az alábbiak szerint
módosította:

Teljesítési határidõ a tervezésre: 2006. 12. 15; Teljesítési ha-
táridõ a kivitelezésre 2007. 07. 30.

A Képviselõ-testület hozzájárult Arató László rendõr alezre-
des rendõrségi tanácsos Kiskõrös Városi Rendõrkapitányság ka-
pitányságvezetõi kinevezéséhez.

A testület Ballószög, Helvécia, Izsák, Jakabszállás és Orgovány
települések önkormányzatai között társulási megállapodást jóvá-
hagyta a jelzõrendszeres házi segítségnyújtásra.

A Képviselõ-testület hozzájárult, hogy Izsák Város Polgár-
mesteri Hivatala szerzõdést kössön a Placc Kft (Solt) vállalkozás-
sal az Izsák, Béke utcában 9 db. parkoló burkolatépítési munkái-
nak elvégzésére bruttó 3.3000.330.-Ft-os áron.

A Képviselõ-testület hozzájárult, hogy az Izsák KHT. az 1 db.
Nissan típusú és 1 db. WV Transporter típusú gépjármûveket
eladja, és másik jármûveket vásároljon. Az eladási ár és vételi ár
közötti különbség kifizetése mindkét jármû esetében lízing for-
májában történik, melyet az Izsák KHT. törleszt, az önkormány-
zat által biztosított összegbõl. A testület felhatalmazta a KHT
ügyvezetõjét, hogy a gépjármûvek vásárlásával kapcsolatosan el-
járjon.

Dr. Hauzmann János címzetes fõjegyzõ

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kecske-
méti Mathiász János Hegyközség ebben az évben is megrendezi
Kecskemét város és környéke már évtizedes múltra visszatekintõ
kistermelõi borversenyét, melyre 2007. március 30-án kerül sor a
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Szõlészeti és
Borászati Kutató Intézet Katonatelepi Kutató Állomásán /Kecs-
kemét, Katona Zs. u. 5./. A bormintákat 2007. március 27-én és
28-án lehet leadni a kecskeméti Városháza Ügyfélszolgálatán /
Kecskemét, Kossuth tér 1. fszt.: 4./.

A nevezéshez 2x7 dl, vagy 2x1 literes minta szükséges, az
üvegen név, pontos cím, fajta és évjárat megjelölésével.

Nevezési díj: 500,-Ft/minta.
Mondok József polgármester

1. A veszettség gyógyíthatatlan, embernél, állatnál egyaránt
halálos kimenetelû betegség.

2. A betegség legfõbb terjesztõje a RÓKA.
3. A védekezés leghatékonyabb, legkorszerûbb módszerét – a

rókák veszettség elleni vakcinázását – Európában évek óta siker-
rel alkalmazzák. 1992 októberében hazánkban is megkezdõdött a
rókák vakcinázása. Elsõ alkalommal a nyugati határövezetben, az
osztrák határtól számított kb. 25-30 km-es sávban került kihe-
lyezésre a csalétek-vakcina.

4. A vakcinát tartalmazó fólia kapszulát az ember számára
bûzös, de a rókák által kedvelt ízû és szagú csalétekbe rejtik,
amely szürkésbarna színû. A róka, miközben megeszi a csalétket,
szétrágja a kapszulát is, így a vakcina bejut a szervezetébe.

5. A csalétek kihelyezése kis magasságból, repülõgéprõl tör-
ténik.

6. A csalétekbe helyezett vakcina emberre, állatra ártalmat-
lan, VESZÉLYT NEM JELENT. A kihelyezett csalétekhez ennek
ellenére nem szabad hozzányúlni! Semmi esetre sem szabad fel-
vágni vagy széttörni, mert a vakcina vírus a bõrbe, szájba, szem-
be, orrba, sebbe kerülhet. Amennyiben ez mégis megtörténik, az
alábbi biztonsági elõírásokat kell alkalmazni:

a) ha a vakcina ép bõrfelületre kerül, elegendõ a jódtartalmú
fertõtlenítõszerrel vagy ennek hiányában 70%-os alkohollal tör-
ténõ lemosás. Mindkettõ beszerezhetõ a gyógyszertárakban. A
jódtartalmú fertõtlenítõszer használata során keletkezett barnás
folt szappanos lemosással eltávolítható.

Ilyen jellegû érintkezés esetén védõoltásra nincs szükség;
b) ha az oltóanyag friss sebbe vagy nyálkahártyára kerül, ha-

ladéktalanul orvoshoz kell fordulni!
7. A helyi vakcinázási kampány megkezdésétõl számított 21

napig az ebeket megkötve vagy zárva kell tartani (ebzárlat), és
csak pórázon szabad közterületre vinni.

8. Aki a vakcinázott területen elhullott vadon élõ, vagy házi-
állatot talál, a tetemet hagyja érintetlenül, és haladéktalanul ér-
tesítse a legközelebbi állatorvost, a helyi önkormányzatot vagy
vadásztársaságot.

9. Kérjük, a fentiekrõl gyermekét is tájékoztassa.
10. További felvilágosítással az Önök körzetében élõ állator-

vosok és orvosok szolgálnak.
A helyi vakcinázási kampány idõpontja: 2007. április 7-12-ig.

FVM Élelmiszerlánc-biztonsági, Állat-
és Növényegészségügyi Fõosztály
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Megújulás
Nem merem már leírni, hogy „misszió”, mert az elmúlt he-

tekben egyházközségünk csatornáin, de talán még a vízcsapjain
is ez a fogalom csörgedezett testvéreink elé. Pedig nagyon fontos,
sõt, mindennél fontosabb most ez lelki életünkben. Azért soka-
dikként én is csak kiállok, s elmondom, ami a misszióról eszem-
be jut.

Elsõként Jézus küldése jut eszembe, melyet tanítványainak
mond az elválás pillanataiban: „Menjetek az egész világra, hir-
dessétek az Evangéliumot minden teremtménynek!” Mert létfon-
tosságú, amit Jézus hozott az egész emberiségnek, mert Isten
Országának útját mutatta meg, s azt is: Isten helyre akarja állíta-
ni az ellentmondással elrontott rendet. Annyira fontos ez, hogy
aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem akar hinni,
elkárhozik. A mennyországba csak az Isten Országából jövõ em-
ber talál be. Örök élet és örök halál kérdése.

Másodikként az apostolok kerülnek szemünk elé. Nem elé-
gedtek meg azzal, hogy sorra egyházközségek alakultak, apostoli
rendeléssel megbízott vezetõkkel, - hogy minden rendben men-
jen, hanem arra is volt gondjuk, hogy a meglévõ közösségeket
újra látogassák, s a felmerülõ problémákat megoldják, az eltéré-
seket kiigazítsák, az ellanyhuló Isten-szeretetet felszítsák a ke-
resztényekben. Pál apostol is végiglátogatja a közösségeket, buz-
dítja õket, hogy tartsanak ki a hitben. Mert egy idõ után elvész a
kezdeti buzgóság, megkopik az elsõ szeretet ragyogása, s újra
kell gondolni életet és hitben való megmaradást, vissza kell térni
a tévedésbõl, megtalálni az elsõ utat és elsõ szerelmet. Hányan
ocsúdtunk már fel, hogy évekkel ezelõtti lelkesedésünk elpárol-
gott, hogy buzgóságunk és ragaszkodásunk lazult, sõt szakado-
zott. Bizony, meg kell újulnunk hitben és szeretetben, Egyház-
hoz tartozásunkban!

Harmadikként elõttünk áll a missziós kereszt: rajta olyan év-
számok, amikor még nagyszüleink sem éltek. Lassan kétszázhar-
minc éves izsáki egyházközségünk sokszor érezte már a megúju-
lás szükségét, és egyházi vezetõk küldték a missziós atyákat, hogy
megerõsítsék Krisztus hitében az elbizonytalanodó, gondjaikban
távol kerülõ embereket, hogy a szent X. Piusz pápa jelmondata
szerint: Mindent megújítsanak Krisztusban. A mostani missziós
kereszt 107 éve áll a hívõk elõtt, állandóan ösztönözve mindnyá-
junkat a folyamatos megújulás törvényére. Elmaradt házasságkö-
tések, bérmálások, elmaradt elsõáldozások és elodázott kibékülé-
sek ezreit rejtik a keresztre rótt számok. Évtizedekig elszalasztott
gyónások, kemény szívek engesztelõdései, mind benne vannak
azokban a súlyos, réz számokban.

Ma sem gondolunk mást. Megújulni Krisztusban. Sok év
múlt már el az utolsó szám felszögelése óta, sok javítani, újítani
való akad egyházközségünk életében. Mert megújul lassan a temp-
lomunk és külsõ környezete: nagy áldozatokat hoznak sokan ezért.
De most van egy kegyelmi hetünk, amikor a belsõ megújulásun-
kért kell áldozatot hozni, minél többen és minél teljesebbet. Erre
kérjük testvéreinket. Ezért jönnek, s buzdítanak a Kecskemét
környékén már a századok során annyi lelki segítésben fáradozó
„pihárista” atyák! Szítsuk fel magunkban a kegyelmet, hogy meg-
újuljunk lélekben és gondolkodásunkban! Segítsen az Isten!

Podmaniczki Imre plébános

Nyomorúságok között is bízni Istenben
olvasandó: Habakuk 1:1-11

Egyházi hírek
- Nyolc napos missziónk ünnepélyes befejezése és az

apostoli áldás, mely teljes búcsúval jár, a 25-i, vasárnapi 9
órai szentmisében lesz.

- Március 31-én, szombaton autóbuszos zarándoklat
indul Kunszállásra, Gyöngyössy Jakab atya sírjához, aki-
nek 25 éves temetési évfordulója van. A zarándoklatra a
plébánián, a sekrestyében és a hitoktatóknál lehet jelent-
kezni. A temetõben való megemlékezés után a kunszállási
templomban szentmisén veszünk részt.

- A virágvasárnapi barkaszentelés és körmenet a 9 órai
szentmise elõtt történik. Virágvasárnapon az Egyházmegye
templomainak felújítására gyûjtünk adományokat.

- A nagyheti szertartásokat nagycsütörtökön és nagy-
pénteken este 7-kor, nagyszombaton este 8-kor végezzük.
A körmenetre cseppfogós gyertyákat hozzunk magunkkal!

- Húsvét második napján is ünnepi szentmise rendet
tartunk.

- A templom kerítésének felújítására csodálatosan szép
lelkesedéssel adakoznak testvéreink. Már a kerítés költsé-
gének egyharmadát befizették. Isten fizesse meg, és a to-
vábbi adakozóknak is!

Lehetséges-e ez? „Hiszen, ha jól menne dol-
gunk könnyebb lenne elhinni, hogy Isten segít-
het rajtunk” – szoktuk mondani. Mit tegyünk a
jelen sokféle nyomorúsága között? Kiben és ho-
gyan bízhatnánk?

Habakuk próféta egy sötét, válságokkal teli év-
tizedek után erkölcsileg, hitbelileg és anyagilag
is teljesen lezüllött népet próbál erre tanítani. Egy
olyan „felvilágosult” társadalmat, amelyik azt tük-
rözte az életével, hogy „nem kell Istent komolyan
venni”. Magunkat kell komolyan venni! Elsõsor-
ban anyagilag szedjük meg magunkat. Gondos-
kodjunk mindenek felett a magunk szûk köre
anyagi jólétérõl… Elhanyagolták a gyerekek lelki,
szellemi nevelését. Kulturálatlanság, mûveletlen-
ség jellemezte ezt a kort. Természetesen, csak és
kizárólag Habakuk próféta koráról van szó!

Virágzott a korrupció, lábbal tiporták mind
Isten, mind a világ törvényeit; mindent ellepett
az erõszak.

Habakuk pedig és egy maroknyi nép, a több-
ség gúnyolódásai között szenvedve, kérdezte Is-
tent: mit tegyünk mindezek közepette ?

A próféta is együtt szenvedett a népével, és
közbenjárt imádságaival Isten elõtt értük. A né-
pért, amelyiktõl szenvedett, mert Istenhez hûsé-
gesen élte az életét. Nem csak koptatta a templo-
mot, hanem panaszos imádságaiban, kétségbeesé-
seiben is az Úrtól várta az eligazító választ. Hittel
tudta, hogy nem elég magát mentenie, nem elég,
ha azt teszi, amit az ország többsége: „csak ma-
gunkat mentsük meg valahogy”. Mert miközben
ki-ki csak önmagát szeretné biztonságban tudni,
így mindnyájan  széthullva elvesznek! Ezt az Is-
ten emberének tudnia kell. Fáj-e nekünk, hogy
népünk elfordult az Úrtól? A félmillió alkoholis-
ta, a hatmillió anyaméhben meggyilkolt magyar,

minden második felbomló házasság…?
Jézus Krisztusnak – az Egyetlenegynek – fájt

a mi bajunk, vesztünkbe rohanásunk, és ezért le-
mondva sokmindenrõl, eljött, hogy megmentsen
minket. Az emberileg reménytelenbõl lett örök
életünk…

Habakuk próféta a jövõvel is foglalkozott. Nem
nyelte el sem a jelen baja, sem annak mámora.
Komolyan számolt azzal, hogy a bûnt vagy bûn-
bánat és megbocsátás, vagy büntetés követi. Mi-
kor vesszük észre végre, hogy ez az élet egy vissza
nem térõ lehetõség arra, hogy hit által megmene-
küljünk az örök életre? Minden nehézség köze-
pette, Isten erre mindnyájunknak lehetõséget biz-
tosít! A jövõnk szempontjából pedig ez a legfon-
tosabb! Ezért ragaszkodik Habakuk a legnehezebb
körülmények között is Istenhez. „Átöleli” Istent
– ezt jelenti a neve. Mivel ezt teszi, így él, nem is
roskad össze a nagy bajok alatt.

Ma is ezért van jelen Isten a világban: ha vala-
ki Bele szeretne kapaszkodni, azt az Úr átölelve
megtarthassa az elveszéstõl, a reménytelenségtõl,
a depressziótól.

„Õrhelyemen állok és megállok a bástyán, és
figyelek, mit szól hozzám, mit felel panaszomra.
Mert el fog jönni az Úr, nem marad el. Íme, felfu-
valkodott a nép, nem igaz a lelke. Az igaz azon-
ban hite által él” – mondja  a próféta. Vagyis: aki
hûséges Istenhez. A héber nyelvben a hitet és a
hûséget ugyanaz a kifejezés jelöli.

Ez a megmaradás lehetõsége: minden körül-
mények között, mindent az Õ akarata szerint
igyekszem tenni. Annak akarata szerint, Aki sze-
ret és megtart engem.

Ezért ragaszkodjunk hittel, kitartóan, ráfonó-
dó bizalommal -  mert meg lesz a jutalma!

Nagy Árpád

Gyülekezeti hírek
- Emlékezzünk imádságos kegyelettel 1848 – 1849 gyülekezetünkhöz kötõdõ áldozataira is:

Nagykõrösi Tóth Pálra, aki a horvát pártütõk elleni felkelõ sereg tagja volt, elhunyt 1848.október 1-
én. Nagykõrösi Szabó Jánosra, aki ugyanazon sereg tagja volt, elhunyt 1848. október 11-én. Fejszés
Andrásra, akit egy német katona szúrt agyon, elhunyt 1849. július 27-én. A feltámadás boldog
reményében, emlékük legyen áldott!

- Kisizsákon március 25-én 14.30-tól (!) tartunk istentiszteletet.
- Április 5-én és 7-én (csütörtökön és szombaton) bûnbánati elõkészítõ istentiszteleteket tar-

tunk a gyülekezeti házban, 18.00 órától.
- Nagypénteken (április 6-án) zenés passióval emlékezünk a templomban, 18.00 órától
- A Húsvét ünnepi rendje:
- április 8-án (vasárnap), 10.00 órától ünnepi istentiszteletet tartunk, úrvacsoraosztással
- 14.30-tól Kisizsákon tartunk ünnepi istentiszteletet úrvacsoraosztással
- 17.00 órától délutáni istentiszteletet
- április 9-én (hétfõn), 10.00 órától ünnepi istentiszteletet és megterítjük az Úr szent asztalát
- 17.00 órától ünnepzáró istentiszteletre hívjuk kedves Mindnyájukat.
- Szeretettel várjuk az ifjúság jelentkezését a nyári hittan táborba, amelyre augusztus 6-11.kö-

zött kerül sor Balatonfüzfõn.
- Jelentkezéseket várunk a Bálványosváraljára (Erdély) esedékes testvérgyülekezeti kirándulásra

is. Indulás augusztus 17-én, érkezés augusztus 21-én.
- Szintén várjuk az érdeklõdõket a május 19-én sorra kerülõ egynapos gyülekezeti kirándulásra.

Uticél: Budapest, Biblia Múzeum, Parlament, Terror Háza (nem a Kossuth téri!)

IKEM rendezvény
Április 21-én (szombat), 17 órától Dózsa László színmûvész úr önálló estjére kerül sor.  Címe:

„ A rivaldától a vérpadig”. Helyszín: Pártok Háza (OTP feletti tanácskozó terem). Mindenkit szere-
tettel várunk!

EMLÉKEZÉSEMLÉKEZÉS

KULI ISTVÁN

Szívedbe nem volt más
csak a jóság és szeretet!

Halálodnak 1. éves évfor-
dulójára, soha el nem múló szeretettel!

Feleséged és családja

FODOR LAJOSNÉ

ORGOVÁNYI ERZSÉBET

halálának 1. évforduló-
jára.

Emlékedet örökre szí-
vünkbe zárjuk!

Szeretteid



IZSÁKI Hírek 2007. március 22.8. oldal

Büszkeségünk

Tüdõszûrés igen, de nem ingyen!
Lapunk elõzõ számában közöltük, hogy OEP finanszírozással

lehet Kecskeméten tüdõszûrésre jelentkezni. Mi ezt a tájékozta-
tást kaptunk, így ezt közöltük. Mint kiderült ez az információ
téves, mivel valójában 600 forintot kell fizetni a szûrésért. Kérdé-
sünkre azt a választ kaptuk, hogy az utolsó pillanatig nem volt
tisztázott, hogy vizitdíjköteles lesz-e szûrés vagy sem. Így fordul-
hatott elõ a téves tájékoztatás, amit mi továbbadtunk. Olvasóink
szíves elnézését kérjük!

Tüdõszûrés

Tüdõgondozó Intézet,
Kecskemét, Piaristák tere
(régi SZTK).

Naponta: 8 – 12 óráig
Hétfõn és szerdán: 14-

16,30-ig

A farizeusok reformja

LABDARÚGÁS

Gyatra kezdés

Óvodánk büszkesége Fodor
Karcsika, középsõ csoportos
kisfiú, aki a megyében meghir-
detett képzõmûvészeti pályáza-
ton elsõ helyezést ért el, gyur-
ma figuráival.

Karcsika már kiscsoportos
korában is vonzódott a kéz-
ügyességet kívánó tevékenysé-
gekhez. Keze nyomán szinte
életre kelt a gyurma, az agyag
és egyéb anyagok, ezért gondol-
tuk, hogy benevezzük erre a
pályázatra.

A beérkezett munkákat
rangos zsûri értékelte. Kõ Pál
szobrászmûvész saját kezûleg
dedikálta és adta át az elsõ dí-
jat, Karcsikának.

Az Izsáki Sárfehér Óvoda
középsõcsoportos óvónõi

A tavaszi idénykezdet nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna,
ugyanis a négy (két felnõtt és két ifjúsági) mérkõzésen mindösszesen
egy pontot sikerült szereznünk. A téli szünetben többen is elmentek
másik csapathoz. Virágh József Gyálarétre, Ámann Krisztián Taksony-
ra, Ámann Márk pedig Akasztóra távozott. Három játékos érkezett.
Aczél Péter a megyei III. osztályú Kecskeméti LC-tõl, Mészáros Pál a
Pest megyei II. osztályú Pilisvörösvártól és Takács László az NB III-as
Kiskunfélegyházától jött hozzánk.

A tavaszi elsõ fordulóban Bácsalmásra látogattunk. A kezdés után
nálunk volt többet a labda, de helyzetet nem sokat láthattak a nézõk.
Egy kicsit váratlanul a félidõ közepén egy szabálytalanság után kiállí-
tották a leggyorsabb játékosunkat, sõt egy büntetõt is ítéltek ellenünk.
Szerencsére kapusunk egy nagyszerû vetõdéssel hárította a tizenegyest.
Ezek után nagyon sok hibával játszott csapatunk, de szerencsénkre a
hazaiak is gyámoltalanul játszottak és így a kapuk nem igazán forog-
tak veszélyben. A második félidõben tovább folytatódott a két kapu
közötti területen a játék. Helyzetei inkább a hazai csapatnak akadtak,
de azok rendre ki is maradtak. A félidõ közepén ismét csak kiállítással
tarkította a játékvezetõ, az amúgy igen lagymatag játékot. Most mind a
két csapatból kiküldött egy-egy játékost egy kis lökdösõdés miatt. A
hátralévõ idõben sem változott a játék képe, és így maradt a gól nélkü-
li döntetlen, ami nekünk volt kedvezõbb. A következõ fordulóban
Kerekegyháza csapata látogatott hozzánk. Sajnos a kiállítások miatt,
több játékosunknak sérülten is vállalni kellett a játékot. Az elsõ félidõ
elején mi birtokoltuk többet a labdát, a vendégek pedig visszahúzód-
tak saját térfelükre és a kontratámadásaikban bíztak. Ezek közül saj-
nos az egyik be is jött az elsõ negyedóra végén, és így vezetést szereztek
a vendégek. Félóra után sajnos kényszerû cserét kellett végrehajta-
nunk. Továbbra is nálunk volt többet a labda, de veszélyes támadásai
az ellen félnek voltak. A második félidõben próbáltunk támadni, de
ismét nagyon sok hiba volt az összjátékunkba. Egy ellentámadásból
ismét a vendégek szereztek gólt. A félidõ közepén egy sérülés miatt tíz
emberre fogyatkoztunk, mert a cserepadon már nem volt játékosunk.
Az emberelõnyt is kihasználta az ellenfél és megnyugtató elõnyt sze-
reztek az utolsó negyedórára. Öt perccel a meccs vége elõtt egy nagyon
jól eltalált szabadrúgás csak szépségtapasz volt a vereségünkre. A két
mérkõzésen kiábrándítóan játszott a csapat, és csak bízni lehet a javu-
lásban. Nehéz lesz a javítás, mivel igen nehéz találkozók következnek
számunkra.

Ifjúsági csapatunkat, úgy látszik nagyon megviselte, hogy nincs
igazán kapusuk, mert az elsõ számú hálóõrük eligazolt tõlünk. Két
vereséget szenvedtek, és náluk is csak bízhatunk a jobb folytatásban.
Mind a két csapatunk esetében igaz, hogy ennél csak jobb jöhet.

16. forduló:
Bácsalmás PVSE – Sárfehér SE 0 – 0
Gréczi Gábor: Az ismert nehézségek (kiállítás, sérülés) miatt sze-

rintem megfelelõ eredményt értünk el. Inkább szereztünk egy pontot,
mint elvesztettünk kettõt.

Ifjúsági eredmény: 2 – 0
17. forduló:
Sárfehér SE – Kerekegyházi SE 1 – 3 (0 – 1)
Góllövõnk: Török
Gréczi Gábor: Rossz játékunk sérülésekkel párosult, és így megér-

demelten nyert a Kerekegyháza.
Ifjúsági eredmény: 1 – 7 Góllövõnk: Bertalan
További mérkõzések:
Március 24. 16:00: Tiszakécske VSE – Sárfehér SE
Április 01.   16:30: Sárfehér SE – Kiskunhalasi FC
Április 08.   16:30: Hartai SE – Sárfehér SE
Április 15.   16:30: Akasztói FC – Sárfehér SE
Április 22.   17:00: Sárfehér SE – Kiskõrösi LC
Április 29.   17:00: Kiskunmajsai FC – Sárfehér SE
HAJRÁ IZSÁK!                                                                    Izsák László

Gyurcsány Ferenc az -MSZP fõideológusa, s
immár elnöke is- reformnak nevezi azt az intéz-
kedés sorozatot, amely az egész magyar társadal-
mat kifosztja, megalázza és koldusbotra juttat-
ja. Ez az intézkedés is a globalizmus egyik hajtá-
sa, mert a globalizmus nem más, mint átfogó,
mindenre kiterjedõ pénzbehajtás, a kisemberek
és az egész nemzet totális kizsákmányolása (Rá-
kosi Mátyás és klikkje idején ezt padlássöprés-
nek nevezték).

Egy a Süddeutsche Zeitungban megjelent írás
nagyon is pontosan mutatja a hazánkban a 2006-
os parlamenti választások után létrejött politi-
kai helyzetet: “…a magyarok egyelõre azon ál-
mélkodnak, hogy Gyurcsány csapata milyen for-
mulákkal igazolja a kampányhazugságot.”

Ilyen hazug, képmutató, farizeus kormánya
a ,,kvázi” rendszerváltás után még sosem volt
hazánknak. Gyurcsány Ferenc esküdözött, hogy
nem lesz több megszorítás, majd Veres János két
nap múlva újabb szigorítást jelentett be. A
Gyurcsány-kormánynak semmi köze sincs a de-
mokráciához, hiszen két lábbal tiporják a demok-
rácia elveit és szabályait. Állandóan a szükséges
reformokat hangoztatják. Ám normális helyen a
reform a haladás érdekében végrehajtott változ-
tatás, újítás, a társadalom felemelkedése érdeké-
ben. Nem pedig az egész ország, a nemzet meg-
gyalázása, kifosztása! Gyurcsány a stabilitás hely-
reállításáról szónokol, de õk a stabilitást nem
helyre, hanem fejre állítják. Az MSZP egy ször-
nyûséges monetáris kátyúba (sõt ami itt van, az
már inkább mocsár!) vitte (lökte) bele az egész
magyar társadalmat. Az ’56-osoknak teljesen iga-
zuk van, amikor azt mondogatják, hogy õk nem
ezért a kizsákmányoló, hazug, antihumanista,
gátlástalan, áll-liberális, magyarellenes rendsze-
rért küzdöttek a forradalom és a szabadságharc
idején. (Ezért bizony nem is volt érdemes!)

Itt egy alantas hazárdjáték folyik a nemzet
szeme láttára. De vajon honnan fúj a „hátszél?”
Azt nagyon is jól tudjuk, hogy a bolsevisták szu-
ronyainak fedezete mellett fosztották ki az or-
szágot 25 évvel az átkos trianoni diktátum után.
De ami sokkal megalázóbb, hogy: ,Javainkat né-
pünk szeme láttára a rendszerváltás álsága alatt
tették magukévá. És szegény birkák már harmad-
szor tapsolják vissza ezeket a mutatványosokat.”
Ami itt folyik, az egy monetáris inkvizíció!

Hogyan tudják kivédeni, túlélni a nagycsalá-
dosok és kisnyugdíjasok a megszorításokat, az
álreformokat? Az ország egynegyede a létmini-
mum alatt vegetál. Gyurcsány Ferenc ezermilli-
árd forintot is meghaladó ,,intézkedéscsomagot”
jelentett be. Azt is tudjuk (bár még kevesen),
hogy minden évben 1.300 milliárd forintot fize-
tünk be az EU közös kasszájába!

Ha már ilyen mélyre süllyesztették erkölcsi-
leg és gazdaságilag az országot, akkor olyan re-
formokat kellene bevezetni, ami enyhítené a kis-
emberek gondjait és közben lassan, kis lépések-
ben húznának ki bennünket a gazdasági-pénz-
ügyi mocsárból. Tudjuk, hogy Gyurcsány nem
humanista. Minden forradalom és rendszervál-
tozás elõször tragédiába, majd pedig komédiába
torkollik. Gyurcsányéknál ez éppen fordítva igaz!

Gyurcsány Ferenc 1956-ot “színes, nagy népi
megmozdulásnak” nevezte. Még jó, hogy nem tet-
te hozzá, hogy majálissal egybekötött ... Milyen
jogon emlékezhet meg ötvenhatról egy hajdani
KISZ-titkár? Hogyan merészelnek jogról, törvény-
rõl szónokolni? Nem titok, hogy hazánk az adó-
csalók, sikkasztók, bankrablók és korrupt veze-
tõk eldorádója. A dübörgõ gazdaságból és a nagy

jólétbõl mi maradt? A semmibõl csak semmi ma-
radhat. Az MSZP és kiszolgálói mást sem tesz-
nek, mint a hazudozásaikat és ígéreteiket kozme-
tikázzák. Szíjártó Péter remekül definiálta a
Gyurcsány-kormányt: ,,Még soha nem volt ilyen
õszintétlen és tehetetlen kormánya az országnak”

A Gyurcsány-kabinet tíz alapelvet rögzített.
Néhány pontját idézem:

3. ,,A reformokkal újra kívánják osztani a le-
hetõségeket és a felelõsségeket.” Ez azt jelenti,
hogy õk osztják el egymás közt a kisemberektõl
kicsalt és bezsebelt pénzeket, mi pedig csak fize-
tünk és (rá)fizetünk ...

4. ,,A kiigazítások azért elõzik meg az Új
Magyarország fejlesztési programot, mert a cél
már az Új Magyarország megalapozása.” Ezt úgy
kell értelmezni, hogy az Új Magyarország meg-
szüntetése, hiszen ezen fáradozik a Gyurcsány-
kabinet és koalíciós ál-liberális partnere.

10. ,,Arra kívánnak törekedni, hogy az ártá-
mogatásokat a rászoruIók kapják…” (…BE A
HORGOT)

Hazánkban már rég nem arról van szó, hogy
milyen párt alakít új kormányt, illetve milyen
politikai ideológiát képvisel az éppen kormányon
lévõ párt. Itt sokkal többrõl van szó: az egész
nemzet erkölcsileg devalválódott. Az emberek hi-
tehagyottak, nincs felelõsségérzetük. Ez a kör-
nyezetszennyezés terén is megnyilvánul. Apati-
kus hangulat lett úrrá az országban. Az emberek
az “ahogy lesz, úgy lesz, nem érdekel az egész”
tapasztalatából leszûrt és magukénak vallott
pesszimista szemlélettel élnek egy fedél alatt.
Elõször is erkölcsileg kell rendbe tenni ezt a meg-
nyomorított országot.

A miniszterelnök nagyhangon ismertette az
Országos Érdekegyeztetõ Tanács elõtt az Új
egyensúly programot, amelyet “bölcs strukturá-
lis reformok” gyûjteményének nevezett. Ez sem
egyéb, mint “strukturális” porhintés.

Visszakanyarodva a Gyurcsány-kabinet re-
formprogramjához, ami tulajdonképpen nem re-
form, hanem súlyos megszorítások sora; a fiata-
lok otthonteremtését ellehetetlenítik, s a mun-
kahelyteremtést fojtják meg. A hatalmas áreme-
lések az inflációt hozzák magukkal. Gyurcsány
Ferenc azt is ajánlotta, hogy akiknek nem tet-
szik a koalíció programja, azoknak ,,El lehet
menni Magyarországról, tessék.

A hazánkat, társadalmunkat sújtó gazdasági
folyamatokat nem lehet elválasztani a globális
kapitalizmus válságától. A globális tõke mindent
bekebelez, mindent maga alá gyûr. A Gyurcsány-
kabinet megkísérli a lehetetlent: egyközpontú
politikai hatalmi struktúrát igyekszik létrehoz-
ni és minden eszközzel magához ragadja az EU-
ból befolyt pénzek elosztását. Ám azt se feledjük
el, hogy az EU sem örökéletû és már ma is a
válság repedései mutatkoznak “a centrum-kapi-
talista országok” gazdaságán is. Az is látható,
hogy a gazdasági elit a politikai elittõl gátlásta-
lanul átveszi a hatalmat, és ez az “antidemokra-
tikus folyamatok kezdetét jelenti” A politikai elit
csupán egy fej nélküli lovas lesz, vagyis a gazda-
sági elit semmibe veszi a demokratikus elveket,
és a gazdasági elitet egyáltalán nem érdekli, hogy
a megszorító Gyurcsány-csomagot -akár az egy-
kori Bokros-csomagot- most is a kispénzû, ki-
zsigerelt lakosság fogja megsínyleni.

Ma már pontosan láthatjuk, a 2006-os par-
lamenti választásokat nem a Fidesz vesztette el,
hanem az egész magyar társadalom. “Vae victis!”
(Jaj a legyõzötteknek! a szerk.)

Budai Kulcsár János
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Két oldalon

Köszönet

1. osztályos
beiratkozás

Az Izsáki Karitász-csoport
megköszöni mindazoknak
mindazt az adakozását, amit a
Karitász-bál alkalmával vagy
más alkalmakkor nyújtottak a
Szeretetszolgálatnak.

Ezekkel az adományokkal
sok embernek szereztek örö-
met, nyújtottak segítséget.

Köszönet illeti:
Vino étterem tulajdonosát

Prikkel Lászlót és dolgozóit,
Majoros Ferenc zenekarát,
Némedi házaspárt -akik a fia-
taloknak a táncot tanították be,
Helibor Szövetkezetet, Oreskó
Imrét, Ildi ABC-t, Petrányi
Lászlónét,  GelIér Ferencet,
Zöldségbolt - Grijnovitz Ani-
kót, Holsza Ajándéküzletet,
Gazdabolt - Magyar Jánost, Bo-
rostyán Drogériát, Izsáki
Házitészta Kft - Juhász
Sándornét, Telepolc - Csomor
Sándort, Virágbolt -
SzabadszálIási Istvánt,  Joker
Papír Írószert, Márti Fodrásza-
tot, Sörös Józsefet,  Hajnák Er-
zsébetet,  Baranyi Máriát, Bog-
nár Gábort, Szivárvány Papír-
írószer boltot, Laguna ABC-t,
Kovács butikot, Oreskó Nán-
dornak a Szt. Mihály Alapítvá-
nyon keresztül érkezõ nagylel-
kû adományát.

És mindazoknak, akik tá-
mogatói jegyekkel, jelenlétük-

kel, jókedvükkel járultak hoz-
zá az est szebbé tételéhez.
2008-ban ünnepeljük az Izsáki
Karitász csoport fennállásának
10. évfordulóját, egyben a 10.
Karitász-bál is jövõre lesz. Már
most elõre szeretettel hívunk
és várunk mindenkit erre a ke-
rek évfordulóra!

Mindenkinek jó szívvel fi-
gyelmébe ajánlom a következõ
imát. Ezt minél többször el-
imádkozva is segítünk!
Karitász ima
Uram, tégy engem a Te békéd esz-
közévé, hogy ahol gyûlölet van, oda
szeretetet vigyek,
ahol sérelem van, oda megbocsá-
tást,
ahol tévedés, oda igazságot,
ahol kétségbeesés, oda reményt,
ahol sötétség, oda világosságot, ahol
szomorúság, oda örömet, hogy ne
vigaszt keressek, hanem vigasztal-
jak,
hogy ne megértést keressek, hanem
másokat értsek meg, hogy ne en-
gem szeressenek, hanem szeretet
nyújtsak. Mert amikor adunk, ak-
kor kapunk,
mikor megbocsátunk, nyerünk bo-
csánatot,
mikor meghalunk, születünk meg
az örök életre. Amen.

Nagy Ferencné Etelka
Karitász-csoport

vezetõ

Állatvédelmi Fotópályázat 2007

Van hangja a csöndnek!
Szikár füvet súrol a szél,
zizegõ homoktövist zörget,
sejtésnyi hangfoszlánya ér.
Hallják az éles fülek
az értelem felel rája,
a figyelõ lélek süket,
dátumba forrt a logikája.
A látás gyér, homályos kép,
fenn, a kereszt ácsolt fája,
Két oldalán csügg két lator,
száz szem, százféleképp látja,
száz fül százféleképp érti,
amit kiált a bal lator:
le tudsz a keresztrõl lépni
ki nagy voltál valamikor?
-Kiabál fönn, a bal lator,
akinek bûn volt az álma-
„Láttalak én valamikor,
mezítláb, fehér ruhába’.
Atyádról szóltál, hol lakik;
’tán, fenn a nem ismert mennybe?
Hogyha odaérsz hajnalig,
majd minket is jelents be!
Bár nekünk piszkos volt kezünk,
hazug gyilkosok voltunk,
az a módi áll mindenütt,
míg bírtuk az volt a dolgunk!”
Kiköhögte a gúnykacajt,
szájából alvadt vére folyt,
s a gúnykacajba belehalt,
míg megszólalt a jobb lator:
„Mindentudója, te, király!
Te, ki tudod ki voltam,
te, ki bûnben sosem valál,
majd emlékezz meg rólam!”
Halk hangon Jézus szóla,
de nagy erõvel mondva:
„Még ma velem leszel, a paradicsomba!”
Jobboldalon, baloldalon,
a kereszt áll középen,
túl életen, túl álmokon,
ez a párbeszéd lészen.
A Golgotához, fenn, hangja volt
a halál elõtti csöndnek,
engedd! Lehessek jobb lator,
ha újruhába ölteszsz!

Magyar Gyuláné

Az Orpheus Országos
Állatvéd? és Természetbarát Köz-
hasznú Egyesület pályázatot hir-
det “ Állatvédelmi Fotópályázat
2007” címmel, melynek célja az
állatszeretet, a környezeti tuda-
tosság fokozása, a kreatív alkotó-
szellem ösztönzése, illetve annak
bemutatása.

A pályázaton 13-18 évesek,
18 év felettiek külön korosztály-
okban indulhatnak. A fotópályá-
zaton a résztvevõk hagyományos
fényképezõgéppel készített, digi-
tális technikával alkotott, kép-
szerkesztõ programmal átalakí-
tott (javított, átszerkesztett) mun-
kákkal is indulhatnak. Méret és
minõségi követelmény nincs.

Ideális pályázati témák
(ezektõl el lehet térni): szenved-
nek az állatok, boldog állatok,
gazdasági állatok, prémcélú álla-
tok, gazdasági állatok, laborálla-
tok, kóbor állatok, sintértelep,
cirkusz és állatkert.

A legjobb alkotások kiállítá-
son/kiállításokon kerülnek be-
mutatásra, illetve felkerülnek az
állatvédõ szervezet Internetes
képgalériájába is. A legjobb mi-
nõségû fényképekbõl kiadvány-
ok, képeslapok, plakátok is ké-
szülnek.

Pályázati információk:
Az elkészített munkákat e-

mailben a palyazat@zug.hu cím-
re vagy postai úton digitális for-
mában (Floppyn vagy CD-n) kell
elküldeni az Orpheus Egyesület,
6701 Szeged, Pf.: 929 címre (név,
pontos cím, korosztály megjelö-
léssel).

Küldésnél fel kell tüntetni:
„Állatvédelmi Fotópályázat 2007”

A legjobb alkotások készítõi
pénzdíjat, állatvédelmi kiadvá-
nyokat, vásárlási utalványokat,
DVD lemezeket, állatos magazin
elõfizetéseket, táborozásokat
kapnak.

A pályázatoknak 2007. már-

cius 20 - 2007. május 20 között
kell beérkezniük.

Az díjak postai úton jutnak
el az alkotókhoz.

További információ kérhetõ
a 06-20/99-59-409-es telefonszá-
mon vagy az palyazat@zug.hu cí-
men.

A pályázó munkája megkül-
désével hozzájárul ahhoz, hogy
alkotása kiadványokban megje-
lenjen. A pályázó tudomásul ve-
szi, hogy az egyesület kéziratot
nem küld vissza és külön kérésre
anyagilag nem honorál. A pályá-
zat kiírás teljes egészében a
www.zug.hu oldalon olvasható.

A pályázat ideje alatt is ingye-
nes kiadványrendelés állatbará-
toknak: közepes méretû BÉLYE-
GES - megcímzett válaszboríté-
kért térítésmentesen állatvédelmi
képeslapok, matricák, plakátok
kérhetõek az egyesület postací-
mérõl!

Minden pályázónak sok si-
kert kíván az Orpheus Állatvédõ
Egyesület

Jelmondatunk: Legyél Te is
Állatvédõ! Alkotásra fel!

IKEM
megemlékezés

A március 15-ei városi
ünnepség alkalmából az

Izsák és Környéke Erdélyi
Magyarok Egyesülete

megkoszorúzta a fõtéri
Bocskai emlék kopjafát is.

Fotó: Bálint Vilmos

Ideje: április 16. hétfõ 8-12
óráig és 13-16 óráig, valamint
április 17. kedd, 8-12 óráig.

Helye: A központi iskola
titkári irodája.

Szükséges iratok: óvodai
szakvélemény, orvosi igazolás,
szülõ személyi igazolványa, a
gyermek születési anyakönyvi
kivonata, lakcímkártya, a gyer-
mek TAJ-száma, 1 db. igazol-
ványkép a diákigazolványba,
550 Ft. a diákigazolványra, a
tankönyvpiac rendjérõl szóló
törvényben meghatározott in-
gyenesség igénybevételére vo-
natkozó igazolás.

Kérjük, szíveskedjék gyer-
mekét magával hozni a beirat-
kozásra.

Hambalkó Ferenc
igazgató

Katonai és munkaruházati vásár

március 29-30-31-én 7-17 óráig

KÍNÁLATUNKBÓL:
Katonai gyakorló nadrág 2.700,-Ft
Munkavédelmi cipõk 4.700,-Ft
Esõköpenyek 600,-Ft
Kertésznadrág 3.100,-Ft

Kabátok, mellények, pamutzoknik, kalapok,
sapkák, gumicsizmák, kesztyûk, bõrcipõk,

katonai bakancsok, stb.
Izsák, Gábor Áron u. 1. A Fejszés-autóalkatrész üzlet

udvarában.

Lakás és vagyonvédelem
VÉDJE ÉRTÉKEIT RIASZTÓRENDSZERREL.

Az Ön távollétében vigyáz lakására, betörés
esetén, telefonon értesíti Önt.

Nincs havidíj, felesleges telefonszámla.
Alap telepítés esetén 89.000,-Ft.

A szett tartalma: 4 db mozgásérzékelõ, 2 db
ajtónyitás érzékelõ, sziréna, LCD kezelõ,

ingyenes felmérés és árajánlat.
Ugyanitt kaputelefonok, kamerarendszerek,
telefonhálózatok telepítése és szervizelése.
Érd: Bránya György, T: 06-20-490-4913



IZSÁKI Hírek 2007. március 22.10. oldal

Eredeti elõirányzat Eredeti elõirányzat Eredeti elõirányzat

1. 1. Személyi juttatások 344.242 344.242

2. 2. Munkaadót terhelõ járulékok 108.617 108.617

3. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 143.701 143.701

4.
4.Támogatás értékû kiadások, egyéb
támogatás 118.275 118.275

5. - támogatás értékû mûk. kiadás 1.750 1.750

6. - mûködési célú pe. átadás 72.037 72.037

7. - társadalom-,szociálpolitikai juttatások 44.488 44.488

8. I. Mûködési kiadások összesen: 714.835 714.835

9. 5. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 12.284 12.284

10. 6. Beruházási kiadások 299.247 299.247

11. 7. Beruházási kiadások ÁFÁ-ja 59.850 59.850

12. 8. Felhalmozási támogatási kölcsön törl. 4.980 4.980

13. 9. Támogatási kölcsönök nyújtása 1.000 1.000

14. II. Felhalmozási kiadások összesen: 377.361 377.361

15. Pénzforgalmi kiadások összesen: 1.092.196 714.835 377.361

16. 10. Tartalék

17. III. Pénzforgalm nélküli kiadás összesen:

18. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1.092.196 714.835 377.361

19. 11. Hosszúlejáratú hitel törlesztés 5.294 5.294

20. IV. Finanszírozási kiadások összesen: 5.294 5.294

21. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1.097.490 714.835 382.655

ÖsszesenbõlS.
sz.

Kiadási elõirányzat megnevezése

Mûködési (2)
Összesen (2+3)

Felhalmozási (3)

4. számú melléklet

Az önkormányzat 2007. évi összes költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

Ezer forintban

Elõirányzatok

Izsák Város Önkormányzat Képviselõ-testületének
1/2007. (II. 21. ) számú rendelete az

Önkormányzat 2007. évi költségvetésérõl.

Izsák Város Önkormányzat Képviselõ-testülete az Államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi
XXXVIII. törvény 65. §-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás mûködési
rendjérõl szóló – módosított – 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2007. évi
költségvetésérõl az alábbi rendeletet alkotja.

A  rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
2.§ (1) Az önkormányzat költségvetési szerve az önállóan gazdálkodó Polgármesteri Hivatal, mely az Állam-
háztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 67. §-a alapján címet alkot.
(2) Az önkormányzat képviselõ-testülete az (1) bekezdésben meghatározott címen felül az 1. számú melléklet
szerinti címeket és alcímeket határozza meg, melyek részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek.
3.§  A képviselõ-testület az önkormányzat 2007. évi költségvetésének
a) kiadási fõösszegét      1.097.490   ezer forintban,
b) bevételi fõösszegét    1.027.258  ezer forintban állapítja meg,
c) a költségvetési hiányt 70.232 e. forintban állapítja meg, melynek finanszírozásáról a Képviselõ-testület
külön döntést hoz.

A rendelet szerkezete
4.§ Az önkormányzat költségvetési rendelettervezete az alábbi szerkezetben készül:
a.) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételei forrásonként
és fõbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben
b.) A mûködési, fenntartási elõirányzatok önállóan gazdálkodó költségvetési szervként, címenként és alcímen-
ként kiemelt elõirányzatonként részletezve.
c.) A felújítási elõirányzatok címenként és célonként.
d.) A felhalmozási kiadások címenként és feladatonként.
e.) Az önkormányzati hivatal költségvetése feladatonként, valamint külön tételben:
meghatározásra kerül a tartalék összege.
f.) Az éves létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként.
g.) A többéves kihatással járó döntések számszerûsítése évenkénti bontásban.
h.) A mûködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elõirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel mérleg-
szerûen.
i.) Az év várható bevételi és kiadási elõirányzatainak teljesítésérõl elõirányzat-felhasználási terv.
j.) A költségvetési évet követõ két év várható elõirányzatai a gazdasági elõrejelzések alapján.
k.) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai.
l.) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege, elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzat mérle-
ge.
m.) Közvetett támogatásokat (pl. adóelengedés) tartalmazó kimutatás.
I.  Költségvetési bevételek
5.§ (1) Az önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve mûködési és felhalmozási
cél szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a 2007. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve
mûködési és felhalmozási cél szerinti részletezését cím és alcímek szerint a 3. számú melléklet tartalmazza.

II. Költségvetési kiadások
6.§ (1) Az önkormányzat mûködési, fenntartási kiadásinak elõirányzatait a képviselõ-testület a következõk
szerint határozza meg:
Megnevezés
- Mûködési kiadások elõirányzata összesen: 714.835  e.Ft
Ebbõl:
- személyi jellegû kiadások:  344.242  e.Ft
- munkaadókat terhelõ járulékok:           108.617  e.Ft
- dologi jellegû kiadások: 143.701  e.Ft
- speciális célú támogatások. (segélyek) 44.488  e.Ft
- támogatásértékû kiadások 72.037  e.Ft
(2) A képviselõ-testület az önkormányzat kiadásait kiemelt elõirányzatonként kiadási jogcím szerint  a 4.
számú melléklet szerint állapítja meg.
(3) A képviselõ-testület az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek mûködési kiadásait
kiemelt elõirányzatonként az 5. sz. melléklet szerint állapítja meg.
7.§ (1)Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadása összesen: 377.361 ezer  forint.
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
- felhalmozási  elõirányzata:
359.097   e.Ft,
- a felújítások elõirányzata:
12.284   e.Ft,
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek felújítási és felhalmozási kiadásait a 6. számú
melléklet tartalmazza.
8.§ Az önkormányzat és költségvetési szervei (alcímek szerinti) felújítási elõirányzatait célonként a 7. számú
melléklet rögzíti.
9.§ Az önkormányzat és költségvetési szervei (alcímek szerinti) felhalmozási kiadásait feladatonként a 8.
számú melléklet tartalmazza.
10.§ Az önkormányzati hivatal költségvetését feladatonként a 9. sz. melléklet tartalmazza az igazgatási és
egyéb, nem intézményi formában folytatott tevékenységek kiadásaival.

III. Költségvetési kiadások és bevételek
11. § (1) Az önkormányzati hivatal tartalékot nem tervezett.
(2) Az önkormányzatnak tervezett pénzmaradványa nincs.
12.§ A mûködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elõirányzatokat, mérlegszerûen a 10. számú melléklet
mutatja be, valamint a 11. sz. melléklet szerinti elõzetes adatok alapján készült önkormányzati mérleg.
13.§ Az önkormányzat 2007. évi elõirányzat-felhasználási ütemtervét a 12. számú melléklet tartalmazza.
14.§ A költségvetési évet követõ két év várható mûködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elõirányzatait
a 13. sz. melléklet tartalmazza mérlegszerûen.
15.§ A többéves kihatással járó döntéseket a 14. sz. melléklet mutatja be évenkénti bontásban.
16.§ (1) Az önkormányzat rövidlejáratú kötelezettségeit a 15. sz. mellékletben mutatjuk be.
(2) A közvetett támogatásokat (adó-elengedés) a 16. sz. melléklet tartalmazza.
17.§ A gazdálkodás zavartalan biztosításához mûködési hitel felvételét tervezzük, melynek számítását a 17. sz.
melléklet mutatja be.
18.§ Közösségi támogatással megvalósuló fejlesztés bevételét és kiadását a 18. sz. melléklet tartalmazza.
19. § A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési mérlegét a 19. sz. melléklet tartalmazza.
20.§ Az önkormányzat költségvetési mérlegét összevontan
a 20. sz. melléklet mutatja be.

IV. Költségvetési létszámkeret
21.§  (1) A képviselõ-testület az önkormányzat létszám-elõirányzatát:
145 fõ átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban) állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek létszám-elõirányzatát a képviselõ-testület az
5. számú, valamint költségvetési szervenként a 21. sz. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
22.§ Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási elõirányzatai év közben megváltoztatható-
ak.
23.§ (1) A képviselõ-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Ha év közben az Országgyûlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami
pénzalap az önkormányzat számára pótelõirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselõ-testületet
tájékoztatni köteles.
A képviselõ-testület legalább negyedévenként a pótelõirányzatnak megfelelõen módosítja a költségvetési
rendeletét.
(3) Az önkormányzat költségvetési szerveinek vezetõi a jóváhagyott kiemelt elõirányzatokon belül a részelõ-
irányzatoktól – az államháztartás mûködési rendjérõl szóló (módosított) 217/1998. (XII. 30.) Korm. rende-
letben foglaltak figyelembevételével – elõirányzat-módosítás nélkül is eltérhetnek.
24.§ (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel
a számlavezetõ pénzintézettõl.
(2) A likviditási hitelfelvétellel kapcsolatos szerzõdés megkötésének a jogát a képviselõ-testület a polgár-

mesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerzõdésrõl annak aláírását követõ, következõ képviselõ-testületi
ülésen köteles tájékoztatást adni. A hitel egyszeri összege maximum az állami támogatás egy havi összege
lehet.
25.§ (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás,
illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerzõdések, illetve pénzügyi mûveletek lebonyolítását
a képviselõ-testület a polgármester hatáskörébe utalja.
A polgármester a megtett intézkedésérõl a következõ képviselõ-testületi ülésen tájékoztatást ad.
26.§  (1) Az önkormányzat támogatásértékû pénzeszközét a kedvezményezett külön megállapodásban foglal-
tak szerint használja fel.
(2) A támogatott a megállapodás szerint adott év december 31-ig nevére szóló számlákkal köteles elszámolni.
(3) Amennyiben a támogatott nem nyújt be szabályszerû elszámolást, úgy a következõ évben támogatásban
nem részesíthetõ.

Záró rendelkezések
27.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2007. január 1. napjától kell
alkalmazni.
Izsák, 2007. február 20.

Mondok József polgármester
Dr. Hauzmann János címzetes fõjegyzõ

Eredeti elõirányzat Eredeti elõirányzat Eredeti elõirányzat

1. I. Mûködési bevételek: 409.445 405.757 3.688

2. 1. Intézményi mûk. bevételek: 26.265 26.265

3. - hatósági jogkörhöz kötött 4.500 4.500

4.
- egyéb saját bevétel (bérleti díjak, lakbér, int.

ellátási díj, ÁFA bev.)
21.765 21.765

5. - kamatbevétel - -
6. 2. Önkormányzatok sajátos mûk.bevételei 383.180 379.492 3.688

7. 2.1 helyi adók: 49.000 45.312 3.688
8. - váll. kom. adója 2.000 2.000
9. - iparûzési adó 47.000 43.312 3.688
10. 2.2 átengedett központi adók 333.240 333.240
11. - SZJA helyben maradó rész 20.724 20.724
12. - jövedelem különbség mérséklése 158.106 158.106

13. - SZJA normatív módon elosztott rész 110.010 110.010

14. - gépjármûadó 44.400 44.400

15. 2.3 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev. 940 940

16. II. Támogatások: 310.030 217.206 92.824

17. 1. Önkorm.kv.-i támogatása 310.030 217.206 92.824

18. 1.1 Normatív hozzájárulások 210.210 210.210

19. 1.2 Központosított elõir. 3.000 3.000

20. 1.3 Normatív kötött felh. tám. 3.996 3.996

21. 1.4 Fejlesztési célú támogatások 92.824 92.824

22. III. Felhalmozási és tõke jellegû bevételek: 86.171 86.171

23. 1. Tárgyi eszközök értékesítése 31.600 31.600

24. 2. Önkorm. sajátos felh. és tõke bev. 54.571 54.571

25. IV. Támogatásértékû bevétel: 214.712 21.640 193.072

26. 1. Támogatásértékû mûködési bev. 21.640 21.640
27. - ebbõl: társ.bizt.alapból átvett 13.000 13.000
28. 2. Támogatásértékû felhalmozási bev. 193.072 193.072

29. V. Véglegesen átvett pénzeszközök: 2.900 2.900

30. 1. Mûködési célú pe. átv. áht-n kívülrõl

31. 2. Felhalmozási célú pe. áht.-n kívülrõl 2.900 2.900,

32.
VI. Támogatási kölcsönök visszatérítése,
igénybevétele:

4.000 4.000

33. 1. Felhalm.c.tám.kölcsön visszatér. áht-n kívülrõl 4.000 4.000

34. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1.027.258 644.603 382.655

35. 1. Mûködési célú hitel felvétel 70.232 70.232

36. VII. Finanszírozási bevételek összesen: 70.232 70.232

37. VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek:

38.
1. Elõzõ évi elõir.-maradvány,pénzmaradvány
igénybevétele

39. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1.097.490 714.835 382.655

Elõirányzatok

ÖsszesenbõlSor-
sz.

Bevételi forrás megnevezése
Összesen

(1=2+3) Mûködési (2) Felhalmozási (3)

2. számú melléklet

oldal 1/1

Az önkormányzat 2007. évi összes bevétele - forrásonként

Ezer forintban



2007. március 22. 11. oldalIZSÁKI Hírek

Izsák Város Önkormányzat Képviselõ-testülete  2/
2007. (II. 21.) rendelete az Önkormányzat 2006.

évi költségvetésérõl szóló  2/2006. (II. 15 .)
rendelet módosításáról.

Izsák Város Önkormányzat Képviselõ-testülete az Államháztartásról szóló – többször módosított – 1992.
évi XXXVIII. tv. 65. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint a költségvetési szervek tervezé-
sének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszerérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben meg-
határozottak alapján az önkormányzat 2006. évi költségvetésérõl szóló  2/2006. (02. 15.) sz. rendeletét az
alábbiak szerint módosítja.
A rendelet hatálya
1. § A rendelet 2. § (2) bekezdésében meghatározott 1. sz. mellékletében a  I. fõcím kiegészül a 9.  sz.
alcímmel – cigány kisebbségi önkormányzat
2. § A rendelet 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
A képviselõ-testület  az önkormányzat 2006. évi költségvetésének
a.) kiadási fõösszegét  1.293.994 ezer forintban,
b.) bevételi fõösszegét      1.293.994   ezer forintban állapítja meg.

I. Költségvetési bevételek
3. § A rendelet 5. § (1-2) bekezdésében feltüntetett mellékletek helyébe jelen rendelet 2. sz. és 3. sz.
mellékletei kerülnek.

II. Költségvetési kiadások
4. § (1) A rendelet 6. § (1) helyébe a következõ rendelkezés lép:
- Mûködési kiadások módosított elõirányzata összesen: 801.743 e.Ft
Ebbõl:
- személyi jellegû kiadások 345.464 e.Ft
- munkaadókat terhelõ járulékok 112.054 e.Ft
- dologi jellegû kiadások 153.162 e.Ft

Támogatások megnevezése összege

Sportegyesület támogatása 3.800
Nyugdíjasklub támogatása 250
Egyházak támogatása

Római Katolikus Egyház 400
Református Egyház 600

Izsákért Közalapítvány támogatása 500
Cserkészcsapat támogatása 150
Közérdekû kötelezettség vállalás tehetséges továbbtanulók tám. 400
Rendõrségi gépkocsi üzemeltetés támogatása 100
Néptánc csoport támogatás 120
Városi énekkar támogatása 100
Családi napközi támogatása 700
Kovács Gyula alapítvány támogatása 30
Polgárõr Egyesület támogatása 1.000
Alkotótábor támogatása 100
Izsák- és Környéke Erdélyi Magyarok Egyesület támogatása 120
Mazsorett csoport támogatása 100
Ökomenikus énekkar támogatása 80
Mozgáskorlátozottak egyesületének támogatása 100
Hubertus Vadásztársaság támogatása 250
Civil Rendvédelmi Szolgálat támogatása 50
Vakok és gyengénlátók szövetsége (Megyei) 50
Média Kölyök TV. 100
FLASH Tánccsoport támogatása 100
Helyi Kisebbségi Önkormányzat támogatása 150
Logopédiai oktatás 50

ÖSSZESEN: 9.400

Elõirányzat

5. sz. melléklet “E” oszlop részletezése

(ezer forintban)

2007. évi
Működési célú
támogatásértékű kiadások terve

Felújítási elõirányzat elõirányzat Kapcsolódó cím/alcím
megnevezése összege megnevezés - száma

Utak felújítása 11.784 Helyi utak fenntartása I./3.

Járdák felújítása 500 Helyi utak fenntartása I./3.

ÖSSZESEN: 12.284

Eredeti
elõirányzat

Módosított
ei. III.

Módosított
ei. IV.

Módosított
ei. V.

Eredeti
elõirányzat

Módosított
ei. III.

Módosított
ei. IV.

Módosított
ei. V.

Eredeti
elõirányzat

Módosított
ei. III.

Módosított
ei. IV.

1. 1. Személyi juttatások 333.867 338.412 338.934 345.464 333.867 338.412 338.934 345.464

2. 2. Munkaadót terhelõ járulékok 104.803 108.020 109.521 112.054 104.803 108.020 109.521 112.054

3. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 144.961 145.368 151.097 153.162 144.961 145.368 151.097 153.162

4.
4.Támogatás értékû kiadások, egyéb
támogatás

121.592 155.124 171.620 189.552 121.592 155.124 171.620 189.552

5. - támogatás értékû mûk. kiadás 7.684 1.064 1.064 3.664 7.684 1.064 1.064 3.664

6. - mûködési célú pe. átadás 77.097 77.097 77.097 77.197 77.097 77.097 77.097 77.197

7. - társadalom-,szociálpolitikai juttatások 36.811 76.963 93.459 108.691 36.811 76.963 93.459 108.691

8. I. Mûködési kiadások összesen: 705.223 746.924 771.172 800.232 705.223 746.924 771.172 800.232

9. 5. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 18.807 18.831 18.831 23.081 18.807 18.831 18.831

10. 6. Beruházási kiadások 334.392 335.538 335.538 358.960 334.392 335.538 335.538

11. 7. Beruházási kiadások ÁFÁ-ja 66.894 67.123 67.123 71.772 66.894 67.123 67.123

12. 8. Felhalmozási támogatási kölcsön törl. 19.880 19.880 19.880 22.710 19.880 19.880 19.880

13. 9. Támogatási kölcsönök nyújtása 1.000 1.000 1.000 3.038 1.000 1.000 1.000

14. II. Felhalmozási kiadások összesen: 440.973 442.372 442.372 479.561 440.973 442.372 442.372

15. Pénzforgalmi kiadások összesen: 1.146.196 1.189.296 1.213.544 1.279.793 705.223 746.924 771.172 800.232 440.973 442.373 442.372

16. 10. Céltartalék 1.279 1.279 1.279 1.279 1.279 1.279 1.279 1.279

17. 11. Mûködési tartalék 3.352 3.352 3.352 3.352

18.
III. Pénzforgalm nélküli kiadás
összesen:

1.279 4.631 4.631 1.279 1.279 4.631 4.631 1.279

19. Költségvetési kiadások összesen: 1.147.475 1.193.927 1.218.175 1.281.072 706.502 751.555 775.803 801.551 440.973 442.372 442.372

20. 12. Hitel kamat fizetés 7.900 9.292 9.292 9.722 232 7.900 9.292 9.292

21. 13. Hosszú lejáratú hitel törlesztés 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200

22.
IV. Finanszírozási kiadások összesen:

11.100 12.492 12.492 12.922 232 11.100 12.492 12.492

23. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1.158.575 1.206.419 1.230.667 1.293.994 706.502 751.555 775.803 801.743 452.073 454.864 454.864

4. számú melléklet

Az önkormányzat 2006. évi költségvetési kiadásai - kiadási jogcím szerint
Ezer

Elõirányzatok

Összesenbõl
S.
sz.

Kiadási elõirányzat megnevezése
Felhalmozási (3)

Összesen (2+3)
Mûködési (2)

Módosított
ei. V.

23.081

358.960

71.772

22.710

3.038

479.561

479.561

479.561

9.490

3.200

12.690

492.251

Eredeti
elõirányzat

Módosított
ei. III.

Módosított
ei. IV.

Módosított
ei. V.

Eredeti
elõirányzat

Módosított
ei. III.

Módosított
ei. IV.

Módosított
ei. V.

Eredeti
elõirányzat

Módosított
ei. III.

Módosított
ei. IV.

22. III. Felhalmozási és tõke jellegû bevételek: 30.000 39.106 39.106 83.104 3.383 3.383 30.000 35.723 35.723

23. 1. Tárgyi eszközök értékesítése 20.000 29.106 29.106 29.106 3.383 3.383 20.000 25.723 25.723

24. 2. Önkorm. sajátos felh. és tõke bev. 10.000 10.000 10.000 53.998 10.000 10.000 10.000

25. IV. Támogatásértékû bevétel: 350.267 356.657 358.376 338.741 25.800 32.190 33.909 43.792 324.467 324.467 324.467

26. 1. Támogatásértékû mûködési bev. 25.800 32.190 33.909 43.792 25.800 32.190 33.909 43.792
27. - ebbõl: társ.bizt.alapból átvett 19.000 21.000 21.000 17.275 19.000 21.000 21.000 17.275

28. 2. Támogatásértékû felhalmozási bev. 324.467 324.467 324.467 294.949 324.467 324.467 324.467

29. V. Véglegesen átvett pénzeszközök: 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500

30. 1. Mûködési célú pe. átv. áht-n kívülrõl

31. 2. Felhalmozási célú pe. áht.-n kívülrõl 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500

32.
VI. Támogatási kölcsönök visszatérítése,
igénybevétele:

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

33.
1. Felhalm.c.tám.kölcsön visszatér. áht-n
kívülrõl

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

34. VII. Hitelek: 41.735 41.735 6.077 6.077 41.735 41.735 6.077 6.077

35. 1. Mûködési célú hitel felvétel 41.735 41.735 6.077 6.077 41.735 41.735 6.077 6.077

36. 2. Felhalm. célú hitel felvétel

37. VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek: 20.000 41 41 41 17.044 41 41 41 2.956

38.
1. Elõzõ évi elõir.-
maradvány,pénzmaradvány igénybevétele

20.000 41 41 41 17.044 41 41 41 2.956

39. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1.158.575 1.206.419 1.230.667 1.293.994 706.502 751.555 775.803 801.743 452.073 454.864 454.864

Sor-
sz.

Bevételi forrás megnevezése
Mûködési (2)

Összesen
(1=2+3) Felhalmozási (3)

Összesenbõl

E l õ i r á n y z a t o k

2. sz. melléklet

Az önkormányzat 2006. évi bevételei - forrásonként

Ezer fori

Módosított
ei. V.

83.104

29.106

53.998

294.949

294.949

3.500

3.500

2.000

2.000

492.251

Felhalmozási kiadás Elõirányzat összege: Kapcsolódó cím/alcím
megnevezése összegeeredeti mód. megnevezése - száma

Belterületi csapadékvíz elvezetés 133.994 Városgazdálkodás I./4.

Szélessávú internet építés 182.803 Polgármesteri Hivatal I./1.

Elsõ lakáshoz jutók támogatása 1.000

KAC (hulladék) visszafizetés 4.980

Egészségügyi központ létesítés 30.000 Járó-beteg szakellátás I./6.

Parkoló építés 12.300 Városgazdálkodás I./4.

ÖSSZESEN: 365.077

eredeti

7. sz. melléklet
Az önkormányzat 2007. évi tervezett felújítási elõirányzat célonként

(ezer forintban)

8. sz. melléklet
Az önkormányzat 2007. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként

(ezer forintban)

- speciális célú támogatások (segélyek) 108.691 e.Ft
- mûködési célú pénzeszköz átadás 77.197 e.Ft
- támogatás értékû mük. kiadás 3 .664 e.Ft
(2) A rendelet 4. sz. mellékletének helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép.
(3) A rendelet 5. sz. mellékletének helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép.
5. § (1) A rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe az alábbi szöveg kerül:
Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadása összesen  492.251 ezer forint.
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
- a beruházások elõirányzata 430.732 e.Ft
- a felújítások elõirányzata   23.081 e.Ft
(2) A rendelet (2) bekezdésében jelölt 6. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 6. sz. melléklete kerül.
6. § A rendelet 8.§-ban szereplõ 7. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 7. sz.   melléklete lép.
7. § A rendelet 9.§-ban jelölt 8. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 8. sz.     melléklete lép.
8. § A rendelet 10.§-ban meghatározott önkormányzati hivatal módosított költségvetését a 9. sz. melléklet
tartalmazza.

III. Költségvetési kiadások és bevételek
9.§ A rendelet 13. §-ban meghatározott 12. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 12 sz. melléklete lép.
10. § A Költségvetési rendelt 14. §-ban meghatározott melléklet helyett jelen rendelet 13. sz. melléklet
érvényes.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
11. § A rendelet 24. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló projektjét a 18. sz.    melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések
12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2006. január 1.  napjától kell
alkalmazni.
Izsák, 2007. február 20.

Mondok József polgármester
Dr. Hauzmann János címzetes fõjegyzõ

Eredeti
elõirányzat

Módosított
ei. III.

Módosított
ei. IV.

Módosított
ei. V.

Eredeti
elõirányzat

Módosított
ei. III.

Módosított
ei. IV.

Módosított
ei. V.

Eredeti
elõirányzat

Módosított
ei. III.

Módosított
ei. IV.

1. I. Mûködési bevételek: 383.538 393.953 396.942 398.869 383.538 393.953 396.942 398.869

2. 1. Intézményi mûk. bevételek: 17.630 26.212 26.212 26.721 17.630 26.212 26.212 26.721

3. - hatósági jogkörhöz kötött 4.000 8.000 8.000 4.500 4.000 8.000 8.000 4.500

4.
- egyéb saját bevétel (bérleti díjak, lakbér,

int. ellátási díj, ÁFA bev.)
13.130 17.712 17.712 21.721 13.130 17.712 17.712 21.721

5. - kamatbevétel 500 500 500 500 500 500 500 500

6. 2. Önkormányzatok sajátos mûk.bevételei 365.908 367.741 370.730 372.148 365.908 367.741 370.730 372.148

7. 2.1 helyi adók: 52.000 52.000 52.000 54.800 52.000 52.000 52.000 54.800

8. - váll. kom. adója 2.000 2.000 2.000 2.600 2.000 2.000 2.000 2.600

9. - iparûzési adó 50.000 50.000 50.000 52.200 50.000 50.000 50.000 52.200

10. 2.2 átengedett központi adók 313.308 314.041 317.030 315.548 313.308 314.041 317.030 315.548
11. - SZJA helyben maradó rész 22.888 22.888 22.888 22.888 22.888 22.888 22.888 22.888

12. - jövedelem különbség mérséklése 159.328 157.032 160.021 154.539 159.328 157.032 160.021 154.539

13. - SZJA normatív módon elosztott rész 86.092 89.121 89.121 89.121 86.092 89.121 89.121 89.121

14. - gépjármûadó 45.000 45.000 45.000 49.000 45.000 45.000 45.000 49.000

15. 2.3 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev. 600 1.700 1.700 1.800 600 1.700 1.700 1.800

16. II. Támogatások: 327.535 369.427 424.625 461.662 238.385 280.253 335.451 352.964 89.150 89.174 89.174

17. 1. Önkorm.kv.-i támogatása 327.535 369.427 424.625 461.662 238.385 280.253 335.451 352.964 89.150 89.174 89.174

18. 1.1 Normatív hozzájárulások 224.177 223.636 223.636 223.636 224.177 223.636 223.636 223.636

19. 1.2 Központosított elõir. 4.000 4.356 42.794 43.997 4.000 4.356 42.794 43.997

20. 1.3 Normatív kötött felh. tám. 10.208 52.261 69.021 85.331 10.208 52.261 69.021 85.331

21. 1.4 Fejlesztési célú támogatások 89.150 89.174 89.174 108.698 89.150 89.174 89.174

Mûködési (2)

Elõirányzatok
Összesenbõl

Sor-
sz.

Bevételi forrás megnevezése Felhalmozási (3)(1=2+3)
Összesen

2. számú melléklet

Az önkormányzat 2006. évi bevételei - forrásonként

EzEzer forintban

Módosított
ei. V.

108.698

108.698

108.698
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Anyakönyvi Hírek

Megérkezett a tavasz az Iparcikk Áruházba!

Tavaszi vetõmagok már 53,-Ft-tól!
- konyhakerti apró magok, virágmagok, virággumók, virághagy-
mák, mini burgonyagumó: Desiree, Kleopátra

Tavaszi szerszámok kedvezõ áron!
- ásó, gereblye, szerszámnyelek, metszõollók: 790,- Ft-tól , fûré-
szek, stb.

Kerékpárok már 18.890,-Ft-tól! Kerékpár és motorkerékpár alkat-
részek kaphatók!

Huzalok, szegek, locsolótömlõk, mûanyagáruk és még több ezer
féle termék beszerezhetõ!

Tavaszi nagytakarításhoz kínálunk tisztítószereket, mosó- és mo-
sogatószereket, festékeket, lakkokat, hígítókat.

Új könyvek és akciós mûsoros DVD-k érkeztek!

Élelmiszerboltjaink akciós ajánlata március 26-ig:
Farmer tejföl 375 gr 149,-Ft
Szentkirályi ásványvíz 1,5 l 89,-Ft
Porcukor 500 gr 139,-Ft
Gici trappista sajt 1059,-Ft/kg
Coop mák 250 gr 219,-Ft

Március 28-április 10-ig:
Coop B rizs 149,-Ft
Ráma kocka 250 gr 125,-Ft
Coop torma 200 gr 99,-Ft
Coop kréker mix 250 gr 269,-Ft
Pepsi cola 2,5 l 269,-Ft
Coccolino öblítõ 2/1 769,-Ft
Baba tusfürdõ 3x400 ml 899,-Ft
Coop aroma 30 ml 69,-Ft
Coop margarin kocka 250 gr 69,-Ft
Coop olívabogyó 170 gr 89,-Ft

JÓT, JÓ ÁRON A COOP-TÓL!

Március 28. szerda
18:00: Kölyök TV
19:10: Dr. Csath Magdolna
           közgazdász professzor
           izsáki elõadása (ism.)
20:15: A NASA története 5. r.
           A Gemini 8 története
           (ism.)
20: 40: Biztonsági Zóna
Március 29. csütörtök
18:00: Kölyök TV
19:10: Az izsáki rendõrõrs
           avatása. ITV-riportfilm
19:25: Szivárvány Magazin
19:50: A NASA története 6. r.
          A Gemini öröksége
Április 4. szerda
18:00: Kölyök TV (ism.)
19:10: Az izsáki rendõrõrs
           avatása. ITV-riportfilm
          (ism.)
19:25: Szivárvány Magazin
19:50: A NASA története 6. r.
           A Gemini öröksége (ism.)
Április 5. csütörtök
18:00: Kölyök TV
19:10: A NASA története 7. r.
           Huston
19:40: Sárfehér SE-Kiskunhalasi
           FC labdarúgó mérkõzés
           felvételrõl
Április 11. szerda
18:00: Kölyök TV (ism.)
19:10: A NASA története 7. r.
            Huston (ism.)
19:40: ITV-portré a februárban
           elhunyt Rózsa Béláról
20:30: Biztonsági Zóna
Április 12. csütörtök
18:00: Kölyök TV (ism.)
19:10: De ha elindul a vonat…
           ITV-riportfilm a
           Kecskemét-Fülöpszállási
          vasútvonalról
20:00: A NASA története 8. r.
          A Hold
20: 25: Szivárvány Magazin
Április 18. szerda
18:00: Kölyök TV (ism.)
19:10: ITV-portré
           Rózsa Béláról (ism.)
20:00: Biztonsági Zóna
20:25: A NASA története 8. r.
           A Hold (ism.)
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ÜGYELETEK
Orvosi ügyelet

Hétfõtõl péntekig 16 órától másnap reggel 8 óráig,
hétvégén és munkaszüneti napokon 8 órától 8 óráig a

szabadszállási központi ügyelet (Mindszenty tér 5.) hívható a
76/353-324-es számon.

Rendelési idõben, illetve hétköznap 16 óráig a helyi orvosok
hívhatók a 06-20-962-4594 számon.

Gyógyszertári ügyelet
Március 19-25: Szabadszállás, T: 358-028

Március 26-április 1: Izsák, T: 569-208
Április 2-8: Szabadszállás

Április 9-15: Izsák
Április 16-22: Szabadszállás

Rendõrség
06-30-546-7196

Polgárõrség
06-30-555-6645

Kábeltévé ügyelet
Március 19 – 25: Izsák László, József A. u. 8.

Tel: 06-20/475-7966
Március 26 – április 01: Farkas Zsolt, Garai tér 7.

Tel: 06-20/436-7400
Április 02 – 08: Izsák László
Április 09 – 15: Farkas Zsolt
Április 16 – 22: Izsák László
Április 23 – 29: Farkas Zsolt

Születtek: Hegedûs Hanna Panna an: Cserna Henrietta,
Ungor Zoltán an: Hegyi Anett, Hevér Dominik an: Béres
Szilvia, Virág Lara, Virág Letti an: Horváth Gyöngyi,
Jávorka Attila an: Trepák Anita.
Házasságkötés: nem volt.
Meghaltak: Böcz Irén 78 éves, Kisfaludy. u. 8, Kiss Jó-
zsef 72 éves, Bem J. u. 1., Hirt István  85 éves, Gedeon
dûlõ  12., Hangya Lászlóné sz: Németh Rozália 79 éves,
Kisizsák Reviczky u. 40., Góhér Béla 79 éves, Kiss J. u.
12., Jakab Mihály 71 éves, Katona J. u. 29., Beck Antalné
sz: Lõrincz Mária 86 éves, Szigligeti u. 8.

Eladó bontásból fa bejárati ajtó, üvegezett, költözõ szárnyas, és
Minimatt automata mosógép. Tel.: 06-30-526-6655

1900 négyszögöl 6 éves magas mûvelésû szõlõ eladó. Tel: 06-70-
295-3477

Kecskemét belvárosában 63 m?-es szépen felújított erkélyes la-
kás eladó. Tel: 06-70-295-3477

1600 négyszögöl 8 éves magas mûvelésû kék szõlõ eladó. Tel: 06-
20-914-1844

Õszibarack, kopaszbarack, gumibarack, cseresznye és japánszilva
gyümölcsfa kapható. A Kisizsáki útban, a betonút mellett 0,9 ha. szán-
tó eladó. Tel: 06-20-3229-718 vagy 374-723 K. Szabó Ferenc

Az Iskola dûlõben 2,6 ha. szõlõ, almás, vegyes gyümölcsös, cse-
pegtetõ rendszerrel, bekerítve, két kúttal, RS traktorral eladó. Tel: 06-
20-441-6954
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APRÓHIRDETÉSEK

ÚJ SZOLGÁLTATÁS
a PÁL és PÁL BT-nél

Izsák, Kossuth L. u. 42. szám alatt.

2006. január 1-tõl megkezdtük,
kedvezõ áron,

rövidáruk értékesítését.

Kaphatók:
cérnák (minden színben),

zippzárak (dzsekibe, nadrágba),
gombok nagy választékban, gumik, csatok,

kapcsok, csipkék,
szegõk, zsinórok, vállpárnák, vállfák, vetexek,

bélésselymek,
gombostûk, varrótûk.

Szolgáltatásaink: gombbehúzás, patentozás, zipzár-
csere, szoknyák, nadrágok felhajtása, függönyök és

terítõk szegése.

Minden kedves érdeklõdõt
barátságos kiszolgálásban

részesítünk!
Tel.: 360-064 vagy

20-5530-197

ÁFÉSZ HÍREK

ZÖLDKÁRTYA
gyors ügyintézéssel, diesel-, benzin-,

és gázüzemû gépkocsikra!

MOLNÁR-BOSCH
CAR SERVICE

Páhi, Vasút u. 9.
ZÖLDKÁRTYA

AKÁR FÉLÓRA ALATT IS!
T: 78/436-052, 0620-945-9966

Tisztelt Izsákiak
Felhívjuk a nõi lakosság fi-

gyelmét, hogy a Népegészség-
ügyi Program keretében tovább
folytatódik a méhnyakrák szû-
rés. A hölgyek legalább két éven-
te keresse fel a területileg illeté-
kes nõgyógyászati szakrende-
lést. Tudni kell, hogy a szûrõ-
vizsgálat nem kötelezõ, elmu-
lasztása nem a közösségre
„csak” kinek-kinek önmagára
jelent veszélyt. Szervezett for-
mában Izsákon nincs rákszûrés.
Szûrést az alábbi helyeken és
idõben, díjmentesen végeznek,
idõpont egyeztetés után.
Kecskemét Izsáki u. 5. Kórház, C

pavilon,
hétfõtõl - péntekig: 8 - 12-ig,
tel.: 06-76-516-900/6965

mellék.
Rendelõintézet, Kecskemét,

Nyíri u. 38.,
hétfõtõl- péntekig:
8-12-ig és 14-16-ig,

tel.: 06-76-516-900 (kartonozó)
Szabadszállás, Rendelõintézet,

hétfõtõl - péntekig:
9,30-12,30-ig

Tel.: 06-76-353-543
Körzeti védõnõk


