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Tisztelt Izsákiak!

Végleg lezárják
a melegvíz-kutat

Megjött a hó!

Önkormányzati hírek

Békés, szép

karácsonyt

és eredményekben gazdag,

boldog új esztendõt

kívánunk Olvasóinknak!

Ismét egy új esztendõ
elõtt állunk. Ilyenkor szokás
szerint értékeljük a mögöt-
tünk hagyott évet, s tervezzük
az elõttünk állót. A 2007-es
évünk nem volt könnyû, de
sikerült leküzdenünk a gon-
dokat, s az elvégzett feladato-
kat illetõen, egy pozitív mér-
leggel zárhatunk. Elég, ha az
útépítéseket, az esõvíz elveze-
tõ rendszer elsõ ütemét, vagy
a szélessávú internethálózat
kiépítését említem. Mindezek
megvalósításához az is kellett,
hogy a képviselõ-testület
olyan egyetakarással dolgozott
közös céljaink eléréséért,
amely példaértékû lehet bárki
elõtt. Büszkék lehetünk erre.
Ezúton is nagyon köszönöm
ezt a hozzáállást!

Az elõttünk álló 2008-as
év sem lesz könnyû, hiszen
rengeteg feladat vár megoldás-
ra. Címszavakban a fõbb ten-

nivalók; a regionális egészség-
ügyi központ létrehozása, az
iskola teljes felújítása, tizen-
két utca burkolása, a város-
központ hátralévõ részének
felújítása, a csapadékvíz elve-
zetõ rendszer második ütemé-
nek megvalósítása, a régi hul-
ladéklerakó rekultiválása és
egy új mûvelõdési központ
építésének elindítása. Lesz
tehát feladatunk bõven, mely-
hez az ideihez hasonló együtt-
munkálkodásra lesz szüksé-
günk. Kérem a képviselõ ura-
kat és városunk lakosságát,
hogy az eddigiekhez hasonló
támogatással segítsék közös
céljaink megvalósítását. En-
nek reményében kívánok
valemennyiüknek békés, bol-
dog karácsonyi ünnepeket és
boldog, közös eredményekben
is gazdag új évet!

Mondok József
polgármester

1973 óta áll kihasználatla-
nul egy melegvizes kút a Vadas
dûlõben. Az Alföldi Kõolaj Ku-
tató Vállalat ekkor végzett pró-
bafúrásokat Izsákon. Olajat
nem találtak, melegvizet viszont
igen. Az 1052 méteres kút mé-
lyérõl, napi 950 köbméteres
hozammal tört felszínre a 68
fokos melegvíz. Sajnos olyan
magas sókoncentrációval, amely
kétségessé tette a hasznosítást.
Ennek ellenére volt néhány el-
képzelés. Egyik szerint a meg-
lévõ strandra vezették volna be
a vizet, más elgondolás szerint
a helyszínen épült volna gyógy-
fürdõ. Végül azonban minden
terv meghiúsult, mivel körül-
ményesen és igen drágán lehe-
tetne csak a vizet sótlanítani.

Anélkül viszont használhatat-
lan.

A kút eddig ideiglenesen
volt lezárva, most a Bányava-
gyon Hasznosító Társaság úgy
döntött, véglegesítik a zárat.
Mint a munkálatokat végzõ
ceglédi Kelly Kft. fõfúrómeste-
re, Nagy Károly elmondta, a
csöveket nem szedik fel, csu-
pán megfelelõ mennyiségû be-
tondugót juttatnak le, amely
biztonsággal ellenáll a víz nyo-
másának.

-te-

A Képviselõ-testület 2007.
november 27-én tartott ülésén
rendeletet alkotott az Önkor-
mányzat 2007. évi költségveté-
sérõl szóló 1/2007. (II. 21.) ren-
delet módosításáról. Ezen, ren-
deletet lapunkban közzé
tesszük.

A Képviselõ-testület az ön-
kormányzat 2007. III. negyed-
évi költségvetésének végrehaj-
tásáról szóló beszámolót az elõ-
terjesztésnek megfelelõen jóvá-
hagyta.

A Képviselõ-testület meg-
tárgyalta a 2008. évi költségve-
tés koncepciójáról szóló elõter-
jesztést és az alábbiak szerint
határozta meg a költségvetés
tervezésének további menetére
vonatkozó elveket: A tervezés
során a bevételi és kiadási ol-
dalt egyensúlyban kell tartani;
Elsõdleges elvként kell érvénye-
sülnie az év során a takarékos-
ságnak; Általános tartalékot
kell elkülöníteni az év közben
felmerülõ, elõre nem tervezett
feladatok fedezetére (pályázati
saját erõ); A 2008. évi terveze-
tet a bizottságok vizsgálják
meg, és javaslataik kerüljenek
a testület elé; A mûvelõdési ház
felújítása pályázati támogatás
igénybe vételével; pályázati  tá-
mogatás segítségével kerékpár-
út építés tervezése, megkezdé-
se; járdaépítések folytatása.

A Képviselõ-testület Izsák
Város Önkormányzatának
2008. évi ellenõrzési tervét az
elõterjesztésnek megfelelõen
elfogadta.

A testület a Táncsics Mi-
hály Általános Iskola épületé-
nek pályázati felújításával kap-
csolatos építési engedélyezési
tervek elkészítésével megbízza
a KIWWI Projekt Kft. (Solymár)
vállalkozást és a tervek elkészí-
téséért 6.500.000.-Ft + ÁFA
díjazásban állapodik meg a ter-

vezõvel.
A Képviselõ-testület Kun-

szentmárton város Önkor-
mányzatának eladási ajánlatát a
Bükkszéki Ifjúsági táborban
lévõ tulajdoni hányadáról nem
fogadja el, és nem kíván vételi
szándékával élni.

A Képviselõ-testület a “Te-
lepülési szilárd hulladéklerakó-
kat érintõ térségi szintû rekul-
tivációs programok elvégzése”
címû KEOP-2.3.§/1F címû pá-
lyázat elkészítésére a NOX 2000
Zrt. Budapest, Bartók Béla u.
152. székhelyû vállalkozással
kötött megállapodást utólago-
san jóváhagyta.

Közmeghallgatáson 3
izsáki lakos vett részt és a ré-
szükrõl elhangzott felvetések-
re a polgármester válaszolt.

Izsák Város Önkormányza-
ta 2007. december 18-án tartot-
ta soros ülését. Az ülésen meg-
tárgyalta az Izsákért közalapít-
vány beszámolóját a 2006. évi
munkáról, melyet elfogadott.

Az Önkormányzat Képvise-
lõ-testülete tárgyalta a
Napköziotthonos Óvoda Szer-
vezeti és Mûködési Szabályza-
tát, valamint az Intézményi
Minõségirányítási  Programjá-
nak kiegészítését. A Képviselõ-
testület az anyagokat jóváhagy-
ta.

A Képviselõ-testület sza-
bályzatot fogadott el az önkor-
mányzat által nyújtott támoga-
tásokra vonatkozóan. A sza-
bályzatot figyelmébe ajánljuk
mindazoknak, akik a 2008. évre
vonatkozóan támogatást kér-
nek, illetve kívánnak kérni az
önkormányzattól. A szabályza-
tot a lap jelen számában közzé
tesszük és felhívjuk a figyelmet
arra, hogy csak a szabályzat sze-
rint igényelhetõk a támogatá-
sok. Támogatási kérelmek a sza-
bályzat szerint 2007. december

15. és 2008. január 15. között
nyújthatók be. Ezen határidõ
elmulasztása jogvesztõ. Javasol-
juk, hogy a szabályzatot az ér-
dekeltek részletesen tanulmá-
nyozzák át, mert az ott szabá-
lyozott feltételek be nem tartá-
sa következményeket von maga
után. Azok a szervezetek, akik
év közben nyújtottak be 2008.
évre támogatási kérelmet a fent
jelzett határidõig ismételjék
meg, mert csak az újólag beje-
lentett kérelmeket tárgyalja ér-
demben a képviselõ-testület.

Az Önkormányzat megtár-
gyalta a bérbe adott önkormány-
zati ingatlanokról szóló tájé-
koztatót és úgy döntött, hogy
szorgalmazni kell a szabad ren-
delkezésû ingatlanok eladását,
illetve bérbe adását.

A Képviselõ-testület rende-
letet alkotott a 2008. évi gyer-
mekintézményi térítési díjakról,
a 2008. évi vízdíjakról és 2008.
évi hulladékszállítási díjakról.
Ezen, rendeleteket lapunkban
külön közzé tesszük.

Az önkormányzat képvise-
lõ-testülete módosította a jog-
szabályi elõírásoknak megfele-
lõn az Általános Iskola Alapító
okiratát.

A Képviselõ-testület dön-
tött arról, hogy a Dózsa tér 15.
szám I. emeleti üres lakást ér-
tékesíti a versenytárgyaláson
kialakított 5.400.000.-Ft-os
vételárért

A Képviselõ-testület dön-
tött továbbá arról, hogy az
Izsák-Soltszentimrei út és a
belterületi utak felújítása címû
+DAOP elnevezésû pályázatok
elkészítésével az

AGROTRUST Consulting
2004. Budapesti Kft-t bízza
meg 2 %-os sikerdíj fejében.

Dr. Hauzmann János
címzetes fõjegyzõ

Sokáig úgy nézett ki, hogy idén sem lesz havas telünk, ám néhány napja lehullott az
elsõ idei hó, ezzel némi reményt adva arra is, hogy fehér karácsonyunk lesz.

Bálint Vilmos több felvételen is megörökítette a régen várt látványt.
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Festményvásár a nyári
alkotótábor javára

Negyven esztendõ
a köz szolgálatában

Január 1-jével
nyugdíjba vonul
Rigóné Csontos Kata-
lin, akit talán soha sen-
ki sem szólított Kata-
linnak. Mert õ Katika!
Szimpatikus személyi-
ségéhez csak ez illik, és
így is szólítja, minden-
ki. A ’60-as évek végén,
mint az iskola admi-
nisztrátora kezdte pá-
lyáját, s most az önkor-
mányzat pénzügyi cso-
portvezetõjeként megy nyugdíjba.
Látszatra ez minimum két mun-
kahely, ám valójában egy helyen
telt el a négy évtized, hiszen az
iskola a tanács fenntartásában mû-
ködött, az önkormányzat pedig a
tanács jogutódja. Beszélgetésünket
is azzal kezdtük, miként is vál-
toztak a viszonyok és a beosztá-
sai?

- 1967. augusztus 1-jén az is-
kola adminisztrátoraként kezd-
tem dolgozni, majd egy évvel ké-
sõbb, az akkor megalakuló diák-
otthon gazdasági vezetõje lettem
- idézi fel a kezdeteket, Katika. Igen
izgalmas feladat volt, hiszen a
semmibõl teremtettünk egy új in-
tézményt, amely a tanyasi gyere-
kek életét tette könnyebbé. Sok
munkával járt, de nagyon hálás
feladat volt. 1981-ig dolgoztam
ebben a beosztásban, ugyanis ek-
kor alakult meg a tanács Gazda-
sági Mûszaki Ellátó Szolgálata (a
GAMESZ), amelyhez az összes ta-
nácsi intézmény (iskola, óvoda,
könyvtár, kultúrház, egészségügyi
szolgálat, s természetesen a diák-
otthon) gazdasági, mûszaki fel-
adatait odacsatolták, így ennek a
szervezetnek a dolgozója lettem
én is. Székhelyünk kezdetben a di-
ákotthonban volt, majd a tanács-
házára kerültünk. A GAMESZ
1991-ig mûködött. Megszûntével
a gazdasági feladatokat az önkor-
mányzat pénzügyi csoportja vette
át, amelynek én ’94-tõl lettem a
vezetõje.

- Ez gyakorlatilag egy munkahely,
ám négy kihívás. Nem mondható te-
hát, hogy unalmas, netán rutinból vé-
gezhetõ munkád volt.

- Ez így van, sõt volt egy ötö-
dik kihívás is 2000-ben, a Kht.
megalakulása, amely megint csak
egy gyökeresen új feladat volt, s
amely alaposan átalakította az ön-
kormányzat gazdálkodási mun-
káját, így volt teendõ bõven az át-
állással.

- A környezet ugyan változott kö-
rülötted, de a munkád jellege nem.
Mindig gazdasági ügyekkel foglalkoz-
tál. Van tehát rálátásod arra, hogy a
mögöttünk hagyott negyven évben mi-
ként alakult a helyhatóságok pénzügyi
helyzete, gazdálkodási lehetõsége.

- Ha summásan kell fogal-
mazni, akkor azt mondhatom,
hogy az elmúlt három-négy évben
jutottunk a legrosszabb helyzet-
be e téren. Az állandó jogszabály-
változások miatt mind átláthatat-
lanabb a helyzet, és pénzügyileg
sem a legjobb idõk járnak az ön-
kormányzatokra. Korábban min-
den logikus, követhetõ volt, s a
fedezet is megvolt a feladatokra.
Ma ez már egyre kevésbé mond-

ható el.
- A pénzügyi, gazdasági munka

tényeken alapul. Lehet magyarázni a
dolgokat jobbról, balról, errõl, arról, ám
a számok csak egyfélét mutatnak.

- Így van, a valóságot. Ezért is
szerettem ezt a munkát mindig.
Ha összeadsz két számot az csak
egy eredményt adhat. Semmivel
sem lehet kimagyarázni, hogy
mondjuk kétszer húsz, miért nem
negyven. Az negyven és kész. A
politikában megpróbálkoznak
idõnként ilyesmivel, de ott sem
megy, mert gyorsan kiderül a szá-
mok igazsága. Egyébként igen jó
érzés volt mindig egy-egy beszá-
moló, vagy költségvetés elkészí-
tésekor szembesülni azzal, hogy
minden stimmel, a számok a he-
lyükön vannak, rendben mennek
a dolgok Ez a mi munkánk igazi
szépsége.

- Milyen szívvel hagyod ott a
munkahelyet és a kollégákat?

- Kicsit szomorúan, hiszen a
negyven év alatt úgy a vezetõim-
mel, mint a kollégáimmal jó volt
a kapcsolatom. A gazdasági mun-
ka egymásra épülõ feladatok sora,
amit csak úgy lehet jól végezni,
ha számíthatunk a kollégákra. Én
számíthattam rájuk, s ezt ezúton
is köszönöm nekik. Amit talán
nem sajnálok az az, hogy megsza-
badulok a számítógéptõl. Ez mára
a munkánk napi eszközévé vált,
ám megmondom õszintén, nem-
igen szerettem meg. Használtam,
mert kellett, de tõle szívesen el-
válok. Sok szép emléket hozok
magammal a kollégákról úgy ál-
talában is. Szép Mikulás és kará-
csonyi ünnepeink (ahol a gyere-
keink is részt vettek), névnapi kö-
szöntõink, kirándulásaink voltak,
amelyek alkalmat adtak egymás
jobb megismerésére is. Ilyenkor
olyasmikrõl is beszélgethettünk,
amikre a napi munka folyamán
nem feltétlenül jutott idõ. Jó és
szép alkalmak voltak ezek. Kár,
hogy egyre ritkábbá váltak.

- Ahogy a beszélgetésünkbõl ki-
derült, eddig öt kihívásod volt, most itt
a hatodik, a nyugdíjas évek -remélhe-
tõen- hosszú sora.

- Örülök ennek a “kihívás-
nak” is, hiszen ezután több idõ
jut a családra, az unokákra. Min-
den dolgozó nõ (és persze férfi
is) tudja, hogy munka mellett sok-
szor csak úgy kapkodva sikerül
egy-egy családi eseményt, ünne-
pet megülni. Nyugdíjasként most
már ezekre is lesz idõm. Már az
idei karácsonyra is így készülhe-
tek, hiszen jelenleg a felmentési
idõmet töltöm, tehát jut kellõ
idõm az elõkészületekre.

-tetézi-

Mûvészkörökben egyre nagyobb híre van
az izsáki nyári képzõmûvészeti alkotótábor-
nak. Ennek megfelelõen mind több alkotó tölt
nálunk nyaranta egy hetet, s ismerkedik az
itteni emberekkel, tájjal. Nálunk szerzett él-
ményeiket alkotásokban örökítik meg, melye-
ket a Sárfehér Napok alkalmából rendezett ki-
állításokon ismerheti meg a nagyközönség. A
tábor mûködtetése természetesen költségek-
kel jár. Ennek fedezetében az önkormányzat,
az Izsákért Közalapítvány és vállalkozók segí-
tenek, ám a növekvõ érdeklõdés, növekvõ költ-
ségeket is jelent. E gond áthidalására szüle-
tett az ötlet, hogy az idejáró alkotók felaján-
lanak néhány képet, melyeket lapunkban be-
mutatunk azzal a szándékkal, hogy vásárló-
kat találjunk azokra, s a befolyó összeget a
tábor mûködtetésére fordítsuk. Felkérésünk-
re közel harminc kiváló alkotás érkezett, me-

Görgényi Tamás: Virágcsendélet
(30.000 Ft.)

Skultéti Árpád: Izsáki látkép
(20.000 Ft.)

Balogh József: Szarvasok az erdõ szélén (15.000 Ft.)

Skultéti Árpád: Utcakép a
református templommal (30.000 Ft.)

lyeket az Izsáki Hírekben láthatnak az érdek-
lõdõk hónapról-hónapra, s reméljük, hogy
lesznek, akik vásárolnak is ezekbõl, így tá-
mogatva a nyári tábort és általában a mûvé-
szetet. (Mivel az újságban csak fekete-fehér-
ben közölhetõk a képek, az ITV-ben színes-
ben is bemutatjuk szerdánként és csütörtö-
könként az adott havi lapban látható alkotá-
sokat.) Elsõ ajánlatként Balogh József két,
szarvasokat ábrázoló munkáját, Görgényi Ta-
más Csenéletét és Skultéti Árpád izsáki té-
mákat bemutató alkotásait ajánljuk megvé-
telre. Az alkotások árát szakértõk állapítot-
ták meg, s mi kedvezményes áron kínáljuk
õket. Érdeklõdés esetén az ITV stúdióban te-
kinthetõk meg a képek. Vásárlás esetén a vé-
telár a kiemelten közhasznú, Izsákért Köz-
alapítványra is fizethetõ, s így adóalap csök-
kentõ tételként elszámolható. Várjuk az ér-
deklõdõket!                                  Szervezõk

Balogh József:
Szarvasok

(15.000 Ft.)
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Kábeltévé és internet
bekötések

...nincs olyan ember, akit ne érinte-
ne meg valamilyen formában a karácsony.
A keresztények a Megváltó eljövetelének
misztériumát élik át újra, meg újra, a nem
hívõk a szeretet és a béke pillanatait, óráit

remélik meglelni a fenyõillatú napokban. Talán kevesen ve-
szik észre, hogy a kétféle várakozásban milyen sok a közös
pont: a szeretet, a béke és a remény. Egy kapcsolódási pont
hiányzik “csupán”: a hit. A hit abban, hogy a szeretet és a
béke több is lehet egy-két napra szóló álomnál, mert Jézus
elhozta a reményt, sõt a bizonyosságot; ha tanítása szerint
élünk, valóban a miénk lehet mindkettõ. És nemcsak kará-
csonyra - hanem örökre.

Gondolom, sokan tudják, hogy az adventi koszorú gyer-
tyái a szeretetet, a békét, a hitet és a reményt szimbolizál-
ják. Vasárnapról vasárnapra fellobbanó fényük üzenete vala-
mennyiünknek szól; elõttünk a lehetõség - éljünk hát vele.

Gondolom, mindenki látja, az ünnepek elõtti harsány-
ság egészen másról szól. Vedd ezt, vedd azt - zuhog ránk
jobbról és balról a bíztatás. A legújabb, a legcifrább önjáró
mobiltelefon, vagy mákdaráló nélkül félember vagy! Jó ha
tudod, szeretteid is csak akkor lesznek boldogok, ha nekik
is veszel! Nincs pénzed? Nem baj, itt egy jó kis hitel. Vidd,
és igazán emlékezetes karácsonyod lesz - harsogja az egyik
reklám. Az már a kisbetûs részbõl derül ki, ha élsz a nagy-
szerû ajánlattal, kerek 84 hónapig (hét évig) emlékezhetsz
az idei karácsonyra - addig nyögöd majd kamatos kamataival
a kölcsön részleteit. Nem tudod fizetni? Sebaj! Van hitel-
törlesztésre szóló hitel is!

Gondolom, mindenki látja nem ez a karácsony! Az aján-
dék csak jel, és nem cél. A szeretet jelzése, melybe nem kell
anyagilag belerokkanni. Számomra a legértékesebb karácso-
nyi ajándék mind a mai napig, egy apró pálinkáspohár. Jó
negyedszázada, az akkor ötéves fiamtól, az õ elsõ ajándéka-
ként kaptam. Kis forintjaiból spórolta össze a rávalót. Ma is
emlékszem, milyen izgalommal dugdosta, csomagolta a ne-
künk szánt két kispoharat, s milyen szeretettel csúsztatta a
fa alá azon a régi, szép karácsonyestén. Versenyezhet-e ezzel
az emlékkel, s mindazzal, ami mögötte van, egy drága plaz-
matévé, vagy bármi? Aligha! Ahogy ma is, minden csillogó
dísznél szebben pompáznak karácsonyfánkon azok a kis pa-
pírfüzérek, melyeket óvodásként készített, s ajándékozott
nekünk.

Gondolom, érdemes ilyenkor egy kicsit megállni, s meg-
fontolni mi is a fontos igazán? Ne kapkodjunk ész nélkül,
ne rohanjunk elérhetetlen holmik után, mert megeshet, hogy
a valóban fontos dolgok mellett is elrohanunk. Inkább áll-
junk meg és fogadjuk el az adventi gyertyák üzenetét. Bé-
kességgel, szeretettel, hittel és reménnyel készüljünk az
ünnepre - meg az év többi napjára...

Gondolom...
TETÉZI LAJOS

Jubileumiév-nyitás

Karácsony fénye

Több brigád végzi a város-
ban az új kábelhálózatra való rá-
kötést, így remélhetõ, hogy
hamarosan befejezõdik a kábel-
tévé rendszer felújítása és a szé-
lessávú internethálózat kiépíté-
se. Az elõfizetõk több csomag-
ból választhatnak. Ötven, vagy
harminc csatornás televíziós
kínálatból, illetve különbözõ
sebességû és kapacitású
internetes elérésbõl, melyek
mellé telefonos szolgáltatás is
kérhetõ. Fontos tudnivaló,
hogy a december 31-ig megkö-
tött szerzõdések alapján ingye-
nesen kapcsolják a lakásokat a
rendszerre. Január 1-je után ez
38 ezer forint lesz. Ugyancsak
fontos tudni, hogy a régi rend-
szer az új kiépítésével megszû-
nik, így azoknak is szerzõdést
kell kötniük, akiknél a régi ká-
beltévé be volt kötve. Idén az
átállítás még ingyenesen igé-

nyelhetõ, jövõre viszont már
csak a bekötési díj megfizetése
után kérhetõ a bekapcsolás.
Fontos tehát, hogy még ebben
az évben kössön mindenki szer-
zõdést, akár új, akár régi elõfi-
zetõként kíván az új rendszer-
hez kapcsolódni.

-te-

Mint arról már hírt adtunk,
jövõ év Szent Mihály napján ün-
neplik az izsáki katolikusok temp-
lomuk felszentelésének 200-dik
évfordulóját. Ez alkalomból a
templom egésze, a templomkert
és a templomhoz tartózó épüle-
tek is felújításra kerülnek. A ke-
rek évfordulóra való lelki felkészü-
lési idõszakot december 1-jén az
új egyházi év kezdetével nyitot-
ták meg. Ez alkalomból dr. Bábel
Balázs, a Kalocsa-Kecskeméti Fõ-
egyházmegye érseke mondott
szentmisét és áldotta meg a már
felújított plébániaépületet. Bábel
Balázs szentbeszédében egyebek
mellett arról szólt, hogy a külsõ
megújítás mellett igen nagy
szükség van a lelki megújulásra
is, s ezt szolgálják az évfordulóig
hátralévõ idõszak vallási, kultu-
rális, közösségi alkalmai. Hang-
súlyozta; a templom az igaz érté-
kekre, az Isten dicsõítésére és az
emberszeretetre hívja fel minde-

nütt a figyelmet.
A templom környezetének

felújítási munkái jól haladnak. A
kerítés alapja, a közösségi és a
kántorház felújításának java elké-
szült. A parókia felújítása és a
templom szentélyének díszítõfes-
tése befejezõdött. Az állványok
átszerelése után most a középsõ
hajó festési és restaurálási mun-
kálatai folynak. Ez a munkasza-
kasz várhatóan februárra készül
el, míg a teljes befejezés húsvétra
várható. A már elkészült festés
mindenkinek nagyon tetszik.
Mint többen mondják, jól illik a
templom építészeti stílusához. A

Közeleg az év legszebb ün-
nepe, a karácsony. Az ünnep,
amelynek üzenetébõl, családi em-
lékeibõl mindenkor erõt és örö-
met meríthetünk. Bizonyosan
mindenkiben ott élnek régi kará-
csonyi készülõdések, szentesték
emlékei, örömei, de talán a leg-
emlékezetesebbek ezek közül is a
gyermekkori fenyõillatú esték, a
Jézuska-várás örömével, izgalmá-
val, s szeretetteljes nyugalmával.
Nem véletlenül, egy kétgyerme-
kes izsáki családot kérdeztem az
õ karácsonyaikról. Perjés Zoltán
és felesége Kiss Etelka, egy há-
rom, és egy kétéves kisfiú szülei.

- 2000-ben házasodtunk
össze, 2001-ben költöztünk a sa-
ját házunkba, ekkor töltöttük
együtt az elsõ “igazi” karácso-
nyunkat -mondja Etelka- persze
akkor még a gyerekek nélkül. Fel-
merülhetett volna bennünk,
hogy ezt az ünnepet kettesben
kellene tölteni, de valójában meg
sem fordult a fejünkben. Mind-
kettõnknek természetes volt,
hogy a szüleinkkel, nagyszüleink-
kel ünnepeljünk. Ez azóta sem
változott, “csupán” egy ideje töb-
ben állunk a karácsonyfa alatt.
Elõbb Bendegúz fiunk jött, majd
2005-ben megkaptuk legszebb ka-
rácsonyi ajándékunkat; az ünnep
elõtt 1 hónappal született máso-
dik fiunk, Kenéz.

- Hogyan készültök a karácsony-
ra? Van egy megszokott menetrend,
vagy mindig másként történik?

- Hívõ keresztényként szá-
munkra a karácsony elsõsorban
Jézus születésének ünnepe, s erre
lelkiekben is felkészülünk. Jó al-
kalmak erre a hajnali misék, a bet-
lehemezõ gyerekek kísérése. Ka-
rácsonyi készülõdésünk része a
Városi Vegyeskar adventi hang-
versenye is, hiszen mindketten
tagja vagyunk az énekkarnak. A
szentestét mindig nálunk töltjük
az izsáki nagyszülõkkel,
dédmamával. Délután közös fa-
díszítés (amíg bírjuk idegekkel a
gyerekek segédkezését), fõzés, sü-

tés. Este 6-kor csillagszóró gyúj-
tás, kis éneklés, ajándékozás,
majd vacsora. A menü a böjtös
hagyományoknak megfelelõen
halászlé és mákos guba, melye-
ket mindig Zoli készít. Az én fel-
adatom csak a kalácssütés és a
szép teríték.

- Igen- veszi át a szót Zoltán.
Én bajai vagyok, s így nyilvánva-
ló, hogy “hivatalból” is nekem il-
lik a halászlét megfõzni. A gubát
szintén nagyon szeretem és an-
nak elkészítését is kitanultam. Fe-
leségemnek egy kis könnyebbség,
hogy a szentesti menüt én készí-
tem. Legalábbis én így gondolom.
Etus viszont panaszkodik néha,
hogy annyi edényt használok
(amit aztán õ mosogat el), hogy
valószínûleg jobban járna, ha
maga fõzne ilyenkor is. Az ün-
nep elsõ- és másnapja itthoni és
bajai rokonlátogatással telik -mi-
vel az én szüleim és rokonaim
Baján élnek. Úgy gondolom, pon-
tosabban, Etussal úgy gondoljuk,
hogy nemcsak nekünk adnak
szép élményeket ezek a napok, ha-
nem gyermekeinknek is, akik bár
még kicsik, egyre inkább átérzik
az ünnep lényegét, az együvé tar-
tozás, a szeretet fontosságát.

- Bendegúz már a maga mód-
ján értelmezi is a karácsonyi aján-
dékozás tényét - veszi át a szót
Etus. Felvetette, hogy õ azért kap
ilyenkor ajándékot, mert a Kisjé-
zus születésnapja van, s születés-

napkor ajándékot szokás adni.
Nyilván van még egy kis zavar szá-
mára abban, hogy pontosan ki is
kap ajándékot egy születésnap al-
kalmából, de próbálja értelmezni
a dolgot. Kenéz számára is vilá-
gos a karácsonyfa és az ünnep
összefüggése, hiszen amikor a na-
pokban a gyógyszertárban meg-
látta az ottani kis karácsonyfát,
rögtön énekelni kezdte a “Kis ka-
rácsony, nagy karácsony” címû
dalt.

- Említettétek, hogy kisebbik fia-
tok tulajdonképpen a legszebb kará-
csonyi ajándékotok volt. Lesz-e még
hasonló ajándék? Terveztek-e még
gyermeket?

- Igen -mondják mindketten,
majd Etus folytatja. Ha a Teremtõ
megajándékoz bennünket, akkor
mindenképpen. Bár nehéz dolog
szülõvé válni, de olyan örömök-
kel jár, ami mindent felülmúl.

- Ha a további gyerekvállalás-
ról beszélünk, vannak, akik meg-
jegyzik; egy ilyen világra érdemes?
- idézi Zoltán. Erre csak azt mond-
hatjuk, hogy igen, mert a szûk,
családi “világunkat” mi, magunk
alakítjuk, s ha ott szeretetben
élünk, akkor a külsõ, szeretetlen
világgal szemben is fel vagyunk
vértezve, sõt akár még hathatunk
is rá. Fogyó nemzetünknek is
szüksége van rá, hogy mind több
fiatal család vállaljon gyereket. Leg-
alább hármat kellene mindenki-
nek ahhoz, hogy ne fogyjunk to-
vább. Örömmel tapasztaljuk,
hogy a baráti családokban is min-
denütt több gyermek van, sõt to-
vábbiak vállalására is gondolnak.
Amikor a katolikus családi közös-
ségben havonta összejövünk, sok
kisebb-nagyobb gyermek van kö-
rülöttünk, ami nagyon boldogító
és reményt adó dolog.

Valóban, az igazi reménység
a jövõ, s a jövõ nemzedék. Jézus
születésének ünnepe is arra fi-
gyelmeztet bennünket; a köröt-
tünk lévõ sok sötétség ellenére
sincs veszve a remény, ha vannak
és lesznek, akik továbbviszik a
betlehemi fényt.

-tetézi-

munkákat végzõ Barokk 2005 Kft.
munkatársai, Szendi Zsolt és
Paróczai Attila templomfestõk,
valamint a szekkókat felújító Rácz
Krisztina restaurátor örömmel fo-
gadja ezeket a véleményeket, hi-
szen az õ céljuk is az, hogy olyan
munkát hagyjanak maguk után,
amelyet mindig gyönyörködve
szemlélnek majd az izsáki temp-
lomba betérõk.
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Egy elsárgult fénykép vallatása Beszámoló
az IZSÁKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 2006. évi munkájáról

Az Izsákért Közalapítvány
közleménye

Felhívás
Tájékoztatjuk az õstermelõi igazolvánnyal rendelkezõ me-

zõgazdasági termelõket, hogy az új ÁFA-törvény elõírása alap-
ján adószám kiváltására kötelezett 2008. január 1-jétõ minden
õstermelõi igazolvánnyal rendelkezõ személy. A kérelmeket
2007. december 31-ig kell benyújtani a 07T101, 07T101-1 és a
07T101-02-es nyomtatványokon. Az új adatlapok kizárólag az
APEH iternetes honlapjáról érhetõk el.

Izsáki Hegyközség

Tájékoztatás
Értesítjük a lakosságot, hogy a karácsonyi ünnepre való

tekintettel, december 25-e, kedd helyett, december 22-én,
szombaton történik a hulladékszállítás.                    Izsák Kht.

VÉRADÁS
Értesítjük a segítõ-

szándékú lakosságot,
hogy 2007. december
28-án (pénteken) 9-13
óráig véradás lesz a
Mûvelõdési Házban.

FELHÍVÁS

A Cigány Kisebbségi Ön-
kormányzat kéri azon vállal-
kozókat és magánszemélye-
ket, akik ruhanemûvel, bú-
torral, tartós élelmiszerrel
támogatni tudnák a rászoru-
ló családokat, felajánlásaikat
juttassák el a kisebbségi ön-
kormányzat irodájába (volt
rendõrségi épület). Telefon:
06-20-266-9946

Köszönettel:
Radics Péter, elnök

Elsõáldozók, Izsák, 1947
A fényképen Mayer Lajos esperes úr látható elsõáldozó gyer-

mekek körében. A háborús idõk után készültek fel az elmaradt
szentségek felvételére. A szülõk fontosnak tartották a gyermekek
lelki fejlõdésének biztosítását. Anyagi áldozatvállalással szép ru-
hácskákban vitték a kicsiket elsõáldozásra. Politikai tett volt ez
már abban az idõben, az elõrenyomuló bolsevik eszmék közepette.

Boldog ünnepeket kívánva, tisztelettel:
Mesznéder Klára emlékezõ

Az Izsákért Közalapítvány
2007. november 20-án tartott
ülésén elfogadta az alapítvány
2007. január 1. és október 31.
közötti pénzforgalmi beszámo-
lóját, az alapítvány 2006. évi
munkájáról készült beszámolót,
valamint a hozzá kérelmet be-
nyújtó szervezetek támogatásá-
ról döntött. Az alapítvány 50.000
forinttal támogatja az általános
iskola magyar-történelem szakos
tanári munkaközössége által
megrendezésre kerülõ költészet-
napi rendhagyó irodalomóra
megszervezését, 100.000 forint-
tal támogatta a Napköziotthonos
Óvoda nevelõ-oktató munkáját,
40.000 forinttal támogatta az
Ezüst Gólya Nyugdíjas Klubot,
100.000-100.000 forinttal támo-
gatta a Sárfehér Néptáncegyüt-
test, Izsák Város Mazsorett Cso-
portját, és a Flash Táncsport
Egyesületet, összesen 60.000

forint támogatást nyújtott a 4.
évfolyam szociálisan rászoruló
tanulóinak sítáboroztatásához,
40.000 forinttal járult hozzá az
Izsák Város Gyermekjóléti és
Családsegítõ Szolgálata által
szervezett “karácsonyi játszó-
ház” -hoz.

Az Izsákért Közalapítvány
Kuratóriuma köszönetét fejezi ki
mindazoknak, akik jövedelem-
adójuk 1%-val támogatták az ala-
pítvány céljait. 2007-ben
391.872 forint összeg érkezett az
alapítvány számlájára az 1% fel-
ajánlásokból, melyet a mûvészeti
csoportok és sport- valamint ta-
nulmányi tevékenység támoga-
tására fordítottunk. Kérjük, hogy
adójuk 1%-nak felajánlásával a
késõbbiekben is támogassák ala-
pítványunkat! Köszönjük továb-
bá az egyéb pénzügyi támogatá-
sokat is!

Kuratórium

MEGHÍVÓ

A Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat december 21-
én, pénteken 16 óra-
kor tartja ez évi

KÖZMEG-
HALLGATÁSÁT,

a Mûvelõdési Házban, mely-
re tisztelettel meghív min-
den érdeklõdõt.

Radics Péter
elnök

Az Izsákért Közalapít-
vány kuratóriuma köszöne-
tét fejezi ki mindazoknak,
akik mûködéséhez, eredmé-
nyeihez bármilyen formában
hozzájárultak. Az alapítvány
nyitott, ahhoz bárki csatla-
kozhat, aki célkitûzéseivel
egyetért, és feltételhez kö-
tötten vagy feltétel nélkül tá-
mogatja. A kuratórium ülé-
sei nyilvánosak, azokon bár-
ki részt vehet. Szívesen
vesszük mindenki jóindula-
tú véleményét, javaslatát,
mellyel munkánkat segítik.
A továbbiakban is igyek-
szünk munkánkat törvénye-
sen, közmegelégedésre vé-
gezni!
Izsák, 2007. november 20.

Gera Árpádné elnök

Az Izsákért Közalapítványt
1997. február 18-án Izsák Vá-
ros Önkormányzata alapította
500.000.- forinttal. Fõ célja a
település fejlõdésének elõsegí-
tése, az önkormányzati felada-
tok megvalósításának támoga-
tása. Az Alapító okirat részle-
tezi a kiemelt feladatokat, ame-
lyek a következõk: egészségügy,
kultúra, foglalkoztatás, környe-
zetvédelem, sport, oktatás tá-
mogatása valamint a város szé-
pítése.

A közalapítvány közhasznú
jogállását az alapítványok nyil-
vántartó könyvébe 2000. február
01. nappal jegyezték be.

A közhasznú tevékenységet
adományok gyûjtésével, fogadá-
sával valamint azok célzott cso-
portok részére történõ továbbí-
tásával látja el.

Minden támogatott pénz-
beli segítséget kapott, amit az
adományozók által történt be-
fizetésekbõl adtunk át. Eredmé-
nyessége mérhetõ, a csoportok
tevékenységének mûködési fel-
tételeit segítette minden eset-
ben.

Az Izsákért Közalapítvány
2006. évben vállalkozási tevé-
kenységet nem folytatott, így
társasági adó fizetési kötelezett-
sége nem keletkezett. Erre vo-
natkozóan bevallást nem kellett
készíteni, ezzel kapcsolatos nyi-
latkozattételi kötelezettségnek
a 0603-as bevalláson tettünk
eleget. Az Alapítványnak az ál-
lamháztartással szemben köte-
lezettsége nem keletkezett, ez-
zel kapcsolatos éves bevallási
kötelezettségét 2007. február 1-
jén teljesítette a 0603 és a
06084A számú bevallási nyom-
tatványon.

A 2006K51-es adatszolgál-
tatást 2007. 02. 01-jén teljesí-
tette. Ezen adatszolgáltatásra az
az igazolást kiállító szerv köte-
lezett, aki 2006. évben adóked-
vezményre jogosító igazoláso-
kat adott ki. Fent jelzett igazo-
lásokat az alapítvány minden
esetben határidõre eljuttatta az
érintetteknek.

A közalapítvány közvetlen
politikai tevékenységet nem
folytat, szervezete pártoktól füg-
getlen, és azoknak anyagi tá-
mogatást nem nyújt.

A Közalapítvány kezelõ és
képviselõ szerve a kilenctagú
kuratórium, gazdálkodásának
és ügyvitelének ellenõrzését há-
romtagú felügyelõ bizottság
látja el. A közalapítványt a ku-
ratórium elnöke képviseli, aka-
dályoztatása esetén a képvise-
letet a kuratórium titkára látja
el. A bankszámla feletti rendel-
kezési jog a kuratórium elnö-
két és titkárát együttesen illeti
meg.

A közhasznú szervezet ve-

zetõ tisztségviselõi megbízásu-
kat az eddigiekhez hasonlóan
ingyenesen látták el, nem kap-
tak semmilyen juttatást. A köz-
alapítvány a tárgyévben alkal-
mazottat nem foglalkoztatott,
így sem bérköltség, sem szemé-
lyi jellegû egyéb kifizetések nem
merültek fel.

Az Izsákért Közalapítvány
mûködésében, a törvényesség
és számviteli szabályok betar-
tásában nagy segítséget nyújt
a város címzetes fõjegyzõje és
az alapítvány könyvelõje
Prikkelné Rácz Csilla.

          Az Izsákért Közala-
pítvány köszönetet mond mind-
azoknak, akik az alapítvány Ala-
pító okiratában megfogalmazott
célokat adományaikkal támo-
gatják, és akik személyi jövede-
lemadójuk 1%-át a közalapít-
ványnak ajánlják fel!

Az APEH elõírásainak meg-
felelõen az 1% felhasználását az
Izsáki Hírekben közzé tesszük.

Az Izsákért Közalapítvány
2006. évi pénzforgalma:
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Köszönet
A felsõvárosi óvoda nagycsoportosai ezúton szeretnék meg-

köszönni Ungor Eriknek és feleségének a bútorvásárláshoz
nyújtott anyagi támogatásukat és a csoportszoba nyári kifesté-
sét, mázolását. Továbbá itt szeretnénk köszönetet mondani
Juhász Zoltánnak és feleségének a karácsonyi ajándékaink vá-
sárlásához nyújtott anyagi segítségért.

Az óvoda dolgozói

Tisztelt Polgármester Úr!

Lovas Világkupa a Papp László
Budapest Sportarénában

Izsák, a strullendorfi újságban

Birkás Pincészet - Szabadszállás

Szabadszállás, Bem utca 6.

w w w . d u n a - v o l g y e . h u

Rendezvényre, esküvõre

Minõségi fehér-, rosé- és vörösbor, folyóborként

Chardonnay, Muskotály Cuvée (édes),

Kékfrankos Rosé, Kékfrankos, Cabernet

F r a n c

Fehér 350 Ft/liter

Rosé 400 Ft/liter

Vörös 400 Ft/liter

Vásárlási lehetõség mintaboltunkban:

Szabadszállás, Bem utca 6. Információ: 76/558-152

Nyitva tartás: 8-17 h

dunavolgye@t-online.hu    www.duna-volgye.hu

Egy csodálatos hétvégét
töltöttünk az elsõ alkalommal
megrendezésre került Lovas Vi-
lágkupa rendezvénysorozaton,
amelyre a Papp László Budapest
Sportarénában került sor.

Mondok József, városunk
polgármestere, a program egyik
megálmodója, fõszervezõje en-
nek a csodálatos rendezvényso-
rozatnak. Ezúton is szeretnék
gratulálni a sikerhez, a precíz
szervezéshez. Széchenyi után a
magyarországi lovassport hát-
térbe szorult. Magyarországon
e sportággal, kevés ember fog-
lalkozott annyit, mint Mondok
József.  Büszkeséggel tölt el,
hogy mi magyarok, s mi
izsákiak részesei lehetünk en-
nek. Rá kell jönnünk, hogy a
foci nem sikerágazata a magyar
sportnak, de a fogathajtás igen.

December 7-tõl 9-ig zajlot-
tak a rangos események. A ver-
senyek mellett látványos, szín-
vonalas mûsorok várták az ér-
deklõdõket. Láthattunk a ma-
gyar és nemzetközi fogathajtók,
díjlovaglók versenye mellett,
látványos lovasbemutatót is. A
showmûsor lovas életünk sok-
színûségét mutatta be. Lovas
szakágaink bemutatkozása, ver-
senye mellett egy látványos vi-
lágszínvonalú artistamûsort is
láthattunk; a Lázár testvérek
négyes fogatán, a világrekorder
Rippel fivérekkel együtt izgul-
tunk a gyõzelemért, hogy sike-
rüljön a 6. világcsúcskísérletük.
A mûvészek és sportolók fogat-
hajtó versenyén, az Adrenalin
Kupán szurkolhattunk Demjén
Ferencnek, Erdei Zsoltnak,
Kõbán Ritának, Koncz Gábor-
nak, Fábry Sándornak és Sasvári
Sándornak.

Hatan, az Izsáki Sárfehér
Néptáncegyüttesbõl tájékoztat-
tuk az arénába érkezõ vendége-
ket, segítettünk a mûsorfüzet
terjesztésében, díjak átadásá-
ban, a gyõztes zászló felvoná-
sában. Így a szervezés sikéréhez
mi is hozzájárultunk, szerény
lehetõségeikkel Megtiszteltetés
volt, hogy segíthettünk, ott le-

hettünk. Köszönjük a lehetõ-
séget!

Az eseményre készülve,
csütörtökön késõ estig próbál-
gattuk a néptáncos ruhákat,
nézegettük, miben leszünk a
legszebbek. Hatunknak, hu-
szonnégy szoknya kellett, plusz
a kiegészítõk. Jól meg voltunk
pakolva, s azon tanakodtunk,
vajon hány autóval lehet ezt a
sok holmit Budapestre vinni.
Németh István sietett a segít-
ségünkre tágas autójával. Hur-
rá, még a vasaló is befért!

Pénteken reggel indultunk
Budapestre Az izsáki gyerekek
két busszal szintén ekkor in-
dultak, õk a pénteki mûsorra
kaptak, ingyenjegyeket. Megér-
kezésünkkor, az aréna mûvész-
bejárójánál a polgármester úr
várt bennünket. Itt kaptunk
egy kitûzõt, amelyen az állt “VIP
SZEMÉLYZET”. Ezzel az aréna
legkisebb zugába is bemehet-
tünk. Már maga az aréna nagy-
sága is lenyûgözött bennünket,
pedig gyakran ellátgatunk ide
a néptáncegyüttessel, ugyanis
itt rendezik meg minden évben
az Országos Táncháztalálkozót
és Kirkodóvásárt. Most azon-
ban az aréna ünnepi díszbe öl-
tözött. A rengeteg virággal, a
VIP asztalokkal csodálatosan
szép lett. Mindenkinek az járt

a fejében, de jó hogy itt lehe-
tek, és részese lehetek ennek az
eseménynek.

A mi feladatunk volt az ez
alkalomra készült mûsorfüzet
terjesztése, s a díjak átadásakor
valamint a gyõztes ország zász-
lófelvonásakor is segítettünk.
Csodálatos érzés volt együtt
szurkolni, izgulni a magyar si-
kerekért. Soha ekkora összetar-
tást, lelkesedét nem láttam még
Magyarországon. Az arénában
lévõ több ezer ember, egy em-
berként ugrott fel egy-egy si-
ker, vagy kudarc láttán. Izsák
testvérvárosában, Strullen-
dorfban, éppen akkor vendég-
szerepeltünk, amikor a foci VB.
volt, irigykedve néztem akkor
német barátaink lelkesedését,
összetartását. Most, magyar-
ként, izsákiként ezt az össze-
tartást élhettem át itthon is.

Tisztelt polgármester úr, az
ön érdeme is, amit véghez vit-
tek! Megvalósult egy csodála-
tos álom. Köszönjük, hogy ha
csekély mértékben is, de része-
sei lehettünk ennek!

Molnárné Tóth Ibolya

A Lovas Világkupán részt vett
a Sárfehér Néptáncegyüttesbõl:

* Bálint Anna * Bálintné
Madaras Gabriella * Rõfi Renáta
* Megyesi Szilvia * Sörös Mónika

Nagy örömmel fogadtuk az Ön meghívását a december 7-én
megrendezett Lovas Világkupa nyitó rendezvényeire. Az Izsáki
Napköziotthonos Óvodából 40 gyermek vett részt ezen a felejthe-
tetlen napon. Az eseménynek a Papp László Budapest Sportaréna
adott otthont. A rendezõk különös figyelmet fordítottak a gyere-
kekre. Ezen a napon szervezett formában ingyenesen jöhettek a
versenyekre. Póni galoppverseny, lovas tornabemutató gyerekek-
kel, Mikulás pónikkal, kutyabemutató, ügyes gyermeklovasok - e
programok szórakoztatták gyerekeinket.

Ezek a mûsorszámok érdekesebbé, színesebbé tették ezt a
háromnapos versenysorozatot. A látványos események jó hangu-
latú, maradandó élményt nyújtottak az óvódás gyerekeknek és az
õket kísérõ felnõtteknek. Az ilyen kirándulásoknak az átélt élmé-
nyeken túl abban is szerepük van, hogy segítenek a kisgyermek-
nek kitekinteni a világba. Ezáltal nemcsak szûkebb, de tágabb
környezetét is megismeri, próbál kiigazodni abban, elsajátít az
alkalomhoz illõ magatartási formákat és igazi értékeket teremt.
Köszönjük!                                                    Az óvoda dolgozói

A Sárfehér Napok idején járt nálunk német testvérvárosunk,
Strullendorf küldöttsége. Az itt szerzett élményeikrõl helyi lapjuk-
ban, a Gemeindeblatt Strulendorfban is beszámoltak. A mellékelt
írásban sorra veszik programjukat; pénteken Budapestre mentek,
ahol egyebek mellett az országházat és a Gellérthegyet, illetve az
onnan nyíló panorámát is megtekintették, valamint buszos és gya-
logos városnézést is tettek, majd a Kéhly vendéglõben kiváló ci-
gányzene mellett megvacsoráztak. A beszámoló folytatása a szom-
bati tésztaüzem avatóról, s zenekaruk ottani fellépésérõl, valamint
a délutáni és esti városközponti színpadi programokról szól. Saj-
nálattal jegyzi meg a beszámoló írója, hogy egyik csoportjuk már
szombaton kénytelen volt, egyéb elfoglaltság miatt hazaindulni,
így nem láthatták a másnapi nagy motoros felvonulást és szüreti
fesztivált. Második csoportjuk hétfõn indult haza, azzal búcsúzva,
hogy jövõre náluk találkozzunk. A nálunk szerzett kiváló benyo-
mások örömmel töltik el õket, és már most nagyon várják az izsákiak
viszontlátogatását - zárul a beszámoló.                                  -te-

A Lázár és a Rippel fivérek
Mondok Józseffel, a sikeres világcsúcs

kísérlet után
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V A L L Á S

D e m o n s t r á c i ó Adventi levél 2007

Egyházközségi hírek
- December 23-án, vasárnap a 9 órai szentmise után idõs

testvéreinket látjuk vendégül a közösségi házban. Délután 2-
kor karácsonyi játékon vehetünk részt a templomban.

- Krisztus születésének emlékére hétfõn éjfélkor mondunk
szentmisét.

- Karácsony elsõ és második napján ünnepi szentmise ren-
det tartunk

- December 30-án, Szent Család vasárnapján a 9 órai szent-
misében köszöntjük jubiláló és kerek évfordulós házas testvé-
reinket. Isten tartsa meg õket szeretetében!

- Év végi hálaadásunkat december 31-én este 6 órakor tart-
juk. Éjjel fél 12-tõl elmélkedünk az Oltáriszentség elõtt, szent-
ségi áldást veszünk, így kezdjük az új esztendõt. Utána a kö-
zösségi házban egy pohár pezsgõre várjuk testvéreinket.

- Január 1-én, Mária, Isten Anyja ünnepén, Újév napján
vasárnapi szentmise rendet tartunk.

- 6-án, Vízkereszt ünnepén a vízszentelés a 9 órai szent-
misében lesz.

Minden kedves testvérünknek Áldott Karácsonyt és bol-
dog, reményteljes Új esztendõt kíván az Egyházközség!

Néhány tucat munkagép és
autó, zászló elöl, hátul. Csend-
ben beszélgetõ tüntetõk. A so-
rukra váró, máskor sietõs au-
tósok, elóvatoskodván a gépek
mellett, egy-egy mosollyal, in-
téssel, lehúzott ablakból való
bátorító szóval éreztetik együtt-
érzésüket. Azok se reklamálnak,
akik egyébként nem értik a fel-
vonulás okát. Demonstrálnak:
megmutatják igazukat, vélemé-
nyüket, nem szóval, hanem lát-
ható jellel. A demonstráció elsõ
olvasatban igazolást jelent. Bi-
zonyságot afelõl, amit szóval
már nem lehet elmondani, mert
nem hallgatja meg az, akinek
meg kellene hallania.

“Mutasd meg, Uram hatal-
madat, és jöjj!” Istennek szo-
kása demonstrálni. Nem szóval
hangoztatni szeretetét, hanem
cselekedetekkel megvallani. Ta-
lán azért, hogy akik nem értik
az Isten szavát, legalább jósága
bizonyítékaira odafigyeljenek.
“Legalább tetteimért higgye-
tek!” - mondja a mi Urunk,
azoknak, akik szavait nem fo-
gadták el. Csodáival demonst-
rál: megmutatja hatalmas sze-
retetét irántunk.

Demonstráció az is, amikor
magára véve emberi természe-
tünket, a legszegényebbek közé
születik, vállalva a kiszolgálta-
tott emberiség összes nyomo-
rúságát. “Megjelent üdvözítõ
Istenünk jósága és emberszere-
tete”. Isten pedig azzal mutat-
ta meg szeretetét irántunk,
hogy amikor még bûnösök vol-
tunk, Krisztus a megadott idõ-
ben meghalt értünk. Demonst-
rált, igazolta magát. A szó ért-
hetõ, de félre is érthetõ. A cse-
lekedet egyértelmû.

Most hát, karácsonykor az
Isten demonstrál: áttöri süket-
ségünket, egyszerû kisgyermek
formájában adja magát nekünk,
hogy megtanuljuk: Õ elõbb sze-
retett minket, hogy nekünk is
oda kellene adni magunkat sze-
retõ Istenünknek, szívünk-lel-
künk hajlandóságával. Õ jön el,
nem miránk vár, hogy kezdemé-
nyezzünk. Õ keres föl minket,
mert akinek nagyobb a szerete-
te, az keresi a másikat, és az tesz
meg mindent, hogy szeretetét
demonstrálja.

Demonstrációs idõket
élünk. Megalázó lekezelések,
igazságtalanságok, kisemmizé-
sek idején nem sokat ér a szó.
Rá kell mutatni: hogy vagyunk,
s hogy emberek vagyunk, hogy
tûrésünk határához értünk,
hogy alapvetõ méltóságunk ke-
rül veszélybe. Meg kell mutat-
ni, hogy nem csak magunkért,
hanem mások igazáért szállunk
síkra.

Demonstrációs idõkben
nem elég Istenrõl beszélni, ha-
nem életünkkel muszáj igazol-
ni: megértettük Isten szerete-
tét és válaszolunk rá. Kevés szó,
nagyon sok, szelíd cselekedet,
Isten-és emberszeretet kell ah-
hoz, hogy a világ felismerje:
Krisztus és a keresztények érte
demonstrálnak. Nem félpályá-
san, egész szívvel, egész pályá-
san. Hogy az elakadók csatla-
kozhassanak. Szükség van a mi
bizonyságtételünkre!

Szeretettel kívánok minden
testvéremnek hitünk melletti
bizonyságtétellel telt kará-
csonyt és újabb meg újabb esz-
tendõket!

Podmaniczki Imre
plébános

Gyülekezeti hírek
- december 22-én (szombat), 18 óra: bûnbánati, elõkészítõ istentiszteletet tarunk a gyülekezeti
házban
- december 24-én (hétfõ), 15óra: gyerekek Karácsonya a templomban
- december 25-26-án, 10 és 16 óra: ünnepi istentiszteletek, délelõtt úrvacsorák
- december 25-én, 13.30 óra: ünnepi istentisztelet Kisizsákon
- december 31-én (hétfõ), 16 óra: Óévi istentisztelet
Mindenkit szeretettel várunk !
- Szeretettel kérjük egyháztagjainkat, hogy a minimális gondoskodást gyülekezetükrõl ne mu-
lasszák el! Egyházfenntartó járulékaikat, sírhely-megváltásaikat ne felejtsék el rendezni! Kö-
szönjük !
- Minden Testvérünknek, a jóakaratú embereknek kívánunk meghitt, békés karácsonyi ünnep-
lést;  Isten áldásában bõvelkedõ Új Esztendõt! Isten, áldd meg a magyart!

IKEM hírek
- 2008. január 1-én, 16 órakor koszorúzunk a Bocskay emlékkopjafánál (Takarékszövetkezet
elõtt), Bocskay István erdélyi fejedelem születésének 451. évfordulóján. A résztvevõket szere-
tettel  várjuk a megemlékezés után egy pohár bor melletti     beszélgetésre a Vino étterembe.
- Január 12-én (szombaton), 15 órakor, a református gyülekezeti házban, az IKEM közgyûlésére
kerül sor.
Szeretettel és tisztelettel várjuk új egyesületi tagok jelentkezését is !

Kitekintek a szürke latyakos
novemberbe és az elmúlás meg-
annyi üzenetét hordozó október
után, hangulatom csak tovább
süllyed. Hányadszor küldöm
Nektek adventi gondolataimat?
Magam sem tudom már, hiszen
jórészt a “számítógép elõtti” kor-
szakba nyúlik vissza az az igé-
nyem, hogy barátaimmal meg-
osszam szellemi prófuntomat.
Prófuntot mondok, mert kenye-
rünk e téren is fekete és harci volt
mindenkor, hiába reméltünk
nemzetünk munkájának jutalmát
jelképezõ lágy, fehér cipókat, s
mellé csillogó és zamatos szõlõ-
fürtöket. S arra is jól emlékezem,
hogy sokan és sokszor válaszol-
tatok nékem több reménykedést
kérve számon, míg mások mara-
dék reményeimet vontátok két-
ségbe.

Bizony ez az állapot jelle-
mezte életünket, munkával, küz-
delemmel s remények dédelgeté-
sével teli évtizedeinket. Megküz-
döttünk és elbukva is újra talpra
álltunk, a reánk mért csapások-
ból is megtanultunk gyarapodni,
és ezerszer megbocsátottunk el-
lenünk vétkezõknek. Csakhogy az
az ország nem jött még el, a kísér-
tések még nem múltak el, és fõ-
képpen nem szabadultunk meg
ama gonosztól. Hogy mi volt az
atyai akarat? Hát bizonyára ez. S,
hogy azért-e, mert még nem bo-
csáttattak meg a mi hetedíziglen
is érvényes vétkeink, vagy
azért...igen ez talán a vigasz pilla-
nata, mert az “azt bünteti, kit sze-
ret” emberi ésszel oly nehezen
érthetõ igazságának, - értelme,
célja van. Hiszen éppen mi tapasz-
taltuk meg, hogy szenvedéseink
által elõre léptünk, s bár voltak,
akik elbuktak és voltak, akik el-
hullottak a próbatételek során, mi
megmaradók mégis, és világ cso-

dájára felálltunk, eldobtuk man-
kóinkat, levetettük tetszhalotti
lepleinket, újra láttunk és jártunk,
éltünk és elölrõl kezdtünk min-
dent. Vagyis a reményt és csalfa,
vak reményt számonkérõ vála-
szokat leltározván mégis az elõb-
bi kerül ki gyõztesen. Hiába nyo-
maszt a novemberi kép, hiába ejt
kétségbe egy ország, egy nemzet
csatakos menetelése a felszedett
kövezetû sáros úton, hiába szegé-
lyezik azt keresztre feszítettek, és
hiába vetnek kockát köntöseink-
re az árulók és a bambák, az út
végén, a barlangsír kövén mégis-
csak egy üres lepel hever, és hir-
deti a gyõzelmet a gonosz felett.

Mert túl a hitünk nyújtotta
vigaszon, túl minden hasonlaton,
túl a történelmi meg a saját ta-
pasztalat nyújtotta felismerése-
inken is, ott lebeg az igazság és
az ésszerûség, a rend erejének ki-
egyenlítõ hatalma. Igen: az nem
lehet hogy... Semmi sem történ-
het hiába. Mi hordoztuk kereszt-
jeinket, vívtuk apró harcainkat,
gyûjtöttük a nemzet nektárcsepp-
jeit, hangyaszorgalommal cipel-
tük testünknél, lelkünknél lát-
szólag nagyobb terheket, és mind-
ez nem válhat semmivé. Néha
látszólag úgy tûnik, megtörtén-
het, de a legváratlanabb pillana-
tokban bukkan fel a bizonyság,
hogy a jó, a tiszta, az elõrevivõ,
az búvópatakként is megmarad
és felszínre tör.

Csüggedésünk ma látható
mélységei talán éppen azt a pon-
tot jelzik, ahonnan már csak fel-
felé van elmozdulás. A fenékhez
csapódás ereje fog felfelé lendíte-
ni, s bár tudom, hogy ez fájdal-
mas, netán kockázatos is lehet,
mégis hiszek benne, hogy elõbb
vagy utóbb megtörténik. A rossz,
ami körülvesz, nem írható le jel-
zõkkel, s nem is érdemes szava-

kat keresni, vagy azok fokozatait
ragozni. Van, amikor a gonoszság
már önmagát emészti el, és ma
ezt a pontot közelítjük. A gátlás-
talanság nagy elõnyeit a becsület
és tisztaság önkorlátozó ereje ed-
dig nem tudta ellensúlyozni, a
“neki mindent szabad” magatar-
tás eleddig elõnyt jelentett, de ez
elképzelhetetlen, hogy a végtelen-
ségig képes fenntartani önmagát.
S mivel a hatalom és az erõ meg-
tartásának módszereiben csak a
megengedhetetlen tárházából ké-
pes fegyverkezni, elõbb vagy
utóbb ez a lehetõség kimerül.
Közeleg a mindenki számára vi-
lágos leleplezõdés pillanata. Nem
tudhatjuk melyik percben. Nem
is lesz könnyû. Ami utána reánk
vár, talán az lesz a leginkább em-
bert próbáló, de azt is túl kell él-
nünk. Nem sok nemzet van a föld-
kerekségen, amelyik ebben na-
gyobb gyakorlattal rendelkezne.

Felettünk Isten szabad ege és
kegyelme. Talpunk alatt õseink-
nek az egész Kárpát-medencét
beterítõ csontjai, kezünkben az õ
csontkezükbõl kihullott tapaszta-
lat fegyvere. Köröttünk egy önma-
gát felfalni képes neoliberális tév-
eszme vezette, globalizálódó vi-
lág. És elõttünk a küzdelem. A
küzdelem reménye, lehetõsége és
kötelessége.

“Ne csüggedj el kicsiny se-
reg”, szól ismét a dicséret. És erre
buzdít az újabb várakozás is. Egy
távoli part halovány csíkja felde-
reng. A megváltás közeleg, de
nem lehet osztályrésze ölbetett
kezeknek. A nemzet hajójának
fedélzete vár. Ott a helyünk.

Leányfalu, 2007 Adventjén

Dr. Szász István Tas
( A szerzõ orvos, pszichiáter, az

Alapellátó Orvosok Szövetségének
Elnöke, a Magyar Írószövetség tagja)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS GYÁSZHÍR GYÁSZHÍR

Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak,

akik
GYARMATI DEZSÕ

búcsúztatásán megjelen-
tek, sírjára koszorút, virágot helyez-

tek, mély fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek.

A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak
a rokonoknak, ismerõsöknek,

barátoknak, munkatársaknak és
szomszédoknak, akik
MILINKÓ JULIANNA

temetésén részt vettek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek.

A gyászoló család

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesanya, nagymama,

dédmama
HOLECZ IMRÉNÉ FARAGÓ AMÁLIA
100. születésnapja után, november 26.-
án Németországban elhunyt. Hamvai-

nak elhelyezésérõl késõbb intézkedünk.
 A gyászoló család

Mélységes fájdalommal, de Isten
akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy

UJSZÁSZI DEZSÕ
volt izsáki, jelenleg kecskeméti lakos

2007. december 15-én csendesen
elhunyt.

Temetésérõl késõbb történik intézkedés.
A gyászoló család
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Az Arany sárfehér Szõlõ- és
Bortermelõk Szövetkezetének

tájékoztatója
“a gyengék erõssége az egység”

Tisztelt Olvasók!

100.000 forint készpénz a számlájára

Válaszúton - nyílt levél a kormánypárti parlamenti
képviselõknek (2007. december 12.)

Több, mint 140 -zömében baloldali kötõdésû- tár-
sadalomtudós, szakszervezeti vezetõ, környezetvédõ,
mûvész és aktivista fordult az alábbi nyílt levélben, a
kormánypárti parlamenti képviselõkhöz, hogy utasít-
sák el a parlament elõtt fekvõ társadalombiztosítási
reformtervezetet. Az aláírók között van egyebek mel-
lett Tamás Gáspár Miklós, Ferge Zsuzsa, Schiffer And-
rás, Szikinger István és Wirth Ádám.

Gyurcsány Ferenc a legutóbbi parlamenti választá-
sok elõtti vitában maga is amiatt aggódott, hogy “...el
fog válni a szegények biztosítója a gazdagok biztosító-
jától...”. Ezért kérjük a szocialista pártot, a kormány-
párti képviselõket, hogy ne bontsák föl az egységes biz-
tosítási rendszert, utasítsák el a parlament elõtt fekvõ
társadalombiztosítási reformtervezetet.

Ne nyugtassa magát az MSZP azzal, hogy sikerült
belopnia néhány állítólagos garanciát a rendszer koc-
kázatainak csökkentése végett. A menedzsmentjogo-
kat a magánbefektetõk birtokolnák, az õ érdekeltségük
lenne meghatározó a törvénytervezet szerint. Nem lé-
tezik olyan garancia, amely kizárná, hogy szûkítsék a
szolgáltatási csomagot, vagy azt, hogy a rendszer a sú-
lyos betegeken takarékoskodjék. A “differenciált fej-
kvóta” se képes eltüntetni a biztosítók kockázatszelek-
cióra -tehát az emberek közötti, osztályhelyzetük sze-
rinti válogatásra- való törekvését. Nincs garancia arra,
hogy az egészségügy minõsége javulni fog. És nincs ga-
rancia arra se, hogy a kiegészítõ magánbiztosítások függ-
vényében a társadalom ne szakadjon ketté. Ezért volt
igaza a miniszterelnöknek 2006-ban, és ezért nincs iga-
za most, amikor a korábbi nézeteivel homlokegyenesen
ellenkezõ törvényt próbál elfogadtatni.

A kormány csak formálisan vett részt a társadalmi
vitában, türelmetlenül ismételgetve ugyanazokat a prob-

lematikus érveket. A benyújtott törvénytervezettel szem-
ben a magyar társadalom rég nem látott összhangban
és erõvel hallatta hangját. Civil szervezetek, értelmisé-
giek, szakértõk hada fogalmazta meg ellenvetéseit. A
mindenkori szociáldemokrácia természetes bázisát,
közegét jelentõ szakszervezetek sztrájkkal, tiltakozás-
sal, petíciókkal tiltakoztak és tiltakoznak. A közvéle-
mény-kutatások szerint a magyar nép többsége ellenzi
a tervezett reformokat. A kormánypártok ne tévesszék
össze a karakán és bátor politizálást a választási progra-
mok megszegésével, a hajthatatlan gõggel, a közvéle-
mény semmibevételével. Nem populizmus volna, ha-
nem józan belátás: ha az egészségügy (majd a nyugdíj-
rendszer és általában: a közszolgáltatások, a szociálpo-
litika) szerintünk is szükséges átalakításának folyama-
tát nyitott, demokratikus, konstruktív társadalmi vita
vezetné be, akkor a súlyos és kiszámíthatatlan társadal-
mi válság helyett az ország belsõ békéjét megõrzõ, a
magyar nép háromnegyedének érdekeit szolgáló, min-
den honfitársunknak otthont, segítséget, vigaszt kínáló,
kipróbált mintákra támaszkodó reformfolyamat indul-
hatna meg. Erre szükség van, hiszen a magyarországi
egészségügyi rendszer korrupt, hatástalan, a magyaror-
szági honpolgárok testi állapota borzalmas, várható
életkora alacsony - ráadásul mindez semmivé teszi ha-
zánk gazdasági és kulturális fejlõdésének esélyeit.

Önök kétféle úton indulhatnak el: vagy antidemok-
ratikus, minden baloldali elvet megtagadó döntést hoz-
nak, vagy -híven azokhoz a korábbi elképzelésekhez,
amelyek jóvoltából ma önöké a döntéshez szükséges
többség, s amelyek valóra váltásához érvényes fölhatal-
mazásuk volt a magyar néptõl- újrakezdik a párbeszé-
det a közvéleménnyel. Ezt követeli a nép szolgálatának
erkölcse, amelyre fölesküdtek.

Gondolom, észrevették, hogy a 148 személyiség
által jegyzett nyílt levélben több olyan gondolat is han-
got kapott, amelyeket a “Gondolom...” címû rovatban
magam is többször felvetettem (például a legutóbbi
számban). Mielõtt szerénytelennek tûnnék, tisztázom;
ezt csupán azért jegyzem meg, mert az úgynevezett “li-
berálisokkal” és “baloldaliakkal” szimpatizálóktól né-
hányszor már megkaptam, hogy túlzóan jobboldali né-
zeteket fogalmazok meg publicisztikáimban. Írtam már
róla; én semmilyen párthoz sem álltam oda, csupán a
józan ész és a közjó tükrében próbálom a körülöttünk
zajló eseményeket értelmezi. A véleményalkotásban
nem befolyásolnak tehát olyan görcsök (némi ciniz-
mussal: a tények nem zavarnak meg a tisztánlátásban),
mint azokat, akik “odakozmáltak” valamely párthoz
és görcsös igyekezettel próbálják minden értelmetlen
és tarthatatlan lépésüket elfogadni, sõt megmagyarázni
még akkor is, ha ezekkel az intézkedésekkel õket is
lehetetlenné teszik, s melyek eredményei csupán párt-
juk szûk elitjét szolgálják, õket magukat semmiképpen
sem. Mint a fenti nyílt levébõl -és egyéb megnyilvánulá-
sokból- kitûnik, az elkötelezettek közül is mind töb-
ben hagyják magukat a valós tényektõl “megzavarni”, s
néven nevezni a dolgokat. Ez nagyon jó, de sajnos több
témában, így a tb-átalakítási ügyben és (részben) a vas-
útbezárások esetében már késõ! Hamarébb és hango-
sabban kellett volna tiltakozni. E sorokat december 15-
én, vagyis két nappal a 17-ei parlamenti tb-szavazás
elõtt írom, s bizonyos vagyok abban, hogy a kormány-

párti többség megszavazza azt a törvényt, melyet az
egészségügyi szakma egésze, a Tudományos Akadémia,
a szakaszervezetek és civil szervezetek többsége, szak-
értõk sokasága, s -a közvélemény-kutatások szerint- a
társadalom közel 80 százaléka ellenez. Erre mondja
Tamás Gáspár Miklós liberális filozófus, közíró, hogy
ilyet még egy diktatúrában sem mernének véghezvin-
ni. Elõre borítékolhatjuk, nálunk véghezviszik. Csoda
lenne, ha másként történne. Csodák pedig újabban nin-
csenek. (Ahogy december 17-én sem volt. A kormány-
párti képviselõk gyakorlatilag egyhangúlag, egy tartóz-
kodás mellett megszavazták a tb-törvényt.)

A konkrét kérdésekben, tehát késõi az ébredés, de
a jövõt illetõen talán ad némi reményre okot. Higgyünk
abban, hogy nem a hatalom elvesztése miatti pánik,
hanem a józan belátás vezérli azokat a politikusokat,
gondolkodókat, akik kezdik másként látni a maguk és
a társadalom viszonyát. Akik, a saját oldalukról is meg
merik kérdezni, mitõl is baloldali az, a milliárdosok
által uralt párt, amely trükkök százaival semmizi ki az
embereket, s támogatja a szuper gazdagokat, s mitõl
liberális az, amely nem hajlandó meghallani a többség
hangját és (minimális támogatottsága ellenére is) kö-
nyörtelenül végigveri akaratát a többségen, miközben -
könnyen feledve egykori emberjogi elveiket, harcaikat,
s azt hogy egykor õket verették mai szövetségeseik- ki-
tünteti azokat, akik ma verik össze a másként gondol-
kodókat. Torz világ ez, de talán még megmenthetõ!

-tetézi-

Az elmúlt év végén tartottuk
hagyományteremtõ jelleggel az
elsõ Szent János napi rendezvé-
nyünket Agárdy-telepen. Idén de-
cember 27-én (csütörtökön) ke-
reskedelmi és szakmai partnere-
inknek újra megszervezzük az új-
bor- és pinceszentelõ ünnepséget.
Az újborok megszentelésére 10
órakor kerül sor az izsáki Római
Katolikus templomban, ökume-
nikus mise keretében. A pince-
szentelõt a Helibor Szövetkezeti
Pincészetnél tartjuk.

Az APEH december 12-i saj-
tóközleménye szerint a 2008. ja-
nuár 1-jével hatályba lépõ új Áfa-
törvény kimondja, hogy adóköte-
les tevékenységet csak adószám-
mal rendelkezõ adóalany folytat-
hat. Ezért azoknak az õstermelõk-
nek is regisztráltatniuk kell ma-
gukat az APEH-nál, akik eddig
még nem rendelkeztek adószám-
mal. Fontos változás, hogy min-
den - ellenérték fejében teljesített
- mezõgazdasági értékesítést, il-
letve szolgáltatásnyújtást a tör-
vény által elõírt bizonylattal kell
kísérni, tehát az 500.000 Ft-os
értékesítésig számított bevétel
utáni bizonylat kiállítási mentes-
ség megszûnik. A magánszemé-
lyek részére történõ értékesítések
során is nyugtát, illetve számlát
kell kiállítani minden esetben
(például a piacon és a háztól való
értékesítésnél is). A mezõgazda-
sági tevékenységet végzõ magán-
személy (õstermelõ) számára ak-
kor is szükséges az adószám, ha
kizárólag kompenzációs felárra
jogosító értékesítést végez. Adó-
szám nélkül kompenzációs felár-
ra nem tarthat igényt, ezért a ter-
melõnek legkésõbb az elsõ felvá-
sárlás idõpontjáig be kell jelent-
keznie az állami adóhatósághoz,
és adószámot kell kérnie.
Amennyiben a termelõ a kom-
penzációs felárra jogosító értéke-
sítése mellett például magánsze-
mélyek részére piacon is értéke-
sít, akkor ezen ügyleteire alanyi
adómentességet választhat. Az
alanyi adómentesség választását
az adóhatósághoz 2008. január
15-ig be kell jelenteni. Az alanyi
adómentesség választása hiányá-
ban, a nem felvásárló felé történõ

értékesítés után az általános sza-
bályok szerint 20%-os mértékû
általános forgalmi adót kell fizet-
ni. A tevékenység és az alanyi adó-
mentesség választásának 2007.
évi bejelentése esetén a 07T101.
és a 08TAFA-E jelû nyomtatvá-
nyok kitöltése szükséges, 2008-
ban a bejelentés az erre a célra
rendszeresített 08T101 jelû
nyomtatványon tehetõ meg. Bõ-
vebb felvilágosítás a szövetkezeti
irodán vagy a www.apeh.hu
weblapon kérhetõ.

2008 január 14-én, 18 órai
kezdettel kerül sor az Izsáki Téli
Gazdaesték elsõ elõadására. Hely-
szín a Gazdakör nagyterme. Az
elõadó Éber Csaba elõadásának
témája: Szõlõtápanyag utánpótlás
a Malagrow Kft termékeivel. A
gazdaesték elõadásaira a sok éves
hagyománynak megfelelõen hét-
fõnként, este 6 órakor kerül sor.
A teljes program hamarosan ol-
vasható lesz a szövetkezeti iroda
melletti hirdetõtáblán, a
www.aranysarfeher.hu honlapon,
és az Izsáki Hírek következõ szá-
mában. Minden érdeklõdõt szíve-
sen látunk.

A korábbi termelõi borbírá-
latok eredményei alapján úgy
döntöttünk, hogy idén elsõ ízben
szervezünk Okleveles Borbírálói
tanfolyamot. A tanfolyam várha-
tó költsége 60.000 Ft. Az inten-
zív kurzus során a fõ hangsúly a
gyakorlati oktatáson van. A tan-
folyam elvégzését azoknak ajánl-
juk, akik borászattal, borokkal
foglalkoznak és céljuk a minél
jobb, hibátlan, valóban élvezhetõ
borok készítése.  Jelentkezni, fel-
világosítást kérni a szövetkezet
elérhetõségein lehet.

Emlékeztetjük tagjainkat,
hogy a gazdálkodási naplók leadá-
si határideje december 31! A nö-
vényvédelmi elõrejelzõ szolgálta-
tás igénybevételérõl szóló igazo-
lások átvehetõk a szövetkezeti
irodán!

Minden szövetkezeti tagnak,
családjuknak, partnereinknek és
minden olvasónak áldott Kará-
csonyt és egy boldogabb, sikerek-
ben gazdagabb, Új Esztendõt kí-
ván a szövetkezet vezetõsége.

Vezetõség

Regisztrációs lap
Név:____________________________
Tájékoztatást kérek az alábbi postacímre
az izsákiak egymás közt ingyenesen hívható mobiltarifáról.
Postacím:________________________
Dátum: _________________________
                                                                                ______________________
                                                                                                Aláírás
A regisztrációs lap leadható postai úton, vagy e-mailen a következõ
címre:
Izsáki Sárfehér Polgárõr Egyesület, 6070-Izsák, Szabadság tér 1.
polgaror@izsak.eu (e-mailen leadott lap aláírás nélkül is érvényes)

Az Izsáki Sárfehér Polgárõr
Egyesület a címben szereplõ szlo-
gennel 100.000.-Forint egyösszegû
nyereményt sorsolt ki azok között,
akik az Izsáki Sárfehér Napok tisz-
teletére rendezett nyereményjáté-
kában részt vettek. Az Egyesület
rendszeres támogatást kap a
Lyoness Holding svájci székhelyû
multinacionális nagyvállalattól,
ennek köszönhetõ, hogy a nyere-
ményjátékot megrendezhettük. A
sorsoláson 18 éves kor felett bárki
részt vehetett egy egyszerû regiszt-
rációs lap kitöltésével. Az Izsáki
Hírek szeptemberi számában azt
ígértük, hogy a sorsolás eredményé-
rõl az Izsáki Hírek decemberi szá-
mában adunk híradást, ami termé-
szetesen a www.izsak.hu internetes
weboldalon is olvasható lesz. A fõ-
nyereményt csak egyvalaki nyerhet-
te meg, de mindenki, aki részt vett
a sorsoláson, ajándékot kap 2008.

év elején, egy Lyoness vásárlói kár-
tyát, amivel számos boltban és
egyéb kereskedelmi partnernél
kedvezményesen vásárolhat. A vá-
sárlói kártya rendszeres használa-
tával utólagos kedvezményként
akár egy 13. havi fizetésnek megfe-
lelõ kedvezményt is össze lehet
gyûjteni, amit késõbb újra el lehet
költeni. A Polgárõr Egyesület part-
neri kapcsolatai révén ezen felül
minden résztvevõ igényelhetett
magának és családjának legfeljebb
4 db kedvezményes mobiltelefon
elõfizetést, amivel egymás között
korlátlanul ingyenesen beszélget-
hetnek. A további részletekrõl ha-
marosan újabb tájékoztatót fogunk
közreadni az Izsáki Hírek hasábja-
in, valamint a nyereményjátékban
résztvevõknek személyre szólóan
levélben is. Ha a nyereményjáték
által nyújtott kedvezményeket
összeadja a kedves olvasó, könnyen

kiszámolhatja, hogy a fõnyeremény
összegénél jóval többet nyerhet
akkor is, ha magát a fõnyereményt
nem is nyerte meg. Ezért így év vé-
gén, a 2008. évre tekintve kívánom,
hogy osztozzon Egyesületünk elért
sikereiben, legyen igazi haszonél-
vezõje Egyesületünk elért eredmé-
nyeinek! Az Izsáki Sárfehér Polgár-
õr Egyesület továbbra is igyekszik
a lakosság szolgálatában állni a tár-
sadalmi munkában végzett éjsza-
kai járõrszolgálattal, az újabb pá-
lyázati úton benyújtandó munka-
helyteremtõ programmal, és min-
den egyéb lehetõséggel, amit az
Egyesület tagságának munkája ál-
tal a lakosságnak nyújtani tud.

A Sárfehér Napokon rendezett
nyereményjáték nyertese Horváth
Dávid kecskeméti részvevõ, akinek
gratulálunk a nyereményéhez.
Azonban minden résztvevõnek is
ajándékot ígértünk, így 2008. elsõ

napjaira várhatóan elkészül min-
den személyre szóló vásárlói kár-
tya, melyet az év elején kipostázunk
a regisztrációban megadott címek-
re. További jó hír, hogy a mobil-
szolgáltatókkal történt egyeztetés
során sikerült kialkudni egy olyan
tarifacsomagot, mely minden ed-
digi általunk ismert mobiltelefo-
nos tarifánál kedvezõbb, és ráadá-
sul minden izsáki lakos egymással
ingyen beszélgethet, ha a Sárfehér
Napok alatt jelezte igényét, vagy a
közeljövõben igényli a kedvezmé-

nyes mobiltarifát. Meglevõ telefon-
számokra is kérhetõ a kedvezmény,
ezért mellékeltünk a cikk végére egy
rövid regisztrációs lapot, hogy aki a
jövõ évben családtagjaival, barátai-
val, közeli és távolabbi ismerõsei-
vel ingyen szeretne mobiltele-
fonálni, jelezhesse igényét. Az Izsá-
ki Sárfehér Polgárõr Egyesület ne-
vében ezzel kívánunk mindenkinek
sikeres, boldog új évet.

Nagy Máté
Izsáki Sárfehér Polgárõr

Egyesület elnöke
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Almák az asztalonFénykeresõ

Adventi hangverseny

Az ünnepi asztalra ajánljuk

Nem lehetne petárdamentesen...

EGY KIS VIDÁMSÁG

Etel végzete

ÜNNEPVÁRÓ

Keres az ember, ahogyan régen
botlik a lélek fekete éjben.
Gyermeki hittel közel, és távol,
de fut a hajnal az éjszakától.
Forma se sejlik, se szín hatása,
pereg az óra, de mintha állna.
Feldereng bennünk tûhegynyi fényed,
s újra megéljük a születésed;
Lelkünk a rideg világi szalma,
de a várásunk paplana rajta.
Halk áhítattal elõtted állunk,
boldogan, mégis sírva imádunk.
Már tudjuk, hogy az örömet hoztad,
a szabadulást szegény raboknak.
A zárka fényes, de kiút nincsen,
csak ha te nyitol zárat a szíven;
kincseskamráján földi lomoknak,
kik reményt vesztve nem imádkoznak.
Nem imádkoznak, és nem szeretnek,
anyagba dermedt lelket melengess!
Hozd el a kulcsot, Lelkednek lángját,
s az áhítatok szent boldogságát.
Tárd szét a karod, mert arra vágyunk,
szeretetszomjas a mi világunk.
Kincses kezedben hozd el ma nékünk,
amiért jöttél, s amit remélünk!
Gyújts barlangjaink mélyében lángot,
öleled át ezt a rideg világot!

Magyar Gyuláné

Karácsonykor a mákos és
diós bejgli szinte kötelezõen az
ünnepi asztalra kerül. Sokan
azonban jobban szeretik a hagyo-
mányos, kelt tésztából készült
mákos és diós kalácsot. Mi most
ennek a receptjét közöljük azok
kedvéért, akik esetleg nem isme-
rik. Az elkészítésében nagy segít-
ség lehet egy kenyérsütõ gép, hi-
szen általa “megúszhatjuk” a da-
gasztást, mivel a gépeknek általá-
ban van külön tésztakészítõ prog-
ramja is.

Hozzávalók: 35 dkg liszt, 4
dkg cukor, 2 tojás, 5 dkg zsír vagy
vaj, kb. 2 dl tej, só, 1/2 csomag
élesztõ. A töltelékhez, mák, dió,
cukor, esetleg citromhéj.

Tésztakészítés kézi dagasz-
tással: Az élesztõt egy deci langyos
tejben felfuttatjuk. A tojássárgákat
a cukorral zsírral elkeverjük, hoz-
záöntjük az élesztõt, a tej felét a

lisztet, a sót, utána a többi tejet,
hogy egészen lágy galuskatésztát
kapjunk, amit fakanállal jól kidol-
gozunk. Végül hozzákeverjük a
tojások keményre vert habját és a
tésztát letakarva 45 percig keleszt-
jük. A megkelt tésztát félujjnyi
vastagra kinyújtjuk, cukros darált-
mákot, vagy diót tejben felfõzzük,
s kihûlve a tésztára terítjük, majd
összegöngyöljük, s tepsibe téve
kisütjük.

Tésztakészítés kenyérsütõ
géppel: A hozzávalókat, elsõként
a tejet, majd a lisztet, s a többi
összetevõt a dagasztó üstbe
tesszük, utoljára a szétmorzsolt
élesztõt. A gép tésztakészítõ prog-
ramját elindítjuk. Az elsõ 10 per-
ces dagasztás után érdemes a tész-
ta állagát megnézni, s ha túl ke-
mény egy kanálnyi tejet, ha túl lágy
egy kanálnyi (vagy amennyit kí-
ván) lisztet  hozzáadni.

Szomorú dolog, de beval-
lom - agyonvertem Etelt! Igen,
megtörtént, nem tagadom!
Nem hirtelen felindulásból cse-
lekedtem. Sokat gondolkodtam
a dolgon, tehát jó elõre meg-
fontoltam tettemet. Gazdasági
hasznot már nem hozott a csa-
ládnak Etel, sõt már nem is volt
olyan, mint régen. Nagyon
utamban volt, csak gond volt
vele. Aggatott a további életvi-
telemben. Többször észleletem,
hogy alul még csurgott, csöpö-
gött is.

Ha jól meggondolom, soha
sem szerettem igazán. Kezdet-
ben kellett, mert egy keveset
lendített a család anyagi hely-
zetén. Így hát megtûrtem,
szükség volt rá. De most már
csak aggatott. Eljött hát a vég-
sõ döntés. Egy borús reggelen

fogtam egy nagykalapácsot és
teljes erõmbõl ütni kezdtem.
Nem számoltam hányat, de az
biztos, hogy erõs volt, nagyon
ellenállt. Nehéz volt elbánni
vele. Sokáig ott voltak a teste-
men azok a sebek, amelyek ke-
mény küzdelmünk közben es-
tek rajtam.

Bírálóm legyen az utókor.
Etel nincs tovább! Éppen egy
éve e hasábokon búcsúztam
Margittól. Õ már nem hiány-
zik, meddõn várja szebb jövõ-
jét. Ugyanis nem borászkodom
tovább. Beton Etelt (hordót)
összetörtem apróra és utat ja-
vítottam vele. Nem javíttattam.
Talán az utolsók közül való va-
gyok a kistermelõk között, aki
abbahagyja a borászkodást. Ta-
lán ez a legszomorúbb.

Varga László

Gyönyörû haja volt, és Péterrel rendszeresen
betörtük egymás orrát abbéli igyekezetünkben, hogy
ki üljön mellé az óvodai uzsonnakor, mert olyan-
kor a napfény aranyló ujjai között lágy fénnyel ra-
gyogtak a göndör fürtök. Aztán vége lett, mert Péter
a szüleivel együtt elköltözött Dunaújvárosba, mert
ott volt valami vasmû-féle. Unalmassá szürkültek a
mindennapok, és az aranyhajú is unalmas lett, mert
sosem játszott autószerelõset.

Aztán volt több ismerõs, olyanok, akiket nem
láttam azelõtt és nem is fogok soha. Gondolkoztam
irgalmatlanul vészterhes idõkrõl, ahol a lányok si-
kítva menekülnek hozzám, majd bajnoki karom
erejétõl óvva mosolygunk nagyokat. Aztán pihegve
isszuk a langyos kakaót, és majszoljuk a kalács puha
belét, mert a pék héjasra égette a szerencsétlent.
Nõttünk és tudtuk, hogy a lányok misztikus rend-
szerben tájékozódnak, és bicepsz kell nekik, meg
ocsmány szöveg. A legfrissebb disco a nyerõ, mert a
többi égõ és unalmas. És tettünk is róla. Hazafelé
rendszeresen szétvertük egymás arcát, vagy csak a
karját ficamítottuk ki a másiknak. Feszítõztünk a
virágbolt fái közt rejtõzõ apró füves placcon. A Dugó,
a Misi meg én. Meg még néhányan, sokszor. Röhög-
tünk nagyokat és sokszor a spárga is megvolt. Misi
lábába vágtuk a kést, aki büszkén tocsogott hazáig,
aztán édesanyja felpofozta.

Tizenkét évesen is szerelmes lettem, és feküd-
tem a nappaliban, nagyokat sóhajtva, lábammal a
plafon felé, áldott zsibongással az ereimben. És vége
lett, mert nem tudtam táncolni és nem is akartam.
Luke Skywalker sem táncolt, és Han Solo se...

Alig késõbb megvolt az utolsó általános iskolai
közös buli, és a sokat tapasztalt barátok felvilágosí-
tottak a nõi lélek és a bugyik rejtelmeirõl. Mármint
abból eredõen, hogy hangulat és vágyfüggõ a fent
említett ruhadarab viselési szokásmechanizmusa.
Állítólag...

Középiskola, és az elsõ igazság arról, hogy a
szerelem reménytelen és nem foglalkozni kell vele,
csupán átélni. Azt viszont õszintén. Kamaszodtunk
és rájöttünk, hogy a föld gömbölyû, és akármennyit
iszunk, akkor sem esünk le róla. És bölcsnek érez-
tem magam... És tudtam mindent.

Aztán tévedtem. Mert nem úgy mûködtek. De
nem ám. Színjátszó körbe jártam, és egyik elõadá-
son véletlenül elraboltam a nézõk közül egyet, mert
rossz helyen ült a beépített. Aztán bocsánatot kér-
tem tõle, de ebbõl sem lett semmi. Még pofon se.

És ott volt az orrom elõtt, szótlan tökéletesség-
gel. Furcsa volt, hogy becsukott szemmel is megta-
lálom; hogy érzem, merre van. Más a közelébe sem

jutott. Olyannyira nem, hogy az apjának udvarolt az
elsõ ülésen; a marha. Dicsérte az új autó tökéletes-
ségét és a remek választást a kárpit terén. Elbûvölte
a hûtõ orrán magasodó krómcsillag...

Ültem a lány mellett, és nem mertem megérin-
teni, mert ha nem vigyázok, elnyel a fénye. Szótla-
nok voltunk, és megfogta a kezem. Másnap bevo-
nultam, és pár hét után levél jött tõle. Aztán még
több levél, majd hazajöttem és sétáltam nagyokat.
Néha vele. És szenvedtem, amikor nem volt velem,
de néha akkor is, amikor velem volt. Téptük egy-
más húsát és lelkét az érõ emberség érzelmektõl
korbácsolt óceánján sodródva, és nem úgy csiszo-
lódtunk, mint a folyam lusta hömpölygésétõl haj-
tott kavicsok. Mi falhoz vágtuk egymást úgy, hogy
szilánkok pattogtak, megsebezve bárkit, aki a köze-
lünkbe lépett. Üvöltöttünk hol itthon, hol párizsi
metróalagútban. Futottunk egymás elõl vagy után
és ráébredtünk, hogy az együttlét nem a test kósto-
lásától édesebb. Hogy nincs felosztva, ki a gyertyán
a láng. És ha bármelyikünk eltûnik a másik életé-
bõl, vele hal a magára maradt. Szerelmes voltam.
Életemben nem elõször, de elõször teljesen.

Eljött az õsz, és az almafák között sétálva tépett
magának egy Goldent. Szerette a zamatos, ropogós
gyümölcshúst, ahogy herseg a fogai között. Szerette
azt a fanyar édes ízt, ami friss volt, akár az elsõ csók.
Sétáltunk és a találkozás emléke fészkelte magát
közénk. Amikor szótlanul fogtuk a Kedves kezét,
amikor nem létezett semmi, csak az egymásra talá-
lás lelket és testet borzongató, izgalomtól fûtött örö-
me. Hátunkat egymásnak vetve ültünk az almás vé-
gén, gyönyörködve a kora õszi táj érett, szótlan és
bölcs fenségében. Néztük a gyümölcstõl roskadó
almafákat, azt a szótlan odaadást, ahogy felkínálják
önmagukat nekünk. Én is az almámba haraptam és
hagytam, hogy az együvétartozás életet kovácsoló
kecses ujjaival a szívemet simogassa.

Aztán tél lett. Hideg, csontokig érõ. Kint hóem-
ber épült, és lapátolni kellett, olyan férfiasan, buc-
kákba az út mindkét oldalán. És karácsony lett, szent
és jó illatú. Este almát hámoztam a gyermekeink-
nek. Vékonyan, a gyümölcs héja alatt vezetve a kést
kunkorodott megannyi spirál a föld felé, akár az
élet távolba veszõ emlékei. Kivágtam a magházat és
a tiszta gyümölcshúst nyújtottam át nekik. Felesé-
gem mellém ült, és a boldogság mézarany gömbjé-
be burkolózva együtt majszoltuk mindannyian azo-
kat az almákat. Egymás szemébe néztünk, és mind-
kettõnk tekintetében egyszerre éledt a bizonyosság:
ez értékesebb bármely kósza szerelemnél.

Oreskó Nándor

Hosszú évek óta része
Izsákon a karácsonyvárásnak,
a Városi Vegyeskar adventi
hangversenye. Az idei alka-
lomra december 17-én, a ka-
tolikus templomban került
sor. A szépszámú hallgatóság
az énekkar kiváló elõadása
mellett Bálint Zsuzsa bravú-
ros zongorajátékában és
Gellér Alíz meghatóan szép
szólóénekében is gyönyör-
ködhetett.

Fotó: Bálint Vilmos

...szilveszterezni idén? Kérdezi több olvasónk is, a sokévi rossz tapasztalat
alapján várható évbúcsúztató durrogásoktól tartva. Sokakat zavar az e fajta
hangoskodás, nem beszélve az ilyenkor örökre elbujdosó kutyákról, macskák-
ról. A választ nyilván mi csak a magunk részérõl adhatjuk meg a kérdésre. Mi
biztosan nem fogunk petárdázni. Másokat csak buzdíthatunk arra, hogy õk se
tegyék. A sikerben azért nem vagyunk biztosak, de e pár sorral legalább felhív-
tuk a figyelmet.
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Izsák Város Önkormányzat Képviselõ-testüle-
te  9/2007. (XI. 28.) rendelete az Önkormány-
zat 2007. évi költségvetésérõl szóló  1/2007.

(II. 21.)  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 tervezésé-
nek, gazdálkodásának, beszámolásának rendszerérõl
szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben megha-
tározottak alapján az önkormányzat 2007. évi költség-
vetésérõl szóló  1/2007. sz. rendeletét az alábbiak sze-
rint módosítja.

A rendelet hatálya
1.§ A rendelet 3. §-a helyébe a következõ lép:
A Képviselõ-testület az önkormányzat 2007. évi

költségvetésének módosított
 a.) kiadás fõösszegét 1.395.602 ezer forintban
b.) bevétel fõösszegét 1.395.602 ezer forintban ál-

lapítja meg.
I. Költségvetési bevételek
2.§ A rendelet 5.§ (1) bekezdésében jelölt 2. sz.

melléklet helyett, jelen rendelet   2. sz. melléklete ér-
vényes.

II. Költségvetési kiadások
3.§ (1) A költségvetési rendelet 6. § (1) bekezdés

helyébe a következõ   rendelkezés lép:
- Mûködési kiadások elõirányzata összesen: 815.446 e.Ft
Ebbõl:
- személyi jellegû kiadások: 347.691 e.Ft
- munkaadót terhelõ járulékok: 112.320 e.Ft
- dologi jellegû kiadások: 146.100 e.Ft
- támogatás értékû mûködési kiadás: 1.750 e.Ft
- mûködési célú pénzeszköz átadás: 94.037 e.Ft
- társadalom-, szociálpolitikai juttatások:13.548 e.Ft

 (2) A 4. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 4. sz.
melléklete lép.

(3) Az 5. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 5. sz.
melléklete lép-

4.§ A rendelet 10. §-ban feltüntetett 9. sz. mellék-
let helyébe jelen rendelet 9. sz. melléklete kerül

III. Költségvetési kiadások és bevételek
5.§ A rendelet 13.§  12 sz. melléklete helyett, je-

len rendelet 12. sz. melléklete érvényes.
6.§ A rendelet 14.§ 13. sz. melléklete helyébe a

jelen rendelet 13. sz. melléklete érvényes.
Záró rendelkezések
7..§ E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba,

rendelkezéseit azonban 2007. január 1. napjától kell
alkalmazni.

Izsák, 2007.  november 27.
Mondok József  polgármester

Dr. Hauzmann János címzetes fõjegyzõ

INDOKLÁS a költségvetési rendelet
módosításához

Az önkormányzat 2007. évi költségvetési rendele-
tének módosítására negyedik alkalommal kerül sor.

Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló
217/1998. (XII. 30.) kormányrendelet elõírja, hogy a
központi költségvetés által pótlólag nyújtott támoga-
tás összegével negyedévenként módosítani kell a helyi
önkormányzatok eredeti elõirányzatokat tartalmazó
költségvetési rendeletét.

 A költségvetés eredeti bevételi és kiadási elõirány-
zatainak fõ összege: 1. 097. 490e. Ft, elsõ módosítás
után1. 372.792e Ft-ra, míg a harmadik módosítással.
1.395.602e Ft-ra változott,. a jelen módosítás növeke-
dése 22-810e. Ft.

Bevételi elõirányzat fõ módosító tényezõje, a szo-
ciális juttatások kifizetésébõl adódó visszaigénylések
- 23.002e. Ft -, mely az ápolási díjat, a tartós munka-
nélküliek szociális segélyét, az idõskorúak járadékát
és a lakásfenntartási támogatás elõirányzatát növeli.

Július hónapban a törvény által biztosított pót-
igénylés és normatíva lemondás alapján az iparûzési
adóerõ képesség számítást követõen 6.805e. Ft elvo-
násra került, mellyel a tartalékot csökkentettük. A
könyvtár részére 311e.Ft pótelõirányzat került jóvá-
írásra. Közmûfejlesztési visszaigénylés 85e.Ft, a nyári
gyermekétkeztetési támogatás 1.060e. Ft elõirányzat
növekedést eredményezett. Jóváírásra került a létszám-
leépítési pályázaton nyert 5.242e. Ft elõirányzat is. Az
önkormányzat költségvetési támogatását növeli az
ÖNHIKI pályázaton jóváhagyott összeg elsõ félévi idõ-
arányos része -12.504.e. Ft -, mely a költségvetés ere-
deti elõirányzatában tervezett mûködési hitel össze-
gét csökkenti.

Kiadásoknál a mûködési kiadások körében az egyéb
támogatások - szociálpolitikai juttatások - elõirányza-
tát növeli a központi támogatással, mely tételesen az
5. számú melléklet “F” részletezõjén látható.

További kiadási elõirányzat változások a bevételnél
meghatározott feladatokra kerültek, így a könyvtár
dologi kiadásait, nyári gyermekétkeztetés megfelelõ
szakfeladatának elõirányzatát és a létszámleépítéssel
érintett két intézmény személyi juttatását és munka-
adót terhelõ járulékok elõirányzatát növeli.

Kérem a Tisztelt Képviselõ-testületet, hogy a fenti
indokok alapján szíveskedjenek elfogadni a költségve-
tési rendelet módosítását.

I z s á k, 2007. november 20.
Mondok József polgármester

Izsák Város Önkormányzat Képviselõ-
testületének 12/2007. (XII. 19.) sz.

rendelete az ingatlantulajdonosoknál
keletkezõ  települési szilárdhulladék

kezelésével kapcsolatos hulladékkeze-
lési közszolgáltatásról szóló 5/2003.
(II. 19.) sz. rendelet módosításáról.

Izsák Város Képviselõ-testülete a helyi Önkormány-
zatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése és
a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 23.
§-a, továbbá a települési hulladékkezelési közszolgál-
tatási díj megállapításának részletes szakmai szabálya-
iról szóló 242/2000. (XII. 23.) Korm. sz. rendelet ren-
delkezéseire figyelemmel az 5/2003. (II.19.) számú ren-
deletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §
A rendelet 1. sz. melléklete helyébe az alábbi ren-

delkezés lép:
A lakossági hulladékszállítás díja a gyûjtõedényzet

egyszeri ürítésére (heti egy ürítés)
- 80 literes gyûjtõedényzetben edénybiztosítás nél-

kül 228.- Ft
- 110-120 literes gyûjtõedényzetben edénybiztosí-

tás nélkül 240.- Ft
- 110-120 literes gyûjtõedényzetben edénybiztosí-

tással 266.- Ft
- 240 literes gyûjtõ edényzetben edénybiztosítás

nélkül468.- Ft
- 240 literes gyûjtõ edényzetben edénybiztosítás-

sal 545.- Ft
2. §

A hulladékszállítási díj az ártalmatlanítási díjat is
tartalmazza.

3. §
Izsák város Önkormányzata a lakossági szolgálta-

tást igénybe vevõk részére díjkedvezményt ad. A la-
kosság 1 db. gyûjtõedényzet után 8.000.-Ft/év+ÁFA
díjat köteles fizetni a rendeletben foglalt ütemezés
szerint a közszolgáltatónak.

A bérelt gyûjtõedényzet után a bérleti díjat a szol-
gáltatást igénybe vevõ köteles megfizetni.

A 3 vagy több gyermekes családok további 1 hulla-
dékgyûjtõ edényt ingyenesen igényelhetnek. A díjté-
tel fennmaradó részét az önkormányzat saját költség-
vetésébõl finanszírozza.

4. §
Ezen rendelet 2008. január 1. napjával lép hatály-

ba, egyidejûleg a 14/2006. (XII. 29.) sz. rendelet hatá-
lyát veszti.

Izsák, 2007. december 18.
Mondok József polgármester

Dr. Hauzmann János címzetes fõjegyzõ

Indoklás a rendelet-tervezethez
A Saubermacher Kft. az Izsák-Kom Kft. közremû-

ködésével elkészítette a 2008. évi hulladékszállítási díj
megállapításával kapcsolatos számításokat, melyet az
Izsák-Kom Kft. tulajdonos önkormányzatok közgyû-
lése elé terjesztett.

Az Izsák-Kom Kft. közgyûlése a 2007. november
21-én tartott ülésén az elõterjesztést megtárgyalta és
támogatta a 2008. évre javasolt díjtételeket.

A 242/2000.(XII.23.) Korm. sz. rendeletben elõír-
taknak megfelelõen a hulladékkezelési közszolgálta-
tás elvégzésére készült el a 2008. évi hulladékszállítá-
si díj javaslat.

A díj megállapítása fenti rendeletben megfogalma-
zottak szerint az indokolt költségek és ráfordítások,
valamint fejlesztések és a tartós mûködéshez szüksé-
ges fedezet összege, illetve az elszállítandó hulladék
mennyisége alapján történt. Figyelembe vételre került
a jelen gazdálkodási év rendelkezésre álló adata és a

jövõ évi várható ár- és szabályozó változások is.
A díj megállapítására vonatkozóan figyelembe vet-

te a szállító a jövõ évi infláció várható volumenét, amely
8 %, és a szeptemberi KSH adatok szerinti átlagos ár-
színvonal-emelést, amely 8,3 %. Figyelembe vételre
került továbbá az üzemanyag árak emelkedése is. A
szolgáltató az általa benyújtott költség elemzés sze-
rint az elõzõ évi díjakat 10 %-kal javasolja megemelni.

A szolgáltató annál is inkább javasolja a fenti eme-
lést, mivel a jogszabály változás kapcsán a be nem hajt-
ható díjhátralékokat a jövõben az önkormányzatok nem
kötelesek megtéríteni, így további bevétel kiesése vár-
ható.

A javasolt díjtételek a következõk:
- 80 literes gyûjtõedényzetben edénybiztosítás nél-

kül 228.- Ft
- 110-120 literes gyûjtõedényzetben edénybiztosí-

tás nélkül 240.- Ft
 - 110-120 literes gyûjtõedényzetben edénybizto-

sítással 266.- Ft
- 240 literes gyûjtõ edényzetben edénybiztosítás

nélkül468.- Ft
- 240 literes gyûjtõ edényzetben edénybiztosítás-

sal 545.- Ft
Javasoljuk továbbá, hogy az önkormányzat a lakos-

ságnak adjon díjkedvezményt. A lakosság 8.000.-Ft/
év+ÁFA díjat fizessen évente az általa használt
edényzet után, míg a többi részt az önkormányzat vál-
lalja fel éves költségvetésében.

I z s á k , 2007. december 18.
Dr. Hauzmann János címzetes fõjegyzõ

Izsák Város Önkormányzata Képviselõ-
testületének 11/2007. (XII. 19.) számú

rendelete a vízdíj megállapításáról
Izsák Város Képviselõ-testülete az árak megállapí-

tásáról szóló 1990. évi LXXXVII. tv. 7 § (1) bekezdése
alapján az Önkormányzat tulajdonában lévõ vizi-köz-
mû által szolgáltatott ivóvíz díjának megállapításáról
az alábbi rendeletet alkotja:

1. §
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat ille-

tékességi területén a vizi-közmûbõl szolgáltatott ivó-
vizet használó magán és jogi személy fogyasztókra.

2. §
A szolgáltatott ivóvíz díja 170.-Ft/m3+ÁFA, me-

lyet a mért fogyasztás alapján kell megállapítani.
3. §

A fõmérõk havi alapdíja 200.-Ft+ÁFA.
4. §

Ezen rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba,
egyidejûleg a 12/2006. (XII. 29.) sz. rendelet hatályát
veszti.

Izsák, 2007. december 18.

Mondok József polgármester
Dr. Hauzmann János címzetes fõjegyzõ
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Indoklás a rendelet-tervezethez
Az Inno-Kom 2002. Kft. javaslatot tett a 2008.

évre tervezett vízdíj megállapításra.
Ezek szerint a tervezett éves vízfogyasztás - a

kiszámlázott mennyiség szerint - 243.500 m3.

A Vízmû mûködésénél a tervezett összes ráfor-
dítás: 41.128.000.- Ft.

A tervezett bevétel: 41.395.000.- Ft.
Tervezett nyereség: 267.000.- Ft.
A Vízmû mûködtetését illetõen jelentõs kiadás-

növekedés várható az energia árak növekedése miatt,
továbbá növekszik a vízkészlet hozzájárulási díj is.

Javasoljuk, hogy a képviselõ-testület a jelenlegi
155.- Ft/m3 díjról 170.- Ft/m3 díjat állapítson meg.

I z s á k, 2007. december 18.
Dr. Hauzmann János címzetes fõjegyzõ

Szabályzat az önkormányzat által
nyújtott támogatásokról

Az Ötv. 8.§ (1) bekezdése az önkormányzat fel-
adatai között sorolja fel a közmûvelõdési, tudomá-
nyos, mûvészeti tevékenység, sport támogatását, az
egészséges életmód közösségi feltételeinek elõsegí-
tését. A 8. § (5) bekezdése rögzíti, hogy a települési
önkormányzat feladatai körében támogatja a lakos-
ság önszervezõdõ közösségeinek tevékenységét,
együttmûködik e közösségekkel.

Az Ötv. 81. § (1) bekezdése kimondja, hogy az
önkormányzat a helyi lakosság szükségleteibõl és
jogszabályokból adódó feladatai saját költségvetési
szerv útján más gazdálkodó szervezet támogatásá-
val, szolgáltatások vásárlásával, illetve egyéb módon
látja el.

Az Ötv. 89.§ (3) bekezdése rögzíti, hogy a helyi
önkormányzat más által fenntartott intézmények
mûködéséhez támogatást nyújthat.

Az Ötv. szabályai alapot adnak arra, hogy az ön-
kormányzat anyagi lehetõségei és az általa kialakí-
tott preferenciák alapján rendszeresen vagy alkalom-
szerûen támogatást nyújtson szervezeteknek, sze-
mélyeknek, amelyek közvetve vagy közvetlenül részt
vesznek az önkormányzat feladatainak ellátásában.
Támogatás nyújtható olyan önszervezõdõ közössé-
geknek, amelyek a településen értéket teremtenek,
illetve hozzájárulnak az ott lakók életminõségének
javításához.

A támogatási lehetõségek jogi alapja mellett ter-
mészetesen pénzügyi szabályozás is szükséges ah-
hoz, hogy azok jogilag és pénzügyileg rendezettek
legyenek. Ezt a célt szolgálja az Államháztartási tör-
vény (továbbiakban: Áht.), amely szabályozza a tá-
mogatások odaítélését illetve felhasználását és el-
lenõrzését.

Az Áht. 13/A. § (3) bekezdése írja elõ, hogy a
támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek szá-
mára számadási kötelezettséget kell elõírni a részükre
céljelleggel juttatott összegek rendeltetésszerû fel-
használásáról. A támogató köteles ellenõrizni a fel-
használást és a számadást. Amennyiben a támoga-
tott szervezet, illetve magánszemély az elõírt szám-
adási kötelezettségének határidõben nem tesz ele-
get, e kötelezettségének teljesítéséig a további fi-
nanszírozást vagy támogatást fel kell függeszteni.
Amennyiben a támogatást jogszabálysértõ módon
vagy nem rendeltetésszerûen használta fel a támo-
gatott, õt visszafizetési kötelezettség terheli.

Javasoljuk, hogy a támogatások odaítélésérõl a
képviselõ-testület az éves költségvetési rendeleté-
ben döntsön, meghatározva a támogatott szerveze-
tet és a támogatás összegét. Alkosson szabályzatot
a támogatás felhasználásáról, céljáról és számadási
kötelezettségeirõl. Ezen feladatokról az egyes támo-
gatottak részére támogatási szerzõdést kössön,
amelyben részletesen taglalja a támogatás folyósítá-
sának, elszámolásának és ellenõrzésének formáit.

Figyelemmel a támogatás összegeire, javasoljuk,
hogy errõl minden esetben a képviselõ-testület dönt-
sön.

Az Állami Számvevõszék vizsgálataira is figye-
lemmel javasoljuk, hogy az odaítélt támogatásokról,
célról és összegrõl az önkormányzat a nyilvánossá-
got tájékoztassa. Ennek keretében a helyi újságban,
illetve az önkormányzat honlapján, a helyi televízi-
óban adjon tájékoztatást.

Az önkormányzat a belsõ ellenõrzés keretében
ellenõrzést végezhet a kedvezményezett szervezetek-

nél a céljellegû támogatások felhasználását illetõ-
en.

Fentiekre figyelemmel javasoljuk az alábbi sza-
bályzat jóváhagyását:

S Z A B Á L Y Z A T
Az önkormányzat által nyújtott támogatásokról
Izsák Város Önkormányzata az önkormányzatok-

ról szóló 1990. évi LXV. tv., az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. tv., az államháztartás mûködési
rendjérõl szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet, a
nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993.
évi LXXVII. tv. alapján az önkormányzati feladatok
hatékonyabb végrehajtása érdekében az önkormányzat
támogatást nyújt civil szervezeteknek és magánszemé-
lyeknek, az egyházaknak. Erre vonatkozólag az önkor-
mányzat a következõ szabályzatot alkotja:

1.
Az önkormányzat éves költségvetési rendeleté-

ben állapítja meg a támogatásra jogosultak nevét és
a támogatás összegét.

2.
A támogatást igénylõk minden év december 15.

és a következõ év január 15. napja között (alkalmaz-
kodva a költségvetési rendelet elõkészítéséhez)
nyújthatják be igényeiket a polgármesterhez. Az igé-
nyeket azok beérkezése után a jegyzõ tartja nyilván
és tájékoztatja róla a bizottságokat, illetõleg a kép-
viselõ-testületet a költségvetési rendelet tárgyalá-
sai során.

3.
Támogatási kérelmek csak a fenti idõpontokban

nyújthatók be, annak elmulasztása jogvesztõ.
4.

A támogatási kérelemben meg kell jelölni a ké-
relmezett célt, a kérelmezõ pontos nevét, címét és a
felhasználásra tervezett idõt.

A kérelmet az erre feljogosított személy írhatja
alá - a kérelmezõ szervezet szabályai szerint.

5.
Támogatási kérelem közcélra nyújtható be. En-

nek keretében az Ötv. által meghatározott közfel-
adatokban való közremûködésre, a város kulturális,
sport, egészségügyi, fejlesztési feladataiban való
részvételre, a városban mûködõ egyházak fenntartá-
sára és fejlesztéseire, szociális egyesületek mûkö-
désére nyújtható be támogatási kérelem.

6.
Az önkormányzat a jóváhagyott támogatást ne-

gyedévente folyósítja.
7.

Az önkormányzat a támogatás felhasználásáról
a támogatásra jogosulttal külön szerzõdést köt,
melyben rögzíti a támogatás célját, felhasználásá-
nak idejét, a támogatás folyósításának módját és az
elszámolási kötelezettséget.

8.
A támogatott minden év december 15-ig köteles

elszámolni a mindenkori pénzügyi szabályok szerint
a támogatás összegével. Amennyiben elszámolási kö-
telezettségének nem tesz eleget, úgy a továbbiak so-
rán támogatásra nem jogosult, illetve az önkormány-
zat dönt arról, hogy a támogatás visszafizetését igényli.

9.
Az önkormányzat belsõ ellenõrzés keretében a

támogatások felhasználását ellenõrizheti. A támo-
gatott köteles biztosítani, hogy az ellenõrzés meg-
történhessen és köteles rendelkezésre bocsátani az
ehhez szükséges dokumentációt. Amennyiben az
ellenõrzéshez szükséges feltételeket nem biztosítja,
úgy a következõkben támogatásra nem lesz jogosult,
illetve döntés születhet arról, hogy a korábbi támo-
gatást visszafizetni köteles.

10.
A támogatások odaítélésénél, a támogatási szer-

zõdések megkötésénél, a számadási kötelezettség-
nél, a támogatások felhasználásának ellenõrzésénél
az erre vonatkozó jogszabályok az irányadók.

11.
Ezen szabályzatot a 2008. évre odaítélt támoga-

tásoknál kell elõször alkalmazni.
I z s á k , 2007. december 18.

Mondok József polgármester

Ezen szabályzatot Izsák Város Képviselõ-testülete
101/2007. (12.18.) számú határozatával jóváhagyta.

I z s á k , 2007. december 19.
Dr. Hauzmann János

  címzetes fõjegyzõ

Járhatatlan
dûlõút visz

Matyóba

Matyói olvasóink pa-
naszolják, hogy az Izsák-
ra vezetõ dûlõút az õszi
esõzések nyomán, egyes
szakaszain gyakorlatilag
járhatatlanná vált. Külö-
nösen kritikus a helyzet
az egyik Anna-telepi sza-
kaszon (fotónkon), ahol
vélhetõleg jó szándékkal,
ám alaposan elhibázva,
agyaggal töltötték meg a
mélyebb részeket, s most

felázva olyan sártenger
keletkezett, amelyen sze-
mélygépkocsival, pláne
motorral, biciklivel, netán
gyalog, vagy sikerül átkel-
ni, vagy nem. A matyóiak
ezúton is kérik az illeté-
keseket, hogy segítsenek
a probléma megoldásában,
hiszen így sem mentõ,
sem orvos, sem egyéb se-
gítség nem juthat el biz-
tonsággal hozzájuk.

Egyik oldalon kerítés, a másikon erdõ, út csak a
sártengeren át vezet

Beépített konyhabútorok
és gardróbszekrények

gyártását vállalom.
KECSKÉS

BÚTOR KFT.
Tel.: 06-70-339-1986

06-70-272-9324

Kellemes karácsonyi
ünnepeket kívánunk.
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A kép összeáll
“Akinek hangja van, ORDÍTSON, mire tartogatja?”

Élõ ajándékok?!?

A régi rómaiak valószínûleg
örömteli elégtételt éreztek, ami-
kor sok, apró cserépdarabkából
kirajzolódni látták a megmintáz-
ni szándékozott alakot. E mûvek
évszázadok multán is komoly
mûvészi értéket képviselnek.

Mi, ma élõ emberek már ko-
rántsem érezhetünk ilyen elég-
tételt, amikor a sok reménnyel,
ezelõtt 18 évvel elkezdõdött vál-
tozások kis mozaikjait próbáljuk
összerakni. Bárhogy kevergetjük
a társadalmi, gazdasági, szellemi
élet mozaikdarabkáit, holtsápadt
arc néz vissza ránk! “Hol nem-
zet süllyed el...”, van-e még re-
ménység?

Mert bárhogy rakjuk össze
ezt a Szûrös Mátyás által kikiál-
tott “demokráciát”, mindig csak
egy torzó kép néz vissza ránk. S
gyanítom, hogy még unokáink-
ra is az nézne, ha csak csodál-
koznánk tovább. Mint az élelmes
székely munkás, aki a kudzsiri
(Románia) kerékpár gyárból ha-
zavitte annak idején, ami “kijárt”
neki. Ám fölöttébb csodálkozott,
amikor összerakta az alkatrésze-
ket, mert bárhogy forgatta a “bi-
cikli darabokat”, mindig géppisz-
toly lett belõle.

Lássuk most már a magunk
életének darabkáit, mi áll össze
belõlük?

Legtöbbet emlegetett alkat-
részünk: a gazdaság. A dögrová-
son lévõ szocialista tervgazdasá-
got gyorsan felszámoltuk. De mi-
közben a “mindenható piac”-tól
vártuk bajaink megoldását, elfe-
lejtettünk két fontos dolgot:
amíg olyanokra bízzuk a javakat,
akik lopnak, azok el is viszik,
amit lehet. S mivel azokból let-
tek a rendszerváltó “urak”, akik
a korábbi “elvtársak” voltak, hát
õk el is vittek, amit tudtak. Így
állhatott elõ az a közgazdasági
“csoda”, hogy miközben a nem-
zeti vagyon 90%-át pénzzé tet-
ték, az államadóságunk sokszo-
rosára nõtt. Az ún. “rendszervál-
tó elit” közös érdeme ez, mert
mindannyian tanúi, résztvevõi
voltak. Tény.

Arról már a “külsõsök” gon-
doskodtak, hogy nemzeti kézben
ne koncentrálódhasson jelentõs
vagyon, mert az elõbb-utóbb a
nemzettudat születésénél bábás-
kodna (mint történt Trianon
után). Ennek hiányában pedig
jelentõsen felerõsíthetik a szét-
hullást, széthúzást... Ezzel szem-
ben, töretlen fejlõdést biztosítot-
tak egy magyarországi “komprá-
dor” rétegnek (a gyarmatosító tõ-
késekkel összejátszó hazai újgaz-
dag), amely a kommunisták ál-
tal megsemmisített magyar elit
helyén jött létre. Magyarország
feletti hatalmukat pedig az or-
szág érdekeinek nyíltabb, burkol-
tabb (csak pártkülönbségek dol-
ga) elárulásával, folyamatos bom-
lasztással igyekszik megõrizni.
Így lesz az élni akarás “túlzó na-
cionalizmus”, vagy “érzelmi po-
litizálás”.

Ugyanez ment végbe a ma-
gyar mezõgazdaság, és így a ma-

gyar vidék tudatos leszegényíté-
sével, tönkretételével. Az egyet-
len vidéki érdekeket hagyomá-
nyosan érvényesítõ párt szétve-
résével pedig a szervezett és ha-
tékony eszmélés lehetõségét is
megnehezítették...

A kép másik komor kockája:
az egészségügy, amely  utolsó-
ként kerül a helyére. Lényege
szerint, abban summázható a
“reform” névre keresztelt szétve-
rés, hogy jelentõs kapacitáscsök-
kenés mellett, óriási várólisták
alakultak ki sürgõs mûtétek ese-
tén is. Ám, ha valakinek módjá-
ban áll több százezer forintot ki-
fizetni, akkor rögvest sorra ke-
rülhet...  A hazugokon, csalókon
és elmebetegeken kívül, gondol-
hatja-e valaki, hogy ez “igazsá-
gosabb” rendszer?

Nem mellékesen, ez a szét-
dobálás is leginkább a vidéki em-
bereket sújtja, akiknek nem csak
munkahely megszerzésére van
egyre kevesebb esélye, hanem
arra is, hogy egy távoli ügyelet
segítségével, élve jusson be szív-
infarktussal, agyvérzéssel egy
immár távolabb esõ kórházba...

De nem csak a kenyér és a
segítõ kéz került távolabb a leg-
több magyar embertõl, hanem a
távlatos kitörés lehetõsége is.
Míg a sokszor példaként emle-
getett Finnországban, a lehetõ
legnagyobb gondot fordítják (így
tették ezt szorult helyzetükben
is!) a kis létszámú iskolák haté-
kony fejlesztésére. Nálunk a
“gazdaságtalanság” ürügyén fel-
számolják ezeket. Így közvetet-
ten  “felszámolják” a falvak ifjú-
ságát, esetleges jövõjét is. A
megmaradt oktatási rendszer is
egyre gyengülõ eredményeket
mutat a nemzetközi felmérése-
ken. A vidék gyökértelenné, él-
hetetlenné tételével, a nagyváros-
ok arctalan tömegébe duzzaszt-
ják - ha tudják- a megmaradt tö-
megeket.

A nem “hamburger kultú-
rán” nevelkedett nemzedékeket
azonban el is kell butítani cél-
juk elérése érdekében. Vagy gon-
dolja valaki, hogy véletlen len-
ne a zömében szennymûsorokat
árasztó gagyi-televíziók térnye-
rése? Hogy a magát magyar ál-
lamnak nevezõ hatalmi mono-
pólium, semmi érdemleges mó-
don nem akart emlékezni és
emlékeztetni a magyar nemzet
sorsfordító sikereire, felbátoro-
dásaira: a Rákóczi szabadság-
harcra 2004-ben, a nándorfehér-
vári diadalra, Bocskay István fe-
jedelemre 2006-ban, Árpád fe-
jedelemre és a pozsonyi csatára
2007-ben... Csak nem félnek né-
melyek, hogy a jó példák elta-
nulhatóak?!

Nyilvánvalóan, csak ennek a
hamis “kicsinység és jellegtelen-
ség”-nek a sulykolásával lehet (-
ett) olyan minõsíthetetlen
országtöbbséget teremteni,
amely Európában példátlanul,
eltaszítja nemzettársait, amikor
csak ajtót kellene nyitnia!

Az pedig már csak a legutol-

só viharfelhõ bodorítása a moza-
ikon, hogy az életszínvonal, a
szellem rontása mellett, a sport
területén is egyre nagyobb a baj.
Önmagáért beszél, hogy hazánk-
ban a legtöbb embert vonzó fut-
ball, évtizedek óta képtelen kilá-
balni a siralmas mélységébõl.
Lehet, hogy Európa nagy futball
nemzetei közül éppen mi felej-
tettünk el focizni?! Vagy néme-
lyek azt nem felejtették el, hogy
az 1954-ben, Bernben éppen el-
lenünkben világbajnokságot
nyert NSZK válogatott sikere,
milyen felbecsülhetetlen energi-
ákat adott a háború utáni német
nemzeti önbecsülés újraéledésé-
hez?!

Történetesen, a leépülés im-
már a “gazdaságtalanság” jegyé-
ben fenyegeti az öttusától, az asz-
taliteniszen át, az evezõs sport-
ágakig az összes hajdani siker-
ágazatunkat. Látványosan pedig
ismételten csak a nemzetközi
nagytõke kezében lévõ Forma 1-
et lehet. Az megéri! Néhányak-
nak.

A kép kész, a látvány elna-
gyoltan is elszomorító! De hogy
ne a “síró hazafiság” súly alatt
görnyedezzünk, lássuk, mit te-
hetünk ilyen állapotok közepet-
te?

Elõször is, a minket minden
téren gyarmatosítani és kisem-
mizni akaró globalista stratégiá-
val szemben, a lokalitás straté-
giáit kell kidolgoznunk. A helyi
gazdálkodás erõsítésétõl, akár a
helyi takarékpénztárak létreho-
zásán át, a helyi civil (kulturá-
lis, oktatási, sport stb.) szerve-
zetek erõsítéséig minden formá-
ban, helyben kell erõsíteni ön-
tudatunkat, lehetõségeinket.

Szélesebb kitekintésben pe-
dig: a Kárpát-medencében is éb-
resztgetnünk kellene egymást a
szomszédokkal. Az “oszd meg és
uralkodj” jegyében a gazdasági,
szellemi, fizikai erõnk a “nem-
zetköziek” zsebét gyarapítja. Az
érdekeinket csak közösen tudjuk
érvényesíteni. Ezért nemzetpo-
litikai érdek a Kárpát-medence
gazdasági, szellemi egységének
visszaállítása és a nemzet egye-
sítse.

Belpolitikai értelemben is a
helyi (lokális) érdekek összehan-
golása jelenthet kitörést a bebe-
tonozottnak látszó, kizárólagos
“újszovjetuniós” demokráciából,
amelyben minden más látás sza-
lonképtelen, a “szent tehenek”
megkérdõjelezése pedig gyûlölet-
beszéd, rasszizmus és terroriz-
mus...

Tizennyolc év alatt egy ép
ember teljes értékû felnõtté vá-
lik, aki önmaga is képes felmér-
ni a helyzetét, és van bátorsága
jólfelfogott érdekében cseleked-
ni is. A mozaik mindenhol bont-
ható, nem törvényszerû, hogy
mindig ferdeszájú gnómok vi-
gyorogjanak ránk!

Isten segítsen minket, hogy
ezt a mi nemzetünk és országunk
is végre észrevegye!

Nagy Árpád

Kisállattenyésztõk (kutya,
macska) hirdetik, hogy tenyé-
szetük példányait vigyék aján-
dékba az ünnepekre (a “fa alá”).

Az állattartásnak felelõssé-
gen kell alapulnia. Az újdon-
sült gazdi állatát élete végéig
kell, hogy tartsa. A kedvencet
rosszul tartó személyt a törvé-
nyek szankciókkal sújthatják,
ami akár börtönbüntetés is le-
het. A felelõs állattartásban a
tudatos vásárlás után megfele-
lõ élettér kialakítása, a felme-
rülõ költségek fedezése, s a gon-
dos gazdiként való szerepválla-
lás is benne foglaltatik.

Az ünnepek alatt örömteli
pillanatokat szerezhetnek az
élõállat-ajándékok. Aztán jön-
nek a szürke hétköznapok, ami-
kor sokak számára a növekvõ
idõráfordítást igénylõ állat a
munka, tanulás mellett már
csak nyûg. Nem ritka, hogy az
ajándékba kapott, de megunt
díszhalakat (még élve) egysze-
rûen a vécébe engedik. Jó tud-
ni, hogy az apró rágcsálókat,
teknõsöket, vadászgörényt, pó-

kot (és megannyi más ajándék-
ba kapható állatot) legtöbbször
ingyenesen vissza lehet juttat-
ni valamelyik állatkereskedésbe.

A kutyák-macskák szaporí-
tói ritkábban veszik vissza az ál-
latot, hiszen a kölyökkorúaknál
idõsebb példányok szinte elad-
hatatlanok. Sok állat az utcára
kerül, vagy menhelyeken kaphat
ideiglenes befogadást. Legtöbb
kóborrá lett állat azonban az
utcán vagy a gyepmesteri tele-
pen éri el élete végsõ állomását.

Ünnepekkor se feledkez-
zünk meg a felelõs állattartás-
ról. Vásároljunk ajándékot kör-
nyezettudatosan, hogy az álla-
tok se szenvedjenek. Élõ állat
helyett van más alternatíva. A
plüssmaci, a szintetikus alap-
anyagokból készült figura vagy
a tartós emléktárgy is okozhat
örömteli pillanatokat a kará-
csony ünnepén, hiszen az aján-
déknál sokkal fontosabb, hogy
szeretetbõl és jó szándékból
cselekedjünk.

Orpheus Állatvédõ
Egyesület

Adó 1 %-a az állatvédelemre:
Orpheus Egyesület - 18464654-1-06

Pénzügyi
tájékoztatás

1. Az Államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. tv.
15/B.§. /1/ bekezdése értel-
mében közzé tesszük az Ön-
kormányzat által kötött szer-
zõdést. “Települési szilárd
hulladéklerakókat érintõ tér-
ségi szintû rekultivációs prog-
ramok elvégzése” címû pályá-
zat elkészítésére szerzõdést
kötött a NOX 2000 Zrt. Bu-
dapest, Bartók Béla u. 152.
székhelyû vállalkozással, mely
szerint a pályázat elkészítési
díja 4.5 millió forint + ÁFA,
melyet a társult önkormány-
zatok közösen fizetnek meg.

A pályázat elkészítésének ha-
tárideje 2007. november 22.

2. A “Táncsics Mihály Ál-
talános Iskola épületének fel-
újítására” készülõ pályázathoz
építési engedélyezési tervek
elkészítésével megbízta az Ön-
kormányzat a KIWWI Projekt
Kft. Solymár, Hóvirág u. 18.
szám alatti székhelyû vállal-
kozást és a tervek elkészítésé-
ért 6.500.000.-Ft +ÁFA díja-
zásban állapodott meg a ter-
vezõvel. A tervek elkészítésé-
nek határideje: 2007. decem-
ber 20.

Mondok József
polgármester
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IZSÁKI ÁFÉSZ

Megköszönve eddigi vásárlásaikat,
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog Új Esztendõt kívánnak

az Izsáki ÁFÉSZ dolgozói!

Izsáki ÁFÉSZ reális áron bérbe adja
központban lévõ üzletét /volt háztartási

bolt/, alsóvárosi élelmiszerboltját,
valamint a központban lévõ klímatizált,

internettel rendelkezõ irodáit.
Érdeklõdni: Izsák, Dózsa tér 1.

Telefon: 76/374-211 vagy 30/9459-928
Munkanapokon: 8-12-ig és 13-17-ig

0,5 ha almás eladó az
Orgoványi úti öreg al-
máskert területén. Érd.:
06-20-225-5848

Minden,  ami hitel .
Problémás esetek meg-
oldása is. Könnyûszer-
kezetes házak akár ön-
erõ nélkül, ha az idén
szerzõdik, jövõre is
2007-es áron. Tel.: 06-
20-264-8070

Izsákon, a felsõvárosi
temetõben kripta eladó.
Érd.: 06-20-808-6531

Négyhengeres RS trak-
tor eladó. Tel.: 374-031

ÚJ SZOLGÁLTATÁS
a PÁL és PÁL Bt-nél

Izsák, Kossuth L. u. 42. szám alatt.
Rövidáruk kedvezõ áron!

Kaphatók:
cérnák (minden színben),

zippzárak (dzsekibe, nadrágba),
gombok nagy választékban,

gumik, csatok,
kapcsok, csipkék,

szegõk, zsinórok, vállpárnák,
vállfák, vetexek,
bélésselymek,

gombostûk, varrótûk.

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

terítõk szegése.

Minden kedves érdeklõdõt
barátságos kiszolgálásban

részesítünk!
Tel.: 360-064 vagy

20-5530-197

Orvosi ügyelet
Hétfõtõl péntekig 16 órától másnap reggel 8 óráig,

hétvégén és munkaszüneti napokon 8 órától 8 óráig a szabad-
szállási 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
December 17-23: Izsák, T: 569-208

December 24-30: Szabadszállás, T: 358-028
December 31-január 6: Izsák

Január 7-13: Szabadszállás
Január 14-20: Izsák

Január 21-27: Szabadszállás

Kábeltévé ügyelet
December 24-25. Izsák László tel: 20/475-79-66

December 26. Farkas Zsolt tel: 20/436-74-00
December 27-31. Izsák László

Január 1-6. Farkas Zsolt
Január 7-14. Izsák László

Január 15-21. Farkas Zsolt

Rendõrség
06-20-384-9606, 06-20-384-7731

Polgárõrség
06-30-555-6645
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Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy
bankfiókunkat 2008. I. negyedévében felújítjuk.

A munkálatok ideje alatt ideiglenesen új helyre költözünk.

AZ IDEIGLENES FIÓK CÍME:
IZSÁK, SZABADSÁG TÉR 16.

(a régi posta épülete)

2008. január 7-tõl
az ideiglenes fiókban várjuk kedves ügyfeleinket

megújult számlacsomagjainkkal, akciós
személyi kölcsönnel, a jövedelem többszörösét meghaladó
hitelkártya kerettel, széleskörû lakáshitel lehetõségekkel,

valamint akciós betétlekötéssel.
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APRÓ-

HIRDETÉSEK

OTP Bank Nyrt.
Izsáki Fiók dolgozói


