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Hirdessen
az Izsáki
Hírekben

és az Izsáki 
Televízióban

Tájékoztató 
a népszavazásról

Önkormányzati hírek

Márciusi főhajtásunk

2008. március 9-én haj-
tottuk végre az úgynevezett 
szociá l is  népszavazást .  A 
népszavazás előkészületei a 
választási törvényben és a 
végrehajtási rendeletekben 
előírtaknak megfelelően meg-
történtek. A választói név-
jegyzék 8 napig került kifüg-
gesztésre és 
a z z a l  k a p -
c s o l a t o s a n 
kifogás nem 
érkeze t t .  A 
K é p v i s e -
l ő - t e s t ü l e t 
m e g v á l a s z -
totta a Szava-
zatszámláló 
Bizottságok 
ú j  t a g j a i t . 
Két párt – FIDESZ-Magyar 
Polgári Szövetség és a Ke-
reszténydemokrata Néppárt, 
valamint az MSZP delegált 
tagokat a Szavazatszámláló 
Bizottságokba. Az újonnan 
választott és delegált tagok az 
esküt letették és oktatásban 
is részesültek. Az Országos 
Választási Iroda által elren-
delt technikai és számítógé-
pes főpróbát végrehajtottuk. 
A választójogosultak száma 
a választást megelőző napon 
a névjegyzék zárásakor 4966 
fő volt. A szavazás napján 
két főt vettünk fel a névjegy-
zékbe. A választópolgárok 
száma a  vá lasztás  napján 
4968 fő volt. Visszautasított 
választópolgár nem volt. A 
szavazás napján megjelent 
választópolgárok száma 2681 
fő, 53,98 %. 

Itt szeretnénk megjegyez-

ni, hogy ez az utóbbi válasz-
tások, illetve népszavazások 
legmagasabb megje lenési 
százaléka. A szavazáskor az 
érvénytelen és érvényes sza-
vazatok száma kérdésenként 
az alábbi volt:

Kórházi napidíj: érvényes 
szavazat 2653 db, érvényte-

len szavazat 
28 db.

Vizitdíj: ér-
vényes szava-
zat 2658 db, 
érvényte len 
szavazat  23 
db.

Felsőokta-
tási tandíj: ér-
vényes szava-
zat 2649 db, 

érvénytelen szavazat 32 db.
Az egyes kérdésekre adott 

igen, illetve nem szavazatok 
száma:

Kórházi napidíj: igen szava-
zatok 2464 db. 92,88 %, nem 
szavazatok 189 db. 7,12 %.

Vizitdíj: igen szavazatok 
2456 db. 92,4 %, nem szavazat 
202 db, 7,6%.

Felsőoktatás tandíj: igen 
szavazatok 2449 db. 92,45 
%, nem szavazatok 200 db. 
7,55 %

A választások adatait  a 
választás napján 21 órára 
feldolgoztuk és a helyi tele-
vízióban is közzé tettük. A 
népszavazással kapcsolatosan 
a törvényes határidőn belül 
jogorvoslat nem érkezett, így 
az településünkön jogerősen 
megállapított.

Dr. Hauzmann János
címzetes főjegyző

A Képviselő-testület leg-
utóbbi ülését február 19-én tar-
totta, melyen rendeletet alko-
tott az Önkormányzat 2007. évi 
költségvetéséről szóló 1/2007. 
(II. 21.) rendelet módosításáról 
és a 2008. évi költségvetésről. 
Ezen, rendeleteket lapunkban 
közzé tesszük. 

A Képviselő-testület a 
belső ellenőrzési terv végre-
hajtásáról szóló jelentést az 
előterjesztésnek megfelelően 
elfogadta. A belső ellenőrzés 
2007. évi megállapításai – in-
tézkedési javaslatainak vég-
rehajtására – az előterjesztés 
szerinti Intézkedési Tervet 
jóváhagyta.

A Képviselő-testület az 

Önkormányzat hivatala és 
intézményeire kiterjedő Köz-
beszerzési szabályzatot az 
előterjesztésnek megfelelően 
jóváhagyta.

A Képviselő-testület a 
Támogatással, Európai Uni-
ós forrásokkal kapcsolatos 
pályázatfigyelés, pályázat 
készítés és lebonyolítás sza-
bályzatát az előterjesztésnek 
megfelelően jóváhagyta.

A Képvise lő- testü let 
megválasztotta a március 
9-i népszavazás szavazat-
számláló bizottsági tagokat 
az előterjesztésnek megfe-
lelően.

Dr. Hauzmann János
címzetes főjegyző

Március 15-én, délelőtt 10 
órakor tartotta az önkor-
mányzat ünnepi megemlé-

kezését a ’48-as emlékmű 
előtt. Műsort az iskola 
tanulói adtak, beszédet 
Mondok József polgár-

mester mondott:

Tisztelt Ünneplők!

Március 15-én a magyar történelem egyik 
legmeghatározóbb és legkiemelkedőbb esemé-
nyére, történelmi fordulópontjára, a polgári 
demokratikus forradalom kitörésének kezdetére 

emlékezünk. Arra az eseményre, mellyel kezdetét 
vette nemzetünk szabadságért, függetlenségért 
vívott hősies, és egész Európának, sőt az egész 
világnak példát adó harca.

Mint tudjuk ez a harc végül, sok áldozat árán 
is elbukott, ám mégis példává vált minden nép 
számára. A nemzeti öntudatra ébredés példájává! 
1848. március 15-én olyan láng gyúlt fel Magyar-
országon, amely gyorsan elemésztette a feudaliz-
must s nyomában elindult a polgári fejlődés. A 
győztes Habsburgok sem hagyhatták figyelmen 
kívül 1848/49 tényét és üzenetét. Nem állhattak 
a magyar fejlődés útjába. 

Ez a fejlődés azonban csak úgy válhatott 
teljessé, ha a nemzeti önállóság is megvaló-
sul. Az 1848-at követő másfél évtized után a 
Habsburg Birodalom ez elöl sem térhetett ki, 
kiegyezésre kényszerült. 1867-ben létrejött az 
Osztrák-Magyar Monarchia, melyben az Osztrák 
Császárság és a Magyar Királyság, két egyenlő 
félként alkotott államot, közös uralkodóval és 
külügyekkel. Belügyeinket, belső berendezke-
désünket tekintve azonban teljesen önállóak 
voltunk. Így bár kompromisszumok árán, de a 
magyar függetlenségi törekvések jó része meg-
valósult. 1848/49. nélkül ez aligha történhetett 
volna így.

Mindannyian jól tudjuk, hogy mi történt azok-
ban a dicsőséges napokban, mégis jó felidézni idő-

ről időre, hogy 1848. március 15-én reggel Petőfi, 
Vasvári, Jókai vezetésével a Pilvax kávéházból elin-
dult a fiatalok lelkes kis csoportja, akikhez előbb az 
egyetemisták csatlakoztak, majd a pesti polgárok 
és a József napi vásárra felsereglett vidékiek, és 

ezzel megindult a mának is példát adó dicsőséges 
forradalmunk és szabadságharcunk. 

Az ezt követő hónapokban aztán ezrek fogtak 
fegyvert Kossuth hívó szavára. Ezzel adva választ 
Petőfi Nemzeti dalának soraira; „Rabok legyünk, 
vagy szabadok?” Ők szabadok akartak lenni. 
Dicső forradalmunkban összefogott a magyar-
ság. Nemesek, értelmiségiek, egyszerű kétkezi 
munkások egyemberként indultak harcba. Hittek 
abban, hogy összefogásuk eredményt hozhat a 
nemzetnek. A legtöbbjük életével fizetett ezért 
a hitéért. Mi hálás utódok ma már tudjuk, hogy 
áldozatuk nem volt hiábavaló még akkor sem, 
ha a dicsőséges napok után akkor, VILÁGOS 
következett. 

Ám ebből is tanulhatunk. Időlegesen elbuk-
hat ugyan egy nemzet ügye, de az áldozat előbb-
utóbb meghozza gyümölcsét, ha van bennünk 
erő és összefogás. Egész történelmünk arra tanít 
bennünket, hogy e nélkül nincs felemelkedés, 
s arra, hogy csakis magunkra számíthatunk a 
magunk ügyében.

Ezt az üzenetet valamennyiünknek meg kell 
hallani, s e szerint cselekedni. Csak így lehet 
olyan jövőt építeni, amely egy valóban polgári 
Magyarország ígéretét hordozza. Sajnos még ma is 
inkább ennek ígéretéről, mintsem valóságáról be-
szélhetünk. Kicsinyes politikai trükkök, játszmák 
tanúi vagyunk nap mint nap, a valódi országépítés 
helyett. Ezen sürgősen változtatni kellene, mert 
e nélkül a térség országaihoz képest, már most 
is meglévő leszakadottságunk állandóvá válhat. 
Békére, együttmunkálkodásra van szükségünk. 
A március 9-ei népszavazás üzenete talán segít 
ennek az állapotnak a megteremtésében. Politi-
kusaink (mindkét oldalon) talán értik, megértik 
mit üzent nekik a nép. A nép, akiktől hatalmukat 
kapták, s mely hatalommal visszaélni büntetlenül 
nem lehet. ’48-as elődeink is ezt üzenik nekik 
és nekünk.

Mi, itt Izsákon talán elmondhatjuk, hogy már 
egy jó ideje az összefogás útjára léptünk. Közös 
ügyeink, városunk fejlődése érdekében össze tud-
tunk fogni, s ez látszik is előrelépéseinkben. Ilyen 
példákat kellene követni a nagypolitikában is.

’48-as elődeink is azt üzenik nekünk valamen-
nyiünknek, hogy csakis összefogással lehetünk 
erősek, fejlődőképesek. A széthúzás, az ügyeske-
dés, a politikai, gazdasági trükközés méltatlan a 
160 év előtti példához, hagyományhoz és magyar-
ságunkhoz. 

Legyen ez vezérlőelve mindannyiunknak. Ez-
zel válunk méltó örököseivé 1848/49-nek, s méltó 
örökhagyóivá a jövő nemzedékeknek!

Fotó: Bálint VilmosAz ünnepség után az IKEM megkoszorúzta 
a Bocskai-emlékkopjafát is.
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Élményeim a sítáborból

 Éljen a sítábor!  

A katolikustemplom újjászületése

Mozgáskorlátozottak
Húsvétváró

In memoriam 
Vass Istvánné Marika néni

(1930-2008)

Végre eljött a nap, ami-
kor elindultunk a sítáborba. 
Elég sokat buszoztunk, mire 
elértük a  szál lodánkat ,  a 
Hotel Krátert. Elfoglaltuk a 
szobáinkat, kipakoltunk és 
pihentünk. Reggel végre irány 
a SÍPÁLYA ! Bemelegítés után 
megtanultuk hogyan kell esni 
és felkelni. Ezután jöhetett 
a hóeke. Lassan megtanul-
tunk síelni.  A felvonóval, 

mi, kezdők csak a harmadik 
nap mentünk. Sokat estünk, 
de nagyon jól szórakoztunk. 
Mire hazaindultunk egészen 
jól belejöttünk a síelésbe. A 
szállodában este sokat nevet-
tünk. Nem nagyon akartunk 
aludni. Sajnos gyorsan vége 
lett a hétnek. Én nagyon jól 
éreztem magam. GYERTEK 
VELEM TI IS JÖVŐRE!

Horváth Soma 3/a

Már mindenki izgatottan 
várta a sítábort. Az egyetlen 
rossz az volt az indulásban, hogy 
hajnalban kellett felkelni. De 
végre elindultunk. Az út nagyon 
hosszú volt. Mindenki várta a 
megérkezést. 

Mikor megérkeztünk, kis 
várakozás után megkaptuk a 
szobakulcsokat. Vacsora előtt 
elindultunk gyalog megnézni a 
sípályát. Ezután minden gyerek 
megtudta, kinek a csoportjában 
fog síelni.

A két kezdőcsoportot Ági 
néni és Ildi néni tanította. A 
haladókkal Edit néni foglalko-
zott. Végül elérkezett a nagy 
nap.  A kezdők a kis pályán 
kezdték a tanulást, a haladók 
a nagy pályán folytatták, amit 
tavaly abbahagytak. Az első két 
nap remekül telt el. Igaz, hogy 
nem volt olyan hatalmas a hó, 
de azért nagyon jól lehetett 

siklani. A haladók négy közös 
lesiklás után párosával önálló-
an síelhettek. A vacsora után 
a társalgóban gyülekeztünk, 
ahol minden oktató elmondta 
a saját véleményét a csapatáról. 
Utána mindenki a játékterembe 
indult játszani. Volt olyan is, aki 
bekente a kilincset fogkrémmel, 
de megjárta, mert pont Inci 
néni nyúlt bele. Ez azért némi 
megtorlást vont maga után. 
De azért ne gondoljátok, hogy 
olyan szigorúak a tanárok, mint 
az iskolában! Sokkal lazábbak 
ők is. Sokat hülyéskedtünk, de 
sajnos gyorsan eltelt ez az egy 
hét. Utolsó nap mindenki kapott 
diplomát, amin egy poénos név 
állt. 

Már alig várom a jövő évi 
sítábort! Remélem sokan el-
jöttök.

Gyertek ti is sítáborba!
Horváth Virág 6/c

Virág-
vasárnap 
délután 2 
órakor Sil-
lye Jenő és 
barátai ad-
tak nagysi-
kerű hang-
versenyt a 
katolikus 
templom-
ban. Siul-
lye Jenő, a 
hazai kön-
nyűzenei 
é l e t b e n 
szinte egyedülállóan, több évtizede műveli az egyházi, vallásos 
könnyűzene műfaját. Hogy milyen művészi színvonalon és hittel, 
arról (immár többedszer) az izsákiak is meggyőződhettek a március 
16-ai bemutatón. A zeneileg és tartalmilag is igen sokat mondó 
dalok között lelki útmutatók, tanúságtételek is elhangzottak, így 
téve igazán ünnepváróvá és arra ráhangolóvá az alkalmat.

Szomorúan vettük a hírt, 
hogy néhány hónapig tartó tü-
relemmel viselt súlyos betegség 
után elhunyt Vass Istvánné, 
Kecskeméti út 
8/b. szám alatti 
lakos, aki életé-
nek és munkás-
ságának nagy 
részét a Polgár-
mesteri Hivatal 
jogelődjénél, a 
Nagyközségi Ta-
nácsnál töltötte. 
Vass Istvánné 
(Povázsai Mária) 
Tóalmáson szü-
letett 1930-ban. 
1955-ben került 
Izsákra férjével 
Vass Istvánnal, 
aki akkor pénzügyőrként szol-
gált, majd később az Állami 
Gazdaságnál dolgozott könyve-
lői munkakörben. Marika néni 
1955-től az Izsáki Nagyközségi 
Tanács dolgozója volt egészen 
nyugdíjba vonulásáig. Mindvégig 
pénzügyi munkakörben tevé-
kenykedett az adócsoportnál, 

majd a költségvetési csoportnál, 
előbb beosztott dolgozóként, 
majd több mint 10 éven ke-
resztül nyugdíjba vonulásáig a 

gazdálkodási csoport vezetője-
ként. Nyugdíjazása után is aktív 
közéleti tevékenységet folytatott 
mindaddig, amíg egészsége 
engedte. Végezte a helyi vadász-
társaság könyvelési munkáit és a 
sportegyesület számvitelét is ő 
intézte. Részt vett a választáso-
kon, mint az egyik Szavazatszám-

láló Bizottság elnöke. Jó kedélye 
végig megmaradt. E jó kedélyére 
jellemző, hogy nyugdíjazása után, 
néhány kortársával létrehozták 

az ÖTYE-t, vagy-
is az Öreg Tyú-
kok Egyesületét, 
amely –mint a 
neve is mutatja- 
egy igazán kedé-
lyes baráti társa-
ság volt. Súlyos 
betegségében is 
szívesen emléke-
zett a régi időkre, 
a volt munkatár-
sakra. Türelem-
mel viselte súlyos 
betegségét, amely 
végül is elragadta 
közülünk.

Szeretettel emlékezünk rá, 
a köztünk töltött időre és a szép 
emlékekre. Emlékeink között 
szerepel az itt közölt, 1985-
ben készítet fénykép is, melyet 
nyugdíjba vonulása alkalmából 
készítettünk.

Szeretettel: Volt kollegái, 
munkatársai.

Izsákon a Gábor Áron utcai ipartestületi székházban 2008. már-
cius 1-én csoportvezető választói gyűlést tartott a mozgáskorláto-
zottak helyi csoportja. Rajos Márta, a Bács-Kiskun Megyei egyesület 
elnöke vezette a gyűlést. Negyvenhárom helyi tag egyhangú szavaza-
tával újra Benda Ferencnét választották csoportvezetőnek, aki nagy 
odafigyeléssel sok támogatást járt ki a rászorultak számára.

Az újra választott Katalin asszonynak sok erőt kívánunk további 
munkájához!                                                             Bérces Lajos

Az iskola tanulóinak lehető-
sége nyílott arra, hogy az izsáki 
katolikus templom felújításá-
nak fortélyait megcsodálhatták 
a környezetvédelmi hét egyik 
programjaként. Meglepő módon 
sok gyereket vonzott ez az ér-
dekes téma. A felújítást végzők 
meséltek a templom történe-
téről és a felújítás menetéről. 
A három főből álló csapatban 
Rácz Krisztina a restaurátor, 
Paróczai Attila a márványo-
zó, Szendi Zsolt a díszítőfestő 
szerepét tölti be. Hallottunk 
arról, hogy a templom megta-
lált legrégibb festését 1912-ben 
készítették és azon töprengtek, 
hogy a templom legutóbbi, vagy 
régebbi stílusát varázsolják újjá. 
Végül úgy döntöttek, hogy a 

klesszicista stílust választják. 
Az ő mesterségeik -elmondásuk 
szerint- is apáról fiúra szállnak, 
ezért részben örökölhető és 
csak kis részben tanulható tevé-
kenységek. A festésben használt 
néhány színt fémek égetésekor 
visszamaradó melléktermékből 
nyerik, de a túró egyik alkotóele-
mét is felhasználják. Az ecseteik 
borz, disznó és mókus szőréből 
készülnek.  A festmények res-
taurálását először a tisztítás-
sal kezdik, amelyet sajnos ma 
már legtöbbször mesterségesen 
előállított, lúgos anyagokkal 
végeznek. Az aranyréteg ké-
szítésének kétféle technikája 
létezik: az egyik, amikor bronz 
és arany keverékét viszik fel a 
falfelületre, vagy amikor lehelet-

vékony aranyréteget használnak. 
Paróczi Attila -a márványozás 
nagymestere- elmondta, hogyan 
készíti el igazi márványhatá-
súra a falat. Ehhez különböző 
ecsetet, ruhát, szivacsot és más 
kelléket alkalmaz .A hallottak 
után még lehetőségünk nyílt 
kérdezni és kicsivel később fel-
mehettünk a nyolc méter magas 
templom egyik megtisztított 
szekkójának megcsodálására. 
Reméljük, hogy a jövő nemze-
dékének is alkalma nyílik arra, 
hogy megtekinthesse ezt a szép 
templomot. Ezért köszönettel 
tartozunk mindazoknak, akik 
részvettek valahogyan a csodás 
épület rendbe hozásában.

Makkos Dóra 8. a
Ádám Edina 8. a

 T A K A R Í T Á S 
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100 éves a Független 
Kisgazdapárt 

Gondolom...
TETÉZI LAJOS

…sokan olvasták, hallották, hogy 
bezárt a szerencsi cukorgyár. Így már 
csak egyetlen magyar cukorgyár van, a 
kaposvári. A rendszerváltás idején ti-
zenkettő volt. Uniós csatlakozásunkkor 

öt. Most egy maradt. A tendencia szomorúan egyértelmű 
és tipikus. Külföldi kézbe kerültek a gyárak, olyanokéba, 
akik anyaországukban is cukorgyártással foglakoznak. Ha 
okot látnak a gyárbezárásra, nyilván nem otthon teszik. 
Most itt egy ok. Az Unió cukorreformja, melynek lényege; 
az exportált cukorfelesleg csökkentése. Ennek elérésére 
jelentős megváltást fizetnek a cukortermelést feladó 
gyáraknak és a nekik beszállító cukorrépa-termelőknek. 
Mindkét érintett mesés pénzre számíthat. A gyár 600 eu-
róra, minden elő nem állított tonna után, a gazda pedig 
4-5 év tiszta nyereségére. Csábító ajánlatok a mának! De 
mi lesz a jövővel?!

Gondolom, a fentieket olvasva sokaknak jut eszébe a 
mi térségünk gondja, a támogatott szőlőkivágás. Milliókat 
fizet az Unió egy hektár kivágásáért, no meg azért, hogy 
többé ne is próbálkozhasson az így „kárpótolt” a területén 
szőlőt termelni. Izsák határában, az 1960-as években (a 
téeszesítés előtt) 2000 hektár szőlő volt. Két éve, a kivá-
gási támogatás indulása előtt 900 hektár. Ma 800 hektár 
van, s jelenleg további 70 hektár támogatott kivágására 
van bent igény. A tendencia itt is szomorúan egyértelmű 
és tipikus. A szőlő- és bortúltermeléssel küzdő régi uni-
ós országokból olcsón behozható, az ottani gazdák által 
támogatottan, tehát haszonnal megtermelt bor. Olyan 
áron, amennyiért itthon még a hozzávaló szőlőt sem lehet 
előállítani. Nincs is ára a szőlőnek. Érthető hát, hogy a 
gazdák szabadulnának ültetvényeiktől, pláne olyan áron 
amilyet többév alatt sem tudnának termeléssel elérni. 
Csábító ajánlat a mának! De mi lesz a jövővel?! A Beatles 
együttes Sárga tengeralattjáró című rajzfilmjében kiabálja 
a manóvezér a seregének, miközben fejvesztve menekülnek 
az ellenség elöl: „Fiúk! Rossz irányba rohamozunk!” Nem 
lehet, hogy mi is..?

Izsákiak mondják a strandról

Interjúk a rendszerváltás hajnaláról
Sztrapák Ferenc új könyve

Éppen 100 éve, 1908. január 
12-én Kaposváron alapította 
meg Nagyatádi Szabó István, 
a Somogyiak Egyesületét, az 
FKgP jogelődjét. Ebből az alka-
lomból rendeztek Budapesten 
emlékülést és új zászlóbontást 
a kisgazdák. Az eseményen 
Karácsonyi Károly, Izsák János, 
Katona Balázs, Szalma József, 
Szalma Józsefné, Magyar Gyula 
és Pszota Gyuláné képviselte az 
izsáki kisgazdákat. 

Az ünnepségen felidézték, 
hogy Nagyatádi gyökeres or-
voslásra hívta fel a parasztság 
figyelmét száz évvel ezelőtt. 
„Mert, akié a föld, azé az or-
szág! Nem kiváltságokat kö-
vetelünk, hanem egyenlőséget 
a jogok területén! Becsületes 
mezőgazdasági politikát kö-
vetelünk ennek az országnak! 
Talpra tehát magyar, talpra 
kisbirtokosság!”

Hegedűs Péter, az FKgP 
jelenlegi elnöke programbe-
szédében rámutatott, hogy a 
magyarság nagy bajban van: er-
kölcsi, gazdasági, és társadalmi 
válsága miatt. Ezért bejelentet-
te: az FKgP visszatér a politika 
színpadára, mert nagy feladat 
vár a kisgazdákra, hiszen egy 
nemzet nem élhet albérletben 

a saját hazájában.
Az FKGP elnöke a legfőbb 

teendők között jelölte ki a ma-
gyar föld védelmét, a családok 
és a hazai vállalkozók megerő-
sítését, az oktatás minőségé-
nek helyreállítását, valamint a 
nyugdíjasok létbiztonságának 
és megteremtését. Az FKgP 
tömören, egy mondatban meg-
fogalmazott programja: Új Re-
mények! „Nem sebeket ütni, 
hanem sebeket gyógyítani me-
gyünk a Parlamentbe!” – húzta 
alá Hegedűs Péter.

Mint tudjuk, a 100 éves 
párt igen változatos, mély hul-
lámvölgyekkel szabdalt pályát 
futott be a rendszerváltás utáni 
időszakban. Jelenleg nem önál-
lóan, hanem a Fidesz kisgazda 
tagozataként vannak a Parla-
mentben a kisgazdák. A januári 
új zászlóbontással ezen kíván-
nak változtatni az FKgP tagjai, 
vezetői. Tény, hogy hiányzik egy 
markánsan a vidékiek érdekeit 
felvállaló párt a magyar politi-
kából. Kérdés viszont, hogy a 
mostani sokadik próbálkozás 
sikert hoz-e? Hiszen olyan hírek 
olvadhatók máris a sajtóban, 
hogy a jelenlegi vezetést sokan 
nem tartják legitimnek.

-te-

Bizonyára többen olvasták múlt havi számunkban Varga László olvasói levelét, melyben a strand 
lakossági összefogással való újraindítására tett egy javaslatot. Megkérdeztük néhány izsáki véleményét 
a kezdeményezésről. 

Balázs Pálné
Egyetértek 

vele, de volt már 
olyan nagy be-
fektető, aki azt 
mondta, hogy 
újra indítja, de aztán mégsem lett 
belőle semmi. Remélem egy ilyen 
összefogással sikerül.

Geiger Jánosné
Mi is szívesen 

hozzájárulnánk a 
strand felújításá-
hoz, csak ne szűn-
jön meg. Inkább legyen Izsákon 
is egy a kiskunmajsaihoz hasonló 
fürdő.

Molnár Józsefné
Én hozzájárulnék 

és szerintem sokan 
mások is, mert na-
gyon hiányoltuk 
eddig is. A gyerekeinket, az unoká-
inkat Kecskemétre bevinni sokkal 
többe kerül. Sok gerincferdüléses 
gyerek van, akiknek ez sokat tudna 
segíteni a rendszeres úszási lehe-
tőséggel.

Szekeres Gyuláné
Nem rossz ötlet, 

főleg ha újra lenne 
úszásoktatás. Mert 
most, ha szeretnénk, 
hogy a gyerekeink megtanuljanak 
úszni minimum a 30 kilométert kell 
utazni. Emellett, ha van egy kis sza-
badidőnk mi is szívesen kimennénk 
néhány órára többször is fürödni.

Kozma András
Tudjuk, hogy 

itt a melegvíz, 
ami ráadásul 
még gyógyhatású is. Ezt bi-
zonyítani tudjuk, hiszen sze-
gény apám meggyógyult tőle. 
Szégyen, hogy itt a környéken 
mindenhol nyitják sorra a 
wellness-fürdőket nekünk 
meg nincs még egy strandunk 
sem. Én mindenképpen hozzá-
járulnék a felélesztéséhez. 

László István-
né

Támogatnám 
ezt az ötletet. 
Jó lenne ha a fi-
ataloknak, gyerekeknek, újra 
lehetne úszásoktatás, az én 
gyermekeim is jártak annak 
idején. Biztos, hogy nagyon jó 
lenne és nem is sok ez az ötlet-
ként felvetett 
összeg.

Bodzáné 
Höss Anikó

Jó ötletnek 
találom. Nálunk kisgyerekek 
vannak, s legtöbbször csak a 
déli alvás után tudnánk ki-
menni néhány órára fürödni, 
ha lenne hová. Ha újra működ-
ne a strandunk, ez nem lenne 
többé kérdés, ahogy nem kel-
lene kilométereket sem utaz-
ni, és egy egész napot rászánni 
egy kis strandolásra.

Fodorné 
Szepesi Mária

N a g y o n  j ó 
lenne, ha újra 
elindulna, mert az ember ki 
tudna menni, ha csak néhány 
órára is egy kicsit lazítani, én 
mindenképpen támogatnám.

Juhász Imréné
Szívesen hoz-

zájárulnék ah-
hoz, hogy újra 
m ű k ö d j ö n  a 
strand. Sokak örömét szolgálta 
évtizedeken át. Biztosan most 
is sokan élnének a lehetőség-
gel, ha újra indulna.

Román Alajosné
A strand újrain-

dításához szívesen 
hozzájárulok, ha-
bár még csak egy-
szer fürödtem benne, de ez 
nem is érdekes. Nem maga-
mért tenném, hanem a fiatalság 
és a családom kedvéért. 

Antal Jánosné
Én ezt nagyon 

jó ötletnek talá-
lom. Nem kelle-
ne a gyerekek-
nek elmenni más településekre 
strandra, ha éppen ahhoz van 
kedvük. Ez nagyon jó volna. 
Mindenképpen támogatandó 
ötlet.

Magyar nyitány címmel jelent meg 
dr. Sztrapák Ferenc legújabb köny-
ve. A szerzőt aligha kell bemutatni 
Olvasóinknak, hiszen a Petőfi Népe 
volt főszerkesztőjeként, s térségünk 
egykori országgyűlési képviselője-
ként közismert személyiség Izsákon 
is. 1983-90-ig volt az izsáki székhelyű 
5. számú választókerület képviselője. 
Abban az időszakban, amikor már 
nem csak egyetlen jelölt indult a vá-
lasztáson, hanem ketten versengtek 
egy-egy mandátumért. A voksokért 
folytatott küzdelemben komoly 
támogatást kapott Izsákról, így nem 
kis részben, nekünk is köszönhető, 
hogy képviselő lett. E minőségében 
aztán igen eredményesen lobbizott 
településünk fejlődése érdekében is. 
A helyi tanácsi és gazdasági vezetők-

kel együttműködve, az ő képviselői 
közbenjárásával valósult meg a ’80-as 
évek második felében a földgázprog-
ram, a crossbár telefonközpont, az is-
kolabővítés, s az úthálózat fejlesztése 
Izsákon. Sztrapák Ferenc elkötelezett 
„szerelmese” volt természetvédelmi 
kincsünknek, a Kolon-tónak. E von-
zalma tettekben is megnyilvánult. 
Tanyát vett a területen, de ami igazán 
jelentős; sikerült megmentenie a 
tavat a végső kiszáradástól.A ’80-as 
évek végén ugyanis megnyerte az 
Országos Vízügyi Hivatal illetéke-
seit ahhoz, hogy kikotrassanak egy 
9 hektáros részt a nádas közepén, 
biztosítva ezzel a tó és egyedülálló 
élővilága fennmaradását. Ez a szabad 
vízfelület azóta is élőhelyéül szolgál 
sok-sok vízimadárnak.  

A Magyar nyitány egy kiváló kor-
rajz. Az 550 oldalas interjúkötetből a 
rendszerváltást közvetlenül megelőző 
időszak közéleti képe tárul elénk E 
gyűjtemény közreadásával fontos 
szolgálatot vállalat fel a szerző, hiszen 
alig húsz év távlatából is sok minden 
feledésbe merült már az akkori törté-
nésekből. Az idő múlásával ez csak to-
vább romlana, ám itt ez a kötet, amely 
megőrzi a közös emlékezet számára az 
egykori eseményeket úgy, ahogy azt az 
akkori szereplők megélték. A szerző 
így ír erről: „Lassan feledésbe merül-
ne, ha nem lennének, akik felidézik, 
hogy húsz évvel ezelőttre, 1988-ra 
tehető, amikor a régi pártállami 
parlament levált az egypártrendszer 
köldökzsinórjáról, és mind önállóbb 
életet kezdett élni. Ezen az alapon 

születtek meg a rendszerváltozást 
előkészítő alaptörvények a ’80-as 
évek végén az Országgyűlésben. Az 
átmenet sorsfordító jellegére utal a 
szabad piacgazdaság, többpártrend-
szer, parlamentarizmus, jogállamiság 
meghonosítása, a nemzeti szuvereni-
tás visszanyerése. 1989-ben fogadta 
el a parlament a demokrácia-csomag-
tervet, megváltozott az alkotmány, 
megszületett a köztársaság, sikerült 
elkerülni a gyökeres fordulatokhoz 
oly’ gyakran társuló polgárháborút, 
vérontást… 

Mennyiben volt más ez a parla-
menti ciklus az előzőekhez képest? 
A korszakos társadalmi-gazdasági 
fordulatot Bihari Mihály politológus 
(az alkotmánybíróság elnöke) rend-
szerezi. Mint írja: „az átmenet parla-
mentje vállalta a parlamenten kívül 
megszerveződött hatalmi centrum (a 
Nemzeti Kerekasztal) egyezményei-
nek törvénybe foglalását, ezzel törté-
nelmi jelentőségű feladatot látott el 
a rendszerváltás előkészítésében és 
végrehajtásában”.

A kötet közel ötven interjújában 
megszólal többek között Avar István, 
Bánffy György, Kállai Ferenc, Király 
Zoltán, Debreczeni József, Nyers 
Rezső, Pozsgay Imre, Tamás Gás-
pár Miklós, Gajdócsi István, Miskó 
István, s persze Sztrapák Ferenc is, 
mint képviselő.

Mindazoknak ajánljuk ezt a 
kötetet, akik érdeklődnek közelmúl-
tunk történelme iránt, kíváncsiak 
arra, miként is születtek meg a rend-
szerváltást előkészítő törvények, mik, 
s hogyan zajlottak a parlamentben, s 
alkalmanként a kulisszák mögött.

-tetézi-

A kötet első borítóján Grnák 
László fotóriporter Kádár 
– Király c. díjnyertes képe, 
amely 1987-ben az Év fotója 
lett. A hátsó borítón a Parla-
mentbe jutott első ellenzé-
ki képviselő, Roszík Gábor 
(MDF) választási győzelmét 
mutatja Winkler Csaba 1989.

július 22-ei felvétele.
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Az Arany sárfehér Szőlő és Bortermelők
Szövetkezetének tájékoztatója

       
       „a gyengék erőssége az egység”

Március 28-án, pénteken 16 órakor kerül sor az Izsáki Művelődési 
Házban az Arany sárfehér Szőlő és Bortermelők Szövetkezetének tisztújító 
közgyűlésére. A közgyűlési meghívók már kiküldésre kerültek. A tervezett 
napirendi pontok a következők:

1. Beszámoló a 2007. évről, mérleg elfogadása
2. 2008 évi terv ismertetése 
3. Alapszabály módosítása
4. Tisztségviselők megválasztása
5. Alapító tagok köszöntése 
A közgyűlés előtt minden tag javaslatot tehet a napirendi pontok módo-

sítására. Amennyiben a meghirdetett időpontban nincs jelen a szövetkezet 
tagságának 50%-a, megismételt közgyűlésre kerül sor ugyanazon a napon 
16.30-kor, amely tekintet nélkül a megjelentek számára, határozatképes, 
de csak a meghirdetett napirendi pontokat tárgyalhatja, és amennyiben 
nincs jelen a szövetkezet tagjainak 50%-a, nem dönthet az alapszabály 
módosításáról. 

A közgyűlésen részletes tájékoztatást kapnak a tagok az eddig végzett 
munkáról, a jövőbeni kilátásokról és a várható változásokról. Ez egy olyan 
lehetőség, ahol a tagok is elmondhatják véleményüket, javaslatukat a szövet-
kezet munkájáról. Ezenkívül megválasztásra kerül a szövetkezet igazgatósága, 
az igazgatóság elnöke és a felügyelő bizottság tagjai is. Mindezért kérjük 
tagjainkat, hogy a közgyűlésen minél nagyobb számban vegyenek részt.

Arany sárfehér borversenyt ismét a tavaszi időpontban rendezzük. A 
borverseny kiírói az Izsáki Polgármesteri Hivatal, az Izsáki Hegyközség és a 
Helibor Szövetkezeti Pincészet. Szövetkezetünk a borverseny szervezésében 
és technikai lebonyolításában vállal jelentős szerepet. 

A verseny hivatalos elnevezése: VII. Arany Sárfehér országos védett 
eredetű és hungarikum borok, pezsgők versenye. Helyszín és időpont: 2008 
április 4., Izsák, Sportcsarnok. 

Nevezhető fajták: Arany sárfehér, Ezerjó, Kövidinka, Kéknyelű, Hársleve-
lű, Furmint, Zéta, Pozsonyi fehér, Járdovány, Juhfark, Leányka, Olaszrizling, 
Pintes, Bianca, Irsai Olivér, Cserszegi fűszeres, Kadarka, Kékfrankos, és egyéb 
magyar fajtaborok és azok házasításai.

Nevezési határidő: 2008. március 31. A borok leadási határideje: április 
01. (kedd) 8 00 - 16 00 óra, április 02. (szerda) 8 00 - 16 00 óra, április 03. 
(csütörtök) 8 00 - 12 00 óra. A minták leadhatók az Izsáki Hegyközség-
nél (Izsák, Dózsa tér 3), vagy a Helibor Szövetkezeti Pincészetnél (Izsák, 
Agárdy telep). Nevezési palack szám: 3 palack/minta (muzeális borok 2 
palack/minta)

Nevezési díj: 1.800 Ft / minta. Befizetés készpénzzel, vagy átutalással, 
az Arany sárfehér Szőlő és Bortermelők szövetkezetének számlájára.

Bormintákon kérjük feltüntetni a következőket:
Résztvevő neve, címe, bor elnevezése, származási hely, fajta, évjárat, 

forgalmi és minőségi kategória, cukor- és savtartalom, borkészlet mennyi-
sége. 

Nevezési lapok kérhetők a szövetkezeti irodán, a környékbeli hegykö-
zségeknél és a Helibor Kft-nél.

A borversennyel egyidőben szakmai fórumot is szervezünk, melyen, 
terveink szerint, az alábbi kérdések szerepelnek:

14,30-15,00: Az Európai Unió borpiaci reformja.
Előadó: Gráf József FVM miniszter  
15,00-15,30: Támogatási lehetőségek a borgazdasági vállalkozások 

részére a NVT keretében
Előadó: Margittai Miklós elnök, MVH
15,30-16,00: Az Arany Sárfehér védett eredetű bor és pezsgő közösségi 

marketing lehetőségei
Előadó: Dr. Sidlovits Diána, szakreferens, Hegyközségek Nemzeti 

Tanácsa
16,00-17,00: Hozzászólások, kérdések, vélemények
17,00-18,00: Eredmények ismertetése, díjak átadása
A fórum nyilvános és nyitott, minden érdeklődőt szeretettel várunk a 

Sportcsarnokba.
A borverseny és a szakmai konferencia alatt szintén a Sportcsarnokban 

kiállítás lesz, melyen a szőlő-bor ágazatban érdekelt cégek kapnak bemutat-
kozási lehetőséget. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.  

Elérhetőségünk változatlan: 6070 Izsák, Dózsa tér 3, Tel/fx: 76/374-036, 
Mobil: 20/5693-783, 20/2362-558, E-mail: aranysarfeher@sv-net.hu, Inter-
net: www.aranysarfeher.hu.                                          Vezetőség

LABDARÚGÁS

Felemás kezdet

„Madárlátta álmok”

A tavasz eljöttét nemcsak a 
természet ébredése jelzi, hanem az 
is, hogy egyre jobban benépesülnek 
a futballpályák és azok környéke. 
Március elején elindultak a megyei 
labdarúgó bajnokságok, köztük Bács-
Kiskun megyében is. A télen ismét 
voltak változások az izsáki csapatnál 
is. Elment a két legtöbb gólt szerző 
játékosunk. Riscutia Ákos Abonyba, 
Árva István pedig Ausztriába ment 
focizni. Jönni pedig csak egy játé-
kos jött, ő viszont valószínű nagy 
erősítést jelent majd. Barna Csaba 
az NB III-as Kiskunfélegyházától 
érkezett hozzánk. Biztos van olyan, 
aki emlékszik még rá, ugyanis ré-
gebben már játszott nálunk. Ifjúsági 
csapatunk vele megnyerte a megyei 
bajnokságot, utána pedig a felnőtt 
csapatban is több idényben szerepelt 
Izsákon. Azóta aztán megjárta a 
legmagasabb osztályt, és a második 
vonalban is sokat játszott. Az eddigi 
két mérkőzésen beigazolódni látszik, 
hogy jó igazolásnak ígérkezik. Mind-
két meccsen nagyon jól és hasznosan 
játszott. Az ifjúsági csapattól is több 
játékos elment, de sajnos nem sokan 
jöttek, így aztán nem lehetnek vér-
mes reményei csapatunknak.

A tavaszi első fordulóban Ke-
rekegyházára látogattunk. A hazai 
csapat játékosai fejében lehet, hogy 
benne volt az őszi izsáki mérkőzés, 
amikor öt gólt kaptak, ugyanis 
alig kezdődött el a mérkőzés már 
vezettünk is. Sőt a 7. percben már 
két góllal voltunk jobbak a hazai-
aknál. A félidő hátralevő részében 
kiegyenlített játék folyt a pályán, sok 

hibával, kevés helyzettel. Sajnos egy 
fegyelmezetlenség miatt egy fővel 
megcsappant a létszámunk, ugyanis 
kiállították Aczél Pétert (aki ezért 
három mérkőzésen nem léphet pá-
lyára). A második félidőre úgy jött ki 
a hazai csapat, hogy minél előbb gólt 
szerezzen, és ezzel izgalmassá tegye 
a mérkőzést. Sajnos a gólszerzés 
összejött nekik, de szerencsére ez 
nem törte össze csapatunkat, mert 
nagyon hamar újabb gólt szereztünk, 
és ezzel szinte el is dőlt a mérkőzés. 
A hazaiak próbáltak támadni kevés 
átütő erővel, mi pedig gyors ellen-
támadásokkal operáltunk, ami be is 
jött, mert még két gólt szereztünk, de 
ez akár több is lehetett volna. 

A következő fordulóban hazai 
pályán fogadtuk Bácsalmás csa-
patát. Nagyszerűen kezdődött a 
mérkőzés, mert az első támadásunk 
góllal fejeződött be. A gól után is mi 
maradtunk támadásban, de sajnos 
a helyzeteinket rendre kihagytuk. 
A vendégek visszahúzódtak a saját 
térfelükre, és onnan próbálkoztak 
ellentámadásokat vezetni, de nem 
sűrűn jutottak el a kapunkig. A 
második félidő elején megint álmo-
san kezdtünk, de amikor már úgy 
látszott, hogy túlleszünk a mérkőzés 
nehezén, akkor sikerült egyenlíteni-
ük a vendégeknek. A gól megzavarta 
csapatunkat, és több helyzetük akadt 
a vendégeknek, mint nekünk, de sze-
rencsére ezekből már nem sikerült 
újabb találatot szerezniük. A mérkő-
zés vége felé összekaptuk magunkat 
és akár két gólt is lőhettünk volna, 
ha kicsit jobban összpontosítanak 

a játékosok, de az állás már nem 
változott. A két mérkőzés után a 
tabellán szinte semmi nem változott, 
ugyanis ugyanúgy a harmadik helyen 
vagyunk rosszabb gólkülönbséggel, 
mint az őszi befejezéskor. Remélem 
az elkövetkező fordulókban ennél 
egy kicsit jobb játékkal örvendeztet 
meg a csapat bennünket, főleg hazai 
pályán.

Az ifjúsági csapat az első for-
dulóban nem lépett pályára, mert 
elmaradt a mérkőzésük, amit majd 
május elsején fognak bepótolni. A 
második fordulóban kikaptak hazai 
pályán, csak remélni tudom, hogy ők 
is fognak majd javítani, mert rájuk 
férne. A tabella középmezőnyében 
foglalnak helyet.

Eredmények:
16. forduló:
Kerekegyházi SE – Izsáki Sárfehér SE 
1 – 5 (0 – 2) Góllövőink: Márton (2), 
Kovács Zs., Hleba, Parti.
17. forduló:
Izsáki Sárfehér SE – Bácsalmási 
PVSE 1 – 1 (1 – 0) Góllövőnk: 
Barna.
Ifjúsági eredmény 1 – 5.
További mérkőzések:
Március 23. 15:00: Akasztói FC 
– Izsáki Sárfehér SE
Március 30. 16:00: Nemesnádudvari 
KSK – Izsáki Sárfehér SE
Április 06.   16:30: Izsáki Sárfehér 
SE – Kalocsai FC
Április 13.   16:30: Tiszakécskei VSE 
– Izsáki Sárfehér SE
Áprikis 20.  17:00: Izsáki Sárfehér 
SE – Soltvadkerti TE
HAJRÁ IZSÁK!      Izsák László

A fenti címmel jelent meg 
Budai Kulcsár János, gyerekek-
nek szóló verseskötete. A szép 
kiállítású könyvben vidám, játé-
kos versikék csábítják olvasásra 
a gyerekeket. Különösen az a 
rész, amelyben az ABC betűi 
„elevenednek meg” úgy, hogy a 
versek mindegyik sora egy adott 
betűvel kezdődik. Könnyed, 
játékos gyakorlási lehetőség ez 
a betűkkel való ismerkedéshez. 
Az ötletes szövegek hangulatát 
jól erősítik Bokros Dorka kötetet 
díszítő ízléses rajzai.

A szerző –akit lapunkban 

közölt írá-
sai alapján- 
o lvasóink 
is ismerhet-
nek, így vall 
a kötetről: 
„A nemzet 
ö s s z e t a r -
tó ereje az 
anyanyelv. 
A költőnek 

nemcsak feladata, de köteles-
sége is az anyanyelv ápolása. 
A gyermekek a jövőt testesítik 
meg. Felelősségteljes küldetés 
a költészet. Nem mindegy, hogy 

mire és hogyan tanítjuk gyer-
mekinket. A gyermek nagyon 
fogékony. Éppen ezért már pici 
koruktól fogva fel kell hívni a 
figyelmüket az anyanyelv szép-
ségeire. Erre éppen a költészet, 
a vers a legalkalmasabb. Anya-
nyelvünk, a magyar nyelv a világ 
egyik legtökéletesebb nyelve; 
dallamossága, konstruktív ké-
pessége, ritmusának harmóniája 
teszi azzá.” A szerző gondola-
taihoz olvasóként még hozzá-
tehetjük; ez a kötet mindezt a 
szépséget, gazdagságot meg is 
mutatja úgy, hogy a gyerekek is 
tökéletesen megérthetik.

-tetézi-

Ne legyen trendi idén
az élő húsvéti nyuszi!

Virágvasárnap állatvédelmi járőrözésre indult az Orpheus Állatvédő Egyesület. Az önkéntesek benéztek 
a nagyvárosok plázáiban működő állatkereskedések ketreceibe, és a kisebb – nagyobb piacokon is kutattak 
vásárolható élő állatok és kereskedőik után. Az eredmény állatvédelmi szempontból csüggesztő volt: sokféle 
(ünnepek után nagyrészt unott teherré váló) élő állat már 100-200 Ft-ért is kapható. Gondoljuk át alaposan, 
jobb-e az élő ajándék, mint egy finom csokoládé!

Miért nem jó élő állatot ajándékozni a gyerekeknek?
Egy kedves kis nyúl, vagy éppen egy pihés kiscsibe érdekesnek tűnő ajándék. Az ünnepeket követően 

nagyon sok állat végzi utcára dobva, menhelyen, kukában vagy emberek és állatok eleségeként, mivel a fe-
lelőtlen gazdik meggondolatlanul választották azt ajándéknak. Az ünnep perceiben fénylő csibe vagy nyuszi 
a szürke hétköznapokban (a szükséges állandó gondoskodás, a költségek, az időhiány miatt) unott teherré 
válhat. A szóban forgó állatok érezni (örülni, szenvedni), éhen halni képes élőlények, tartásuk felelőséggel 
jár, nem lehet megunás után a könyvek mellé a polcra dobni őket.

Az Orpheus Állatvédő Egyesület és az országban működő más állatvédő szervezetek is szembesülnek az 
ünnepek után tömegesen feleslegessé váló állatok problémájával. Megelőzéssel tehetünk az állatok védelme 
érdekében.

Mit ajándékozzunk élő állatok helyett húsvétra? Válasszunk gyermekünk, családunk számára megehető 
(csoki nyuszi) vagy kitehető (fali dísz, plüssállat), felhasználható (ajándékutalvány) ajándékot. Ha élő állatokra 
vágyik a gyermek, elvihetjük valamelyik állatkertbe, ahol megsimogathatja, etetheti, megismerheti közelebbről 
is az állatokat.                                                                                                Orpheus Állatvédő Egyesület
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M e r t   h i d e g   v o l t . . .   Református múltunk 3.
A következő három levél az egyre erősödő ellenreformáció –számunkra- szomorú idejének tanúságte-

vője. Azokat az eseményeket mutatja be, amikor a református gyülekezettől erővel elvették a hitújítás óta 
használt templomot.

A levelek tanúsága szerint, a község döntő többségét kitevő reformátusság nagy elkeseredéssel fogadta 
az erőszakkal végrehajtott templom-elkobzást. Azt fontolgatták, hogy mindenüket hátrahagyva elköltöznek 
erről a vidékről. A protokollumban megőrzött írások arról tanúskodnak, hogy az ügyben eljáró és közben-
járó emberek ( a Váci Püspökség hatóságai és a község  Compossessorai ~Társbirtokosai) hogyan jutnak 
egyességre. Megfigyelhető, hogy még a nagy jóakarattal lévők is csak azzal érvelhettek a „nyomorúságba 
jutottak” mellett, hogy amennyiben elkeseredettségükben felkerekednének és elhagynák Izsákot, a maradék 
kevés lakosság nem lenne képes a szolgai terhek elviselésére…

Mindezek közepette, az egyházközség emlékezete úgy jegyzi, hogy a nehéz időkben is szolgálatot vállaló 
lelkészek helytállásukért megkapták a megfelelő „jutalmat”: „ 1730-1755 Mocsai Sámuel és Gózob János , 
akik elűzettek…”.  Emlékezzünk rájuk is, hittel a maradást mégis vállaló elődeinkre, akik sárból, verejtékből, 
majd kőből – Isten kegyelmével, újra házat és hazát építettek. 

Mert nem mindig azok a legnehezebb idők, amiket mi élünk, s amik megírattak a mi tanulságunkra 
írattak meg!

Martzal 13 gbris 1746

Bizalmas Nagy Joakaro Uram, Szolga Biro Uram.
Ajanlom köteles szolgálatomat Kk. (Kegyelmednek). Minémű sorsban légyen téve nyavalyas Isákiakk. 

(Isákiaknak) az ő dolgok, nem külömben mi jutalmát várhattyuk sok, faradságokk (fáradtságuknak). Ezen 
levelemmel kívántam tudosíttani Kedves Sogor Uram Kegyelmedet. Én az mennyire ki telhetett kívánt 
dolgokban eleget munkálodtam a M. Captalannál a mit is bizony nem utolso sőt nagy bizalomra gerjesztő 
resolutioját (megoldását) vettem Generalis Vicarius Uramnak cum consensu Dni (Domini) Excellentissi. 
Praesentis(az Excellenciás úr (püspök) egyetértésével) a melynek tenerát ex transmissi Paribus (gyengeségét 
az átküldöttekből) bőven meg értheti Kgyld (Kegyelmed). A mely parnak által küldését annyival is inkább 
hasznosnak  íteltem lenni, hogy meg értvén annak tenerat (gyengeségét?). Szegény embereink meg szomo-
rodott állapotinak tudosbb kormanyzoja lehessen jó Uram Sogor Uram Kegyld (Kegyelmed).

Bizony recommendalom (újra ajánlom)  a dolgokat, mert tartok attol, hogy nekik pártjukat nem fogván 
magunk kárát lássuk ( az egyház felette való megfogyatkozásával és azért, mert bizonyosan az elmenekülést 
fontolgatják…) / a latin szöveg tömörített, szabad fordítása – n.á./

Azert is tehetsegünk szerent a több Compossessor Uramekkal együtt azon legyünk, hogy a dolgot a 
mennyiben lehet meg tsendesitsük. Bizony  sajnalom (ha mindazáltal ez a dolog törést szenvedne) /latinból-
n.á./ hogy nemely Compossessor (Társbirtokos) Uram által kellett ilyen  confusionk (zűrzavarunk) tamadna 
mind magokk.(maguknak) mind minnyajunkk(mindnyájunknak) nem kis galibankra. Hiszem más moddal 
is lehetet volna ezen dologban eljárni nem tsak olly exabrupto (hirtelen szakítással). 

Már az Kedves Sogor Uram a mit communikálni akartam Kgyldel. hallom, hogy ott valo Compossessor 
Uraimek jövendőbeli Biroválasztásról úgy rendelték volna magok közt hogy Pápistát válasszanak. (Amilyen 
módon lehet, hogy római katolikust ebben a tisztségben meggyökereztessünk és a hivatalosság is elfogad-
ja). /a latin szöveg tömörített, szabad fordítása – n.á.) Én részemről  pro hic et sine (erre) egyebet nem 
javasolhatok hanem Pap Györgyöt, qui adest su persona (maga személyét), mert mind szós mind pediglen 
jó gondviselő embernek lenni reménylem. Sogor Uram látván tapasztalván tudom helyet ád opiniomnak 
(véleményemnek) és voksomhoz fog concurralni (szavazatomhoz fog csatlakozni). A mint is mind őtet, mind 
szegeny embereinkk (embereinknek) dolgat recommendalom (ajánlom). Ego quoq..  cum mei recommen-
datione (magamat ajánlva) maradni kivanok

Bizodalmas jóakaró Sogor Urk Kgylkk.
Igaz köteles szolgaja Usovits Moses   mp.
(Protocollum 5/b oldal)                                                                                   közli: Nagy Árpád

v a L L á s

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 

DuRÁNcSIK LÁSzLóNé
búcsúztatásán megjelentek, sírjára koszorút, virágot 
helyeztek, mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

                                             A gyászoló család  

Gyülekezeti hírek 
- Emlékezzünk imádságos szívvel 1848-1849 gyülekezetünkhöz kötődő áldozataira is: Nagykő-

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

- Kisizsákon március 23-án (húsvét vasárnap) tartunk istentiszteletet és úrvacsorát.
- Március 20. (csütörtök) és március 22. (szombat): bűnbánati, előkészítő istentiszteletek 18 

órától
- Nagypénteken (március 21-én) zenés passióval emlékezünk a templomban, 18órától
- A Húsvét ünnepi rendje: 
- Március 23-án (vasárnap), 10.00 órától ünnepi istentiszteletet tartunk, úrvacsoraosztással
-  16.00 órától délutáni istentiszteletet 
- Március 24-én (hétfő), 10.00 órától ünnepi istentiszteletet tartunk és megterítjük az Úr szent 

asztalát
- 16.00 órától ünnepzáró istentiszteletre hívjuk kedves Mindnyájukat.
- Szeretettel várjuk az ifjúság jelentkezését a nyári hittan táborba, amelyre augusztus 11-16. 

között kerül sor Móron.
- Adója 1%-val támogathatja a Magyarországi Református Egyházat, technikai szám: 0066. Másik 

1%-val pedig az izsáki egyházközség alapítványát: Feltámadunk Alapítvány, adószám: 18351545-
1-03. Köszönjük !

IKEM rendezvény
Április 12. (szombat), 16.00, helyszín: Pártok Háza (OTP feletti terem); Dr. Végh László debre-

ceni atomfizikus professzor úr, „Fenntartható fejlődés és világvége…” címmel tart előadást korunk 
önellentmondásairól és kilátásainkról. Mindenkinek ajánljuk az eszméltető gondolatokat !

- Visszajelzéseket várunk mindazoktól, akikben volna hajlandóság a székely-magyar rovásírás 
tanulására, tanításra, tel.: 06-76-374-154.

- Várjuk adójuk 1%-nak felajánlását mindazoktól, akik ily módon szeretnék támogatni a civil 
kezdeményezést és az erdélyi kultúra ügyét: Izsák és Környéke Erdélyi Magyarok Közhasznú Egye-
sülete, adószám: 18364107-1-03. Köszönjük !

Egyházi hírek

Úgy tűnik, nem ez a mosta-
ni, koránra sikeredett húsvét az 
egyetlen, amikor fázósan húzódunk 
valami védettebb helyre, közelebb 
egymáshoz. A szegény fák és 
sietősen visszatért madarak még 
ezt sem tehetik; dideregve melen-
getnék már nyílni kész bimbóikat, 
tavaszra vedlett tollaikat. Hideg 
húsvétunk van, mint akkor, amikor 
Jézust az Olajfák hegyéről a főpap 
udvarába vonszolták a katonák és 
szolgák. A katonák tüzet raktak, s 
melegedtek, mert hideg volt. Csak 
hát a tűz nem nagy rakás, kevesen 
férnek köré. Ha valaki oda akar 
furakodni, valakinek fel kell állnia 
a tűz mellől. Kevesen férnek a világ 
tüzei közelébe, pedig de nagyon 
sokan fáznak, s milyen sokan sze-
retnének melegedni!

Péter is oda esetlenkedik a 
tűz közelébe. Az ellenség rakta tűz 
közelébe. Nem ott volna a helye. 
De hát gyönge az ember. Az éhes 
embert a hasán, a fázóst a bőrén, 
ruháján keresztül lehet megfogni. 
A vadállatokat is éheztetéssel sze-
lídítik. De a tűz nem csak melegít, 
világít is: Péter arcát is eléri a fény. 
Felismerik, hogy nem közülük való, 
sőt, rosszabb: a Názáreti barátai kö-
zül való! Mit keres ez itt? Ott lenne 
a helye, ahol kötélre fogva a Meste-
re áll: a bíróság előtt. „Téged is vele 
láttalak a kertben!” – ez már ítélet; 
egyáltalán van-e létjogosultsága, 
nem a tűzhöz, az élethez annak, aki 
a Názáretivel tart? De Péter nem 
azt mondja: „Igen én ott voltam. Ti 
is ott voltatok, csak a másik olda-
lon. Ti elfogni jöttetek Őt, én pedig 
kardot rántottam a védelmében!” 
Nem, hanem tagad, átkozódik, 
esküdözik. Egy falat melegért, meg 
hogy levakarja a bélyeget, amit a 
kardot rántás sütött rá. 

Olyan sokan vágyakoztak a 
tűz közelébe, amikor a régi kato-
nákat egytallóra elzavarták mel-
lőle. S lettek a kántor-tanítókból 

harmadik sorban álló melegedők, 
vagy reménybeli melegedők, akik 
tűzzel-vassal irtották a gyermeki 
lelkekből a hit csíráit is, megalapoz-
ván mai közömbös, élni sem akaró 
vagy tudó társadalmunkat. De hát, 
ugye, a megélhetés! Alkalmazkodni 
kell azokhoz, akik a tüzet rakják. 
Hátha egy leheletnyi meleget, egy 
korty italt vagy egy darab kenyeret 
is engedélyeznek a számukra. Sőt, 
papok is tömegesen álltak jobb 
helyekért a katonák sorába. Betyár 
világ a tüzet rakó katonák világa!

Pedig van nagyobb tűz, amihez 
mindenki odafér, sőt meghívást 
kap: Valami nagy-nagy tüzet kéne 
rakni… De hát ég az már, ég az 
Isten tűzoszlopában, amely alatt 
mindenkinek oltalma, helye volt, 
és az Isten Törvényében, melyhez 
mindenkinek joga volt, aki elfogad-
ta, égett Keresztelő szent Jánosban, 
akiről az Üdvözítő mondja. „Égő 
és világító lámpás volt János, de ti 
csak ideig-óráig akartatok fényé-
nek örvendeni!” És égő tűz, egész 
világnak szóló tűz a Világ Világos-
sága, az Ige, aki minden embert 
megvilágosít, s akit a sötétség nem 
fogad be. De akik befogadják, azok 
Isten fiai lesznek. Az ő melegében 
mindenki sütkérezhet, nem nézi, 
honnan jött, mit tett addig, csak 
fogadja el a neki felkínált üdvös-
séget. Fényes, enyhet adó, terített 
asztallal ékes világba hív bennün-
ket, ahol Ő maga szolgál fel, maga 
öltöztet ünnepi köntösbe, tisztít 
meg, mossa lábainkat. 

Jézusnál nincs hideg, csak a 
sötétségnek, a katonák tüzének kell 
hátat fordítani. Hátha a katonák is 
otthagyják önzésből, hatalmi gőgből 
rakott kis tüzüket, és az Ő fényében 
akarnak melegedni. Húsvét tüze, 
feltámadási gyertya fénye, drága 
Jézus! Segíts minket a Te szíved 
lángjainál boldognak lenni!

Podmaniczki Imre
plébános

- Húsvét mindkét napján ünnepi szentmise rendet tartunk. 
- Március 29-ről 30-ra virradóan megkezdődik a nyári időszá-

mítás. A szentmise 30-án már este 7 órakor kezdődik.
- Április 13-án, Jó Pásztor vasárnapján a kispap nevelés 

céljaira gyűjtünk adományokat. Imádkozzunk papi és szerzetesi 
hivatásokért!

- Tavaszi könyörgő napunk, a búzaszentelő április 27-én lesz. 
A búzaszentelést a 9 órai szentmisében végezzük.

- Minden kedves izsáki testvérünknek áldott, boldog Húsvétot 
kíván az Egyházközség!

Folytatódó megújítás
Végéhez közeledik a katolikus templom, belső díszítőfestése, 

február végén az utolsó szakaszhoz állványoztak fel. A teljes be-
fejezés május elejére várható. A 200 éves jubileum méltó megün-
neplésére való készülés jegyében az úgynevezett Both-iskola külső 
renoválása is megkezdődött, s folytatódik a templomkert kerítésének 
cseréje is. Az egyházközség továbbra is várja a jó szándékú adakozók 
támogatását a nagy munkálatokhoz.
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Kékhírek

Felhívás
Az Izsákért Közalapítvány Kuratóriuma arra kéri az izsáki lako-

sokat, hogy az 1-2 forintos pénzérméiket az üzletekben, vendéglátó-
helyeken elhelyezett gyűjtőkben ajánlják fel az alapítvány javára!

Köszönjük!

VéRADÁS
Értesítjük a segítőszándékú lakosságot, hogy 2008. március 27-

én (csütörtök) 9-13 óráig véradás lesz a Művelődési Házban.

é R T E S Í T é S
hulladékszállításról
Értesítjük a lakossá-
got hogy, az ünnepre 

való tekintettel,
2008. március 24-e 

hétfő helyett
(húsvéthétfő)

2008. március 22-én 
(szombaton) 

történik
a hulladékszállítás.

Izsák KHT.

Árverési
hirdetmény

Izsák város Önkormány-
zata árverést hirdet az Izsák, 
Dózsa tér 15. szám alatti föld-
szinti lakás értékesítésére.

Árverés ideje, helye: 
2008. április 3.-án (csütör-
tök) 8 óra,

Polgármesteri Hivatal, 
jegyzői iroda.

Árverés i  induló  ár : 
5.000.000.-Ft.

Az árveréssel kapcsolato-
san a jegyzőtől lehet felvilágo-
sítást kérni.

Dr. Hauzmann János 
címzetes főjegyző

Az ünnepi asztalra ajánljuk
Kipróbált receptek

Bárányfasírt
Hozzávalók 20 darabhoz: 70 dkg csont nélküli bárányhús, 6 dkg szalonna, 1 kisfej hagyma, 3-4 szál 

petrezselyemzöld, só, őrölt bors, 5 dkg vaj, fél deci Sárfehér bor, 1 ek. borecet, 1,5 dl zöldségleves (le-
veskockából)

A húst a szalonnával együtt finomra daráljuk. A hagymát a petrezselyemzölddel apróra vágjuk (aki 
szereti 2 rozmaringlevelet is apríthat hozzá), majd a bárányhússal, csipetnyi sóval és borssal eldolgozzuk. 
A keveréket kb. 20 részre osztjuk, vizes kézzel kis pogácsákat formázunk. Tűzálló edénybe megolvasztjuk 
a vajat, a pogácsákat 2 percig pirítjuk benne, majd az egészet edényestől, 200 fokra előmelegített sütőbe 
tesszük, és pirosra sütjük. Ekkor kivesszük a tálból a pogácsákat, lecsöpögtetjük. Az edényben fakanállal 
simára keverjük az ecetet, bort és a meleg levest, s ezzel locsoljuk meg a pogácsákat.

Borsos borjúbecsinált
Hozzávalók 4 személyre: 40 dkg spárga, 8 dkg vaj, 2 gerezd fokhagyma, 70 dkg felkockázott borjúhús, 

só, őrölt bors, 2 dl Sárfehér bor, 1,5 dl zöldségleves (kockából), 1 ek. liszt, 1 tojássárgája, 1 citrom leve, 
2 ek. apróra vágott petrezselyemzöld

A spárgát megtisztítjuk, feldaraboljuk. Felhevítünk 5 dkg vajat egy serpenyőben, és megpirítjuk 
benne a szétmorzsolt fokhagymát, majd eltávolítjuk. A húst az ízesített vajban pár percig pároljuk, sóval, 
borssal meghintjük, felöntjük a borral, majd nagylángon, folyamatosan kevergetve beforraljuk. Ekkor a 
húst kivesszük és melegen tartjuk. A spárgát is beledobjuk pár percre ugyanabba a serpenyőbe, felöntjük 
a levessel, megsózzuk, és 5 percig pároljuk. Ezután hozzáadjuk a húst, és együtt főzzük még 20 percig. 
Ekkor a húst és a spárgát is kivesszük a serpenyőből, melegen tartjuk. A maradék puha vajat összekever-
jük a liszttel, és kislángon főzve a mártásalapba keverjük. A tojássárgáját simára keverjük a citromlével, 
a tűzről levéve hozzákeverjük a mártáshoz, majd az egészet habverővel simára dolgozzuk. Végül sóval, 
borssal ízesítjük, megszórjuk a petrezselyemzölddel, visszatesszük a húst és a spárgát a serpenyőbe, jól 
elkeverjük, s tálaljuk.

Sacher-torta, kicsit másként
Tészta: 14-14 dkg étcsokoládé, vaj, liszt, cukor, 4 tojás, só, 5 dkg sütőpor. Máz: 20 dkg cukor, 10 dkg 

tejcsokoládé, 7 dkg baracklekvár.
Az étcsokoládét lereszeljük, majd 1-2 ek. vízzel megolvasztjuk, simára keverjük. Ezután beledolgozzuk 

a vajat, majd leveszzük a tűzről. A tojássárgákat habosra, fehéredésig keverjük a cukorral, és ezt is a csoki-
hoz keverjük. A tojásfehérjéket csipetnyi sóval habbá verjük, hozzáadjuk a habos csokit, majd a sütőporral 
összekevert lisztet óvatosan, széles mozdulatokkal, kis adagokban beleforgatjuk. Ügyeljünk, hogy a hab ne 
törjön nagyon össze! A tésztát kivajazott, liszttel vékonyan meghintett tortaformába öntjük és forró sütő-
ben kb. 30 perc alatt készre sütjük. Míg a torta sül, elkészítjük a mázt. A cukrot fél deci vízzel kislábasban 
addig főzzük, míg a cukor teljesen felolvad. Ekkor simára-fényesre keverjük a lereszelt csokival. Amikor a 
torta kihűlt, a tetejét vékonyan megkenjük a lekvárral és az oldalát és a tetejét is bevonjuk mázzal.

Tájékoztatjuk a lakosságot, 
hogy az Izsáki Rendőrős területén az 
alábbi jelentősebb bűncselekmények 
történtek.

Nyomozást folytatunk isme-
retlen tettes ellen, aki 2008. február 
19-re virradóra az Izsák, Kossuth tér 
2. szám alatti Coop ABC-be (Önki-
szolgáló) betört, és dohányterméke-
ket tulajdonított el kb. 800.000 Ft. 
értékben. 

Nyomozást rendeltünk el is-
meretlen tettes ellen, aki 2008. 
Február .24-én az éjszakai órákban 
ismeretlen módszerrel behatolt az 
Izsáki Házitészta Kft. Izsák, Diófa 
utcai telephelyének épületébe és 
onnan jelentős értékben készpénzt 
tulajdonított el. 

Több bűncselekménnyel kap-
csolatban sikerült felderíteni és 
elfogni az elkövetőket, melyek közül 
az alábbi két esetet emelnénk ki: 

Nyomozás indult ismeretlen tet-
tesek ellen rablás bűntette miatt, akik 
2008. március 15-én 01.30 óra körüli 
időben az Izsák Kossuth Lajos utcán 
bántalmaztak egy izsáki férfit, majd 
elvették tőle mobiltelefon készülé-
két. A bűncselekmény elkövetésével 

három izsáki személy gyanúsítható, 
egy felnőttkorú, egy fiatalkorú és egy 
gyermekkorú. A Kiskőrösi Rendőr-
kapitányság a felnőttkorú és a fiatal-
korú személyt őrizetbe vette, majd a 
Kecskeméti Városi Bíróság elrendelte 
előzetes letartóztatásukat. 

Nyomozás indult ismeretlen 
tettes ellen, aki 2008. február 28. 
és 2008. március 15. közötti időben 
egy fülöpszállás külterületén lévő 
tanyából eltulajdonított 5 üveg nagy 
értékű szeszes italt és egy karórát, 
összesen 922.000 Ft értékben. Az 
Izsáki Rendőrőrs a bűncselekmén-
nyel megalapozottan gyanúsítható 
budapesti férfit 2008. március 18-án 
elfogta.

Kérjük azok jelentkezését, akik 
a fenti, nyomozás alatt álló bűncse-
lekményekkel kapcsolatban, illetve 
az eltulajdonított tárgyak hollétével 
kapcsolatban információval rendel-
keznek, bejelentéseiket személyesen 
az Izsáki Rendőrőrs épületében hét-
köznap 07.30 órától 16 óráig tegyék 
meg, vagy hívják a 06-20/3849606, 
06-20/3847731 hívószámok vala-
melyikét. 

Szalai László őrsparancsnok
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COGITO, ERGO SUM

A népszavazásról Torna

építési engedéllyel
rendelkezõk figyelmébe

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

Egyéb betonmunkák:

Beton csatornaelem 

Felhasználható:
utaknál, kapubejáróknál, különbözõ átereszeknél, belvizek 
elvezetéséhez, vízelvezetési rendszerek megépítéséhez, stb.

Felszedhetõ tetejû vízelvezetõ
beton csatornaelem

Felhasználható:
utaknál, kapubejáróknál, különbözõ átereszeknél, belvizek 
elvezetéséhez, vízelvezetési rendszerek megépítéséhez, stb.

  Kútgyûrû, betonkád
Felhasználható:

vízgyûjtõ akna, vízóra akna készítéséhez, hozzávaló
fedlappal, 60x60 cm-es nyílással.

MEGrEndELHETõ:
CSíK IMRe  KõMûveS MeSTeR

IZSák, BocSányI u. 11.
TEL: 374-441, 06-30-319-0025  

Március 9-én érvényes és ered-
ményes népszavazás volt. A vizitdí-
jat, kórházi napidíjat és a tandíjat 
eltörölte a nép akarata. Ezt a nép-
szavazást az Alkotmánybíróság csak 
azért engedélyezte, mert a Fidesz-
KDNP bebizonyította, hogy ez a 
három tétel nem érinti a költségve-
tést (ugyanis a költségvetést érintő 
kérdés nem képezheti népszavazás 
tárgyát). Ebben a Fidesz-KDNP-nek 
igaza van. Amit önök fizetnek az 
orvosoknak, egyetemeknek, az nem 
költségvetési tétel. De a népszava-
zás után ezeknek az összegeknek 
a pótlása csak a költségvetésből 
lehetséges!

Nézzük tételesen.
1. Kórházi napidíj
A kórházak költségvetése -

nagyságtól függően- tíz-húszmil-
liárd forint. A kieső pár tízmilliós 
tétel, bár hiányzik, nem okoz rend-
kívüli problémát, átcsoportosítással 
megoldható.

2. Vizitdíj
Az alapellátásban dolgozó há-

ziorvosok a kártyapénzből és a 
vizitdíjból gazdálkodtak. A vizitdíj 
a havi bevétel 20-25 százaléka volt, 
ez a betegforgalomtól függően, 
150-250 ezer forintot jelentett. Ez 
már jelentős összeg. Ezt törölte el 
a Fidesz-KDNP népszavazása, az 
önök segítségével.

Az SZDSZ szerette volna el-
kerülni ezt a helyzetet, de a Fidesz 
nem volt hajlandó tárgyalni. Az 
SZDSZ szerette volna elkerülni a 
népszavazást. Felajánlotta azt is, 
hogy népszavazás helyett bővítsük 
ki a vizitdíj, kórházi napidíj alól 
mentesültek körét. Ugyanis 18 év 
alattiak, terhes anyák, stb. helyett 
a költségvetés fizetett. Például a 
gyermekorvosok havi 150 ezer fo-
rint átalányt kaptak. Abban benne 
lettünk volna, hogy a rászorultak, 
a kiskeresetűek, segélyen élők is 
kapjanak mentességet, helyettük is a 
költségvetés fizessen. Ez a lakosság 
20-30 százaléka. De a tehetősebb 
70-80 százalék továbbra is fizetett 
volna. A Fidesz-KDNP azonban nem 
tárgyalt, ők azt akarták, hogy a tehe-
tősebb, gazdagabb réteg se fizessen. 
Ezt az önök segítségével elérték!

A háziorvosok 90 százaléka 
jobboldali. A Fidesz-KDNP a nagy 
népszerűség-hajhászásban a saját 
embereit is megrövidítette. Ezt úgy 
akarja korrigálni, hogy a háziorvosok 
kieső jövedelemét a költségvetésből 
akarja pótoltatni. Csak most szembe-
kerültek azzal, hogy azt nem lehet. 
Korábban kellett volna gondolkodni 
és tárgyalni. Az nem megy, hogy 
tegnap nem költségvetési tétel, ma 
meg az. Az nem megy, hogy először 
felpiszkálják az embereket, utána 
rájönnek, hogy ezzel az orvosoknak 
ártottak, azt meg hozza helyre az 
SZDSZ-MSZP. Ha egyszer bebi-

zonyították, hogy a népszavazási 
kérdések nem érintik a költségvetést, 
akkor maradjon is úgy. És különben 
is, a költségvetés mínuszos, az a 
cél, hogy ez a mínusz csökkenjen, a 
Fidesz-KDNP meg növelni akarja!? 
Vagy csoportosítson át a kormány? 
Csökkentse a szociális kiadásokat, 
vagy az oktatás pénzét, vagy az ön-
kormányzati normatívát azért, mert 
a Fidesz-KDNP úgy akarta, hogy a 
gazdagok zsebében is ott maradjon 
a vizitdíj?!

A jobboldali orvosok is nagyot 
hibáztak. Nem világosították fel az 
embereket, hogy itt tulajdonképpen 
miről van szó. Mivel hallgattak, nem 
akartak kampányolni a szeretett 
Fidesz-KDNP ellen, most vesztettek 
havi 150-200 ezret. Sőt, a háziorvo-
sok zöme azért kampányolt, hogy 
veszítsék el ezt az összeget. Most 
meg reklamálnak, hogy kevés a pénz! 
Enyhén szólva fura.

3. Tandíj
Fésűs László, a debreceni egye-

tem baloldalinak, SDZSZ-esnek 
nem nevezhető rektora mondta a 
következőket: A debreceni egyetem 
évi 60 milliárd forintot kap az állami 
költségvetésből. A tandíjból 450 
millió forint bevételre számítottak. 
Ez az éves költségvetés 0,8 százaléka. 
Kidolgoztak egy tervet; a tandíj felét 
ösztöndíjként, szociális támogatás-
ként visszaadják a hallgatóknak.

Nézzük csoportok szerint: a.) 
Szegény ember okos gyereke: kap 
ösztöndíjat + szociális támogatást. 
Ő megszerzi a tandíj teljes összegét. 
b.) Gazdag ember okos gyereke: kap 
ösztöndíjat, nem kap szociális támo-
gatást. Ő megszerzi a tandíj felét. c.) 
Szegény ember rosszabbul tanuló 
gyereke: nem kap ösztöndíjat, kap 
szociális támogatást. Ő megszerzi 
a tandíj felét. d.) Gazdag ember 
rosszabbul tanuló gyerek: nem kap 
ösztöndíjat, nem kap szociális támo-
gatást. Ő a teljes tandíjat fizeti. Ez a 
módszer egyrészt ösztönzi az egyete-
mistákat a jobb tanulásra, másrészt 
a szegény diákoknak lehetővé teszi a 
teljes tandíj megszerzését. A gazdag 
ember meg fizessen hülye gyereke 
után. A tandíj eltörlésével visszatér-
tünk oda, hogy a bukdácsoló gazdag 
gyerek kiröhögi az igyekvő, jól tanuló 
szegény diákot. Ha az apja pénze 
bánná, majd nem röhögne.

Most azokhoz szólok, akik nem 
jártak egyetemre és gyermekük 
sem fog. A fent említett egyetem 
60 milliárdja (hasonlóan a többi 
intézmény finanszírozásához) a la-
kosság adóforintjaiból áll össze. Az 
egyetemek fenntartásába éppen úgy 
beszállnak az egyetemisták szülei, 
mint a segédmunkások és azok szü-
lei. A tandíjjal mi azt akartuk, hogy 
az egyetemisták szülei fizessenek 
többet az egyetem fenntartásához, 
mert ezt a szolgáltatást ők veszik 

igénybe, és az egyetemi végzett-
séggel egy életre szóló megélhetést 
kapnak. Ezzel a népszavazással önök 
kinyilvánították: ne fizessen többet 
az egyetemista apja a gyerekéért, 
mert önök ezt átvállalják. Ha önök 
ezt tudatosan vállalják, meghajlok az 
akaratuk előtt. Ha nem tudták, hogy 
mi a következmény, akkor átverték 
magukat. Ez olyan, mint az ingyen 
sör, ingyen cigi. Fizessenek azok 
is helyettünk dohányosok, sörösök 
helyett, akik életükben nem szívtak 
el egyetlen cigit sem, és nem ittak 
meg egyetlen üveg sört sem.

A Fidesz-KDNP és az MSZP 
a szociális támogatást és a kedvez-
ményeket (a nem fizetés is kedvez-
mény!) állampolgári jogon, vagyis 
mindenkinek szereti osztogatni. 
Az SZDSZ A Magyar Liberális Párt 
szociálpolitikája a rászorultsági 
elven alapul. Mi azt mondjuk: csak 
az kapjon szociális segélyt, támoga-
tást, kedvezményt, aki rászorult. Ha 
10 millió embernek adok, akkor a 
szegényeknek kevesebb jut. Ha csak 
2-3 millió embernek adok, akkor 
a rászorultaknak több jut. Ne is 
próbálja nekem senki bebizonyítani 
az ellenkezőjét. A matematikát az 
ország egyik legjobb gimnáziumában 
tanultam.

Végezetül az egyik legnagyobb 
kudarcomról néhány mondat. 1990-
93-ig én voltam az önkormányzat 
szociális és egészségügyi bizott-
ságának elnöke. Az egyik évben 
tankönyv-segélyt kapott az ön-
kormányzat. Minden beiratkozott 
diák után 1000 forint érkezett. De 
ennek elosztását ránk bízták. Gon-
doltam, bevezetem a rászorultsági 
elvet. Kihirdettük, hogy csak az kap 
tankönyv-segélyt, aki kérvényezi. 
Gondoltam, hogy a tehetősebb szü-
lőknek nincs képük segélykérelmet 
írni, s így több marad a szegény 
gyerekeknek. Számításom bizonyos 
mértékig bevált. A tehetős szülők 
nem írtak segélykérelmet. DE! A 
téeszben és az iskolában elindítottak 
egy ívet, ebben kérték a tankönyv-
támogatást. Ezt az ívet viszont már 
mindenki aláírta. Rászorult, tehetős, 
gazdag egyaránt. Egyszóval mindenki 
megbújt a tömegben és tartotta a 
markát. Később még a szemembe is 
röhögtek. Itt van a liberálisok igaza: 
ha a tervem sikerül, ha a tehetősek 
nem tartják a markukat, akkor a sze-
gény gyerekeknek kétszer-háromszor 
annyi jutott volna. Ezt nem zalaeger-
szegi, miskolci, hanem izsáki tehetős 
szülők torpedózták meg.

A népszavazáson az igenek elsöp-
rő többséggel győztek. Az SZDSZ, a 
liberalizmus megkapta országosan és 
Izsákon is a 7-8 százalék szavazatot. 
Csak Magyarország veszített, mert vis-
szatértünk a szocialista egyenlősdihez, 
az ingyenesség hamis illúziójához!

Dr. Horváth Csaba

2008. február 27-én Izsákon rendeztük meg az Alapfokú Diákversenyek megyei 
döntőjét. Alsósaink 4. helyezettként zárták a versenyt. (Kovács Milán, Bárdi Márk, 
Madzsó Martin, Konkoly Dominik, Vida Izsák, Langó Zoltán) A felsősök megnyerték 
a döntőt! (Langó Dávid, Lestár Krisztián, Marton Alex, Vida Máté, Cséplő Dávid, 
Szabó Gábor, Dunai Rudolf, Hajma Tamás) Az egyéni összetett versenyben is az 
izsákiak diadalmaskodtak. Szabó Gábor 1., Cséplő Dávid 2., Vida Máté holtverseny-
ben 3. helyezett lett! Az érmeket Hambalkó Ferenc igazgató úr és Kovács Attila, a 
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat sportreferense adta át. A verseny lebonyolítá-
sához a Bács-Kiskun Megyei Diáksport Tanács és Varga Árpád nyújtott támogatást. 
Köszönöm a segítségüket! 2008. március 15-én Kiskunhalason rendezték meg a 
Torna Diákolimpia Országos Elődöntőjét. Ezen a rendezvényen Bács-Kiskun, Békés, 
Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest és Tolna megye legeredményesebb csapatai 
versenyeztek. Itt dőlt el, hogy melyik az a három csapat, amelyik ezt a területet 
képviseli majd az országos döntőben. Alsósaink szépen szerepeltek, 5. helyezést 
értek el. (Madzsó Martin, Konkoly Dominik, Vida Izsák, Langó Zoltán, Józsa László, 
Bárdi Márk és Kovács Milán) A felsősök szép gyakorlatokat bemutatva, megnyerték 
a területi döntőt! (Langó Dávid, Lestár Krisztián, Vida Máté, Cséplő Dávid, Szabó 
Gábor, Marton Alex) Sőt egyéniben Szabó Gábor területi bajnok, Cséplő Dávid és 
Vida Máté egy nagykőrösi tornásszal együtt holtversenyben 3. helyezett lett! Így 
a gyomaendrődi és a nagykőrösi csapatokkal együtt, az április 18-19-én, a Pécsett 
megrendezésre kerülő országos döntőben tornáznak majd az izsákiak a III-IV. kor-
csoportosok között.                                                                       Szabó József

A Kovács Gyula Kimûvelt Emberfõk Alapítvány évente hozzájárul a 
nehéz körülmények között élõ gyermekek továbbtanulásához, a hittanos és 
jól tanulók ösztönzéséhez, a helytörténeti múzeum ápolásában résztvevõk 

támogatásához.Kérjük, támogassa adója 1%-ával  az alapítványt.
Adószám: 18350180-1-03

Az Izsákért Közalapítvány Kuratóriuma tisztelettel kéri az adózókat, 
hogy adójuk 1%-át ajánlják fel az alapítvány javára, hogy továbbra is 

támogatni tudják a város kultúrális sport és egyéb közhasznú tevékenysé-
get folytató csoportjait, magánszemélyeket valamint az arra rászorulókat. 

Az alapítvány adószáma: 18351851-1-03

Kérjük az adózókat, hogy 2007. évi személyi jövedelemadójuk 
1%-ával támogassák a Tanítók Alapítványa az Izsáki Erdei Isko-

láért alapítványt.Adószám: 18354311-1-03

FELHÍVÁS
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat kéri azon vállalkozókat és ma-

gánszemélyeket, akik ruhanemûvel, bútorral támogatni tudnák a rászoruló 
családokat, felajánlásaikkal keressék a kisebbségi önkormányzat elnökét a 
következõ telefonszámon: 06-20-266-9946

Köszönettel: Radics Péter, elnök
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T A cESTE Szabadszállás bemutatja:
KuPPÁN GREEN síremlékek
100.000 Ft. kedvezménnyel!

Egyéb színekből még négy izsáki
megrendelőnek 50.000 Ft. kedvezmény! 
Bemutató sírkertek: Szabadszállás, Bajcsy-Zs. u. 12.

kecskemét, Békefasor végén, a köztemető bejáratánál.

urnasír kihelyezést és egyéb temetői munkákat is vállalunk!
konzultáció, bemutató telefonos egyeztetés alapján. 

kérésre, otthonában is felkeressük Önt.
cESTE közép-Európai kőkereskedelmi Vállalat

Szabadszállási kirendeltsége
Szabadszállás, Bajcsy-Zs. u. 12. Telefon: 06-70-457-0070
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Eladó családi házat,
lakást, vagy ingatlant

keresek.
Telefon: 30/640-1180

Aforizmák, érdekességek a jegyzetfüzetből
Forbáth Imre aforizmái

- A mesterhez tanácsért fordulj, ne protekcióért.
- Vigyázzatok azokra, akik sosem szűntek meg MAMA KEDVENCE lenni!
- Fiatalnak lenni, ne jelentse csak azt, hogy még nem felnőtt.
- Tanár és tanítvány koponyája a tudomány közlekedő edénye. Idővel kiegyenlítődnek azonosan alacsony 
szintre.
- Az ember tragédiája akkor kezdődött, amikor először mutatott önmagára: ÉN.
- A ledöntött faóriások alatt vígan hemzsegnek a férgek.
- Nem ritka fajtája a gyilkosságnak; unalommal ölni.
- Több lenne az önkritika, ha megtapsolnák, mint a sztriptízt.
- Apám sokszor ígért pofont, de sohasem adott. Kár, ezért vagyok ott, ahol vagyok.
- Álmában beszél – végre szóhoz jut.
- Nem élhetünk illúziókból. Nélkülük sem.
- Bikaviadalt lehet nézni a bika szempontjából is.
- Barátomnak tartja magát, pedig még csak nem is ellenségem.
- Az öngyilkos jelölteket megkíméltem a fáradtságtól, vallotta egy tömeggyilkos.
- Idővel sok nagyság forgalmi akadállyá válik, mint Indiában a szent tehén.
- Meglepő, ha egy bordélytulajdonos a prostitúcióra panaszkodik.

Gondolatok innen-onnan
- A sokaság, amely nem szorítkozik egységre; zűrzavar. Az egység, amely nem függ a sokaságtól; zsarnokság. 
(Pascal)
- Nehéz annyira dicsérni, hogy hazugnak érezze a dicséretet. (Fountenelle)
- A nő, a világ legerőszakosabb férfiával is azt csinálja, amit akar, ha nagyon okos, elég szép és kevésbé sze-
relmes. (Fountenelle)                                                                                        Közreadja: Varga László

INTERNET FIESTA 
A SzILY KÁLMÁN VÁROSI KÖNYVTÁRBAN

2008.03. 26- 03.29.
Állandó programok: 03. 26-03. 29.
* Dokumentum kiállítás az Internet szakirodalmából.
* Webajánló szülőknek – szórólap a könyvtárban.
* Könyvtári szolgáltatás bemutatása. Keresés a könyvtár „Szikla” adatbázisában.
* Elektronikus postafiók készítése: e-levelezés, képeslapküldés.
Részletes programterv:
Március 2�. szerda
* 14.00-15.00: „Rajzolj és színezz a NET”-en – Hétközi Diákotthonos alsó tagozatos tanulók részvéte-

lével. Rajzok kiállítása a könyvtárban.
* 15.00-16.00: „E-olvasás” – Hogyan keressünk az Interneten olvasnivalót, egyéb tanulást segítő infor-

mációkat.- Hétközi Diákotthonos felső tagozatos tanulók részvételével.
Március 29. szombat
* 12.00-17.00: „Családi Fiesta”- egyéni érdeklődés alapján
* E-olvasás. Hogyan keressünk az Interneten.
* E-levelezés.
* Képeslapküldés az Internet segítségével.
* Keresés, letöltés, nyomtatás az Internetről.
*  Játék az Interneten: játékok, fejtörők, kifestők, puzzle.
* „Házunk tája”  az Interneten . Játékos vetélkedő.

Országos szemétgyűjtési akció!

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete  1/2008. (II  . 20.) 
rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló  1/2007. 

(II. 21 .)  rendelet módosításáról.
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló – többször mó-
dosított – 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint 
a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló 
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján az önkormányzat 2007. 
évi költségvetéséről szóló  1/2007. sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja.
A rendelet hatálya
1.§ A rendelet 3. §-a helyébe a következő lép:
A Képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosított
a.) kiadás főösszegét  1.405.026  ezer forintban
 b.) bevétel főösszegét 1.405.026  ezer forintban állapítja meg.
I. Költségvetési bevételek
2.§ A rendelet 5.§ (1) bekezdésében jelölt 2. sz. melléklet helyett, jelen rendelet   2. sz. 
melléklete érvényes.
II. Költségvetési kiadások
3.§ (1) A költségvetési rendelet 6. § (1) bekezdés helyébe a következő   rendelkezés lép:
- Működési kiadások előirányzata összesen: 824.870 e.Ft
Ebből:
- személyi jellegű kiadások:  342.805 e.Ft
- munkaadót terhelő járulékok: 113.188 e.Ft
- dologi jellegű kiadások: 146.100 e.Ft
- támogatás értékű működési kiadás: 1.750  e.Ft
- működési célú pénzeszköz átadás: 94.043   e.Ft
- társadalom-, szociálpolitikai juttatások 126.984  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. melléklet helyébe jelen rendelet 9. sz. 
melléklete kerül 
III. Költségvetési kiadások és bevételek
5.§ A rendelet 13.§  12 sz. melléklete helyett, jelen rendelet 12. sz. melléklete ér-
vényes.
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, 2008. február 19.20

Mondok József polgármester
dr. Hauzmann János címzetes főjegyző

INDOKLÁS
A költségvetési rendelet módosításához
Az  önkormányzat 2007. évi költségvetési rendeletének módosítására ötödik alkalommal 
kerül sor.
Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 217/1998. (XII.30) kormányrendelet előírja, 
hogy a központi költségvetés által pótlólag nyújtott támogatás összegével negyedévenként  
módosítani kell a helyi önkormányzatok eredeti előirányzatokat tartalmazó költségvetési 
rendeletét.
A 2007. évi költségvetés eredeti kiadási és bevételi előirányzatainak fő összege 1.097.490 e 
Ft., a IV. módosítás után 1.395.602 e Ft., az V. módosítással 1.405.026 e Ft-ra változott, így 
a jelen módosítás növekedése 9.424 e Ft.
Bevételi előirányzat fő módosító tényezője az utólag finanszírozott szociálpolitikai juttatás  
-14.292 e Ft -, mely ápolási díjat és járulékát valamint szociális segélyt, időskorúak járadékát, 
lakásfenntartási támogatás előirányzatát növeli.
Engedélyezésre került 6 e Ft vizitdíj visszatérítés, 12 e Ft személyes szabadság korlátozására 
járó pótelőirányzat.
A normatív állami támogatás összege 4.886 e Ft-tal csökkentésre került, mivel az iskolai 
létszám változását törvényi kötelezettségünknek eleget téve lejelentettük. Az önkormányzat 
költségvetési támogatását növeli az ÖNHIKI  pályázaton jóváhagyott összeg IV. negyedéves 
időarányos része - 5.423 e Ft. - , mely az eredeti előirányzatban tervezett  működési hitel 
összegét csökkenti.
Kiadásoknál a működési kiadások körében az egyéb támogatások  - szociálpolitikai juttatások 
-  előirányzatát növeli, mely tételesen az 5. számú melléklet „F” részletezőjén látható.
További kiadási előirányzatok változása a megfelelő szakfeladatok előirányzatát növeli illetve 
csökkenti.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti indokok alapján szíveskedjen elfogadni a 
költségvetési rendelet módosítását.
I z s á k, 2008. február 19.

Mondok József polgármester

Tegyünk a tisztább utakért és 
tisztább környezetért!

Ismét szemétgyűjtő akciót 
szervez a Magyar Közút Kht. Az 
április 22-én, vagyis a Föld Napján 
esedékes országos megmozdulás-
sorozatra jelentkezhetnek azok, 
akik személyesen is tenni kíván-
nak környezetük tisztaságáért. 

A tavalyi Földnapi országos 
szemétgyűjtő akció rendkívül 
eredményes volt: országosan 
összesen több mint 60 ezren 
gyűjtötték a hulladékot a közutak 
mentén, 10 ezernél is több zsákot 
töltöttek meg, 11 ezer köbméter-
nél több ömlesztett szemetet szál-
lítottunk biztonságos lerakóba.   

Közúti jellemzők
A Magyar Közút Kht. szer-

vezői felhívásukban nyomaté-
kosítják: a nagy siker nyomán a 
tavalyi akciókat követően idén a 
Föld Napján ismét arra kérnek 
mindenkit, tegyenek együtt az 
utak tisztaságáért.

A nagy közös megmozdulás 
keretében április 22-én, kedden 8 
és 14 óra között országos szemét-
gyűjtő akciót szerveznek. A Kht. 
ígérete szerint az országban min-
den egységük kiemelten az utak, 
parkolók és út menti területek 
tisztításával foglalkozik. 

  Idézet a Közút Kht. felhívásá-
ból: „Ehhez kérjük az önök szemé-
lyes közreműködését. Mindazokat 
várjuk a fenti időtartamban, akik 

számára fontos, hogy útjainkat 
és környezetünket ne lepje el a 
szemét, és tenni akarnak azért, 
hogy lakókörnyezetük tisztább 
legyen.

Társaságunk minden csat-
lakozó önkormányzat, iskolai 
osztály, civil szervezet, faluszépítő 
közösség, és egyéni jelentkező 
számára térítés nélkül biztosít 
kesztyűt, láthatósági mellényt és 
szemétgyűjtő zsákokat - valamint 
gondoskodunk az összegyűjtött 
hulladék maradéktalan elszállí-
tásáról is.

Bízunk abban, hogy ön is 
csatlakozik környezetvédő tevé-
kenységünkhöz. Mindannyiunk 
felelőssége, hogy milyen kör-

nyezetben élünk ma, és milyen 
környezetet örökölnek tőlünk 
utódaink.”

Izsákon a tavalyi Földnapi 
akció keretében az általános iskola 
diákjai és tanárai nagy lelkesedés-
sel, a város egész területén össze-
gyűjtötték a szétszórt szemetet. 
Idén a diákok mellé várjuk a helyi 
lakosok, egyesületek és vállalko-
zók segítségét és munkáját is. 

Kérjük, hogy csatlakozási 
szándékát jelezze telefonon a 
76/375-900-as számon vagy sze-
mélyesen Tetézi Attilánál az ITV 
Stúdiójában vagy e-mailben az 
itv@vitae.hu címen.
Izsáki Szabadidős Sport és 

Kulturális Egyesület

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 20.) számú
rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről.

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló – többször 
módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, 
valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló – módosított – 217/1998. (XII. 30.) 
Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2008. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet 
alkotja.
A  rendelet  hatálya
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Indoklás
A 2008. évi költségvetési rendelethez
A 2008.évi költségvetési rendelet tervezete a Magyar Köztársaság  2007.évi CLXIX. Törvény és a 2/2008.(I.30.)PM-ÖTM együttes rendelete 
alapján készült.
A költségvetési rendelet fő alapelvei:
> A bérek a köztisztviselők és közalkalmazottak körében az 5%-os bérrendezést és a soros előrelépésekkel növelt összegeket tartalmaz-
zák.
> A működési kiadások tartalmazzák a személyi juttatások és azok járulékainak előirányzatát, a kamat kiadásokat, valamint a zavartalan 
működéshez legszükségesebb dologi, fenntartási kiadásokat
> A felhalmozási kiadásoknál elsősorban az előző években vállalt kötelezettséget (Internet, kábeltévé hálózat) teljesítését terveztük.
A rendelet tervezet a többször módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény (továbbá Áht.) és annak működési rendjéről szóló többször módo-
sított 217/1998. (XII. 30.) kormányrendelet előírásai szerint készült.
Az Áht. 8/A § (7) bekezdése szerint a költségvetésben nem lehet pénzügyi műveleteket  költségvetési bevételként, illetve kiadásként 
elszámolni.
Az önkormányzat költségvetési bevétele 1.018.385 e. Ft előző évi pénzmaradvány   49. 014 e. Ft,
A költségvetési kiadás 1.116. 064 e. Ft, így a működés hiány 48.665 e. Ft.  A felmerülő finanszírozási kiadás a hiányt növeli –11.614 e. Ft- , 
így a tervezett kiadások teljesítéséhez a hiány összege 60.279 e. Ft, vagyis ténylegesen ennyi hitel igénybevételét kell tervezni.
A költségvetési előterjesztést a Bizottságok megtárgyalták, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság egyeztetése és véleményezése után 
készült el a tervezet, ezért már tartalmazza az általuk tett javaslatokat, módosításokat.
Az első fordulóban tárgyalt anyaghoz viszonyítva emelkedett mind a bevételi mind a kiadási előirányzat. A változást az LTP számlák meg-
szűnését követő pénzeszköz átadásának pontosítása és egyeztetése okozta. A további módosulás a szervezetek támogatásánál, a felújítási 
kiadásoknál és a pályázati tartalékoknál látható.
Bevételek
Az önkormányzat bevételeit forrásonként a 2. számú melléklet részletezi, a 3. számú melléklet pedig a működési bevételeket intézményi 
bontásban tárgyalja.
Működési bevétel
> A működési bevételek tartalmazzák az igazgatási szolgáltatási díjakat, bírságokat, intézményi ellátási díjakat, bérleti díjakat és a tovább-
számlázott szolgáltatások bevételét.
> A önkormányzat sajátos működési bevétele a helyi adókból (melyeket az előző évek tapasztalatai alapján terveztük), központi költségvetés 
átengedett adójából valamint a gépjárműadóból áll.
Támogatások
Az önkormányzat költségvetési támogatása normatív támogatást és fejlesztési támogatást  ( Internet hálózat építés) tartalmaz.
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
Itt kerültek tervezésre az ingatlan értékesítésből származó bevételek, valamint az INNO-KOM 2002 Kft kötvénytörlesztésre átadott 
támogatása.
Támogatás értékű bevételek
A Munkaügyi Központ támogatása a közhasznú foglalkoztatottak bér és járulék költségei fedezésére, az OEP finanszírozás.
Átvett pénzeszközök
A támogatási kölcsönök lakosság általi visszafizetéseiből valamint az LTP számlák megszűnését követő egyenleg átutalásból tevődik 
össze.
Kiadás
A működési kiadások kiemelt előirányzatainak tervezett összegét a 4. sz. melléklet, míg címenként és alcímenként az 5. sz. melléklet, 
valamint annak részletező mellékletei mutatják be. 
Az 1. sz. részletező melléklet bemutatja a társadalmi szervezetek részére a  bizottságok által is javasolt támogatásokat.  
A 2. sz. részletező melléklet a szociális juttatásokat (segélyeket) tartalmazza, melyek  az előző évi tapasztalati adatok alapján kerültek 
megállapításra , illetve a tankönyvtámogatás és az étkezési támogatás a költségvetési törvényben meghatározottak szerint. 
A felhalmozási kiadások tervét a 6. sz. melléklet, illetve  részletesen a 7. és 8. sz. melléklet mutatja be. 
A további mellékletek az Áht. előírásainak megfelelően készültek, melyek tartalmazzák az önkormányzati hivatal kiadásait feladatonként, 
az önkormányzat összevont mérlegét,  az előirányzat felhasználási tervet, a „gördülő” költségvetést , a rövidlejáratú kötelezettségeket, a 
közvetett támogatásokat, a hitel – keret számítását,  EU-s támogatással megvalósuló beruházást és végül az önkormányzat létszámának 
alakulását. 
A Képviselő-testület a 2008. január 29-i ülésén a bizottsági javaslatokat is figyelembe véve döntött a költségvetési rendelet-tervezet elké-
szítéséről, feladatairól, a költségvetés fő összegéről és a létszámról, így azok figyelembe vételével terjesztjük elő az anyagot. 
Javaslom a Tisztelt Képviselő –testületnek, hogy a 2008. évi költségvetési rendelet tervezetet szíveskedjen elfogadni. 
Izsák, 2008. február 19.

Mondok József polgármester

megállapodásban foglaltak szerint használja fel. 
(2) A támogatott a megállapodás szerint adott év december 31-ig nevére szóló számlákkal köteles elszámolni.
(3) Amennyiben a támogatott nem nyújt be szabályszerű elszámolást, úgy a következő évben támogatásban nem részesíthető.
Záró rendelkezések
27.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2008. január 1. napjától kell alkalmazni.
Izsák, 2008. február 19.

Mondok József polgármester
dr. Hauzmann János címzetes főjegyző

1.§ A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési 
szerveire.
2.§ (1) Az önkormányzat költségvetési szerve az önállóan gazdálkodó Polgármesteri Hivatal, 
mely az Államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 67. 
§-a alapján címet alkot.
2) Az önkormányzat képviselő-testülete az (1) bekezdésben meghatározott címen felül az 
1. számú melléklet szerinti címeket és alcímeket határozza meg, melyek részben önállóan 
gazdálkodó költségvetési szervek.
3.§  A képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetésének
    a) kiadási főösszegét     1.127.678  ezer forintban,
    b) bevételi főösszegét    1.067.399  ezer forintban állapítja meg,
    c) a költségvetési hiányt  60.279 ezer forintban állapítja meg, melynek finanszírozásáról 
a Képviselő-testület külön döntést hoz.
A rendelet szerkezete
4.§ Az önkormányzat költségvetési rendelettervezete az alábbi szerkezetben készül:
a.) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek 
bevételei forrásonként és főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben
b.) A működési, fenntartási előirányzatok önállóan gazdálkodó költségvetési szervként, 
címenként és alcímenként kiemelt előirányzatonként részletezve.
c.) A felújítási előirányzatok címenként és célonként.
d.) A felhalmozási kiadások címenként és feladatonként.
e.) Az önkormányzati hivatal költségvetése feladatonként, valamint külön tételben:
meghatározásra kerül a tartalék összege.
f.) Az éves létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerven-
ként.
g.) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban.
h.) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató 
jelleggel mérlegszerűen.
i.) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről előirányzat-felhasználási 
terv.
j.) A költségvetési évet követő két év várható előirányzatai a gazdasági előrejelzések 
alapján.
k.) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai.
l.) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege, elkülönítetten a helyi kisebbségi 
önkormányzat mérlege.
m.) Közvetett támogatásokat (pl. adóelengedés) tartalmazó kimutatás.
I.  Költségvetési bevételek
5.§ (1) Az önkormányzat 2008. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési 
és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a 2008. évi költségvetési bevételeinek forrá-
sonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését cím és alcímek szerint 
a 3. számú melléklet tartalmazza.
II. Költségvetési kiadások
6.§ (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásinak előirányzatait a képviselő-testület 
a következők szerint határozza meg:
Megnevezés       
- Működési kiadások előirányzata összesen: 746.402 e.Ft
Ebből:
- személyi jellegű kiadások:    347.759 e.Ft
- munkaadókat terhelő járulékok:  108.008 e.Ft
- dologi jellegű kiadások:    157.001 e.Ft
- speciális célú támogatások. (segélyek)   50.751 e.Ft
- támogatásértékű kiadások :     82.883 e.Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként kiadási jogcím 
szerint  a 4. számú melléklet szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek műkö-
dési kiadásait kiemelt előirányzatonként az 5. sz. melléklet szerint állapítja meg.
7.§ (1)Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadása összesen: 125.700 e. Ft 
 A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
 - felhalmozási  előirányzata:  117.672   e.Ft,
 - a felújítások előirányzata:           8.028   e.Ft,

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek felújítási és felhalmozási 
kiadásait a 6. számú melléklet tartalmazza.
8.§ Az önkormányzat és költségvetési szervei (alcímek szerinti) felújítási előirányzatait 
célonként a 7. számú melléklet rögzíti.
9.§ Az önkormányzat és költségvetési szervei (alcímek szerinti) felhalmozási kiadásait 
feladatonként a 8. számú melléklet tartalmazza.
10.§ Az önkormányzati hivatal költségvetését feladatonként a 9. sz. melléklet tartalmazza 
az igazgatási és egyéb, nem intézményi formában folytatott tevékenységek kiadásaival.
III. Költségvetési kiadások és bevételek
11. § (1) Az önkormányzati hivatal 7.800 e. Ft pályázati tartalékot tervezett.
(2) Az önkormányzatnak 48.852 e. Ft kötelezettséggel terhelt  pénzmaradványa van. 
12.§ A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat, mérlegszerűen a 
10. számú melléklet mutatja be, valamint a 11. sz. melléklet szerinti előzetes adatok alapján 
készült önkormányzati mérleg.
13.§ Az önkormányzat 2008. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 12. számú melléklet 
tartalmazza.
14.§ A költségvetési évet követő két év várható működési és felhalmozási célú bevételi és 
kiadási előirányzatait a 13. sz. melléklet tartalmazza mérlegszerűen.
15.§ A többéves kihatással járó döntéseket a 14. sz. melléklet mutatja be évenkénti bon-
tásban.
16.§ (1) Az önkormányzat rövidlejáratú kötelezettségeit a 15. sz. mellékletben mutatjuk 
be.
(2) A közvetett támogatásokat (adó-elengedés) a 16. sz. melléklet tartalmazza.
17.§ A gazdálkodás zavartalan biztosításához működési hitel felvételét tervezzük, melynek 
számítását a 17. sz. melléklet mutatja be.
18.§ Közösségi támogatással megvalósuló fejlesztés bevételét és kiadását a 18. sz. melléklet 
tartalmazza.
19. § A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési mérlegét a 19. sz. melléklet tartal-
mazza.
20.§ Az önkormányzat költségvetési mérlegét összevontan 
a 20. sz. melléklet mutatja be.
IV. Költségvetési létszámkeret
21.§  (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:
140 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban) állapítja meg.
 (2) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek létszám-előirányzatát 
a képviselő-testület az 5. számú, valamint költségvetési szervenként a 21. sz. melléklet 
tartalmazza.            
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
22.§ Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben 
megváltoztathatóak.
23.§ (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet 
módosítása.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy 
elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a 
polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
A képviselő-testület legalább negyedévenként a pótelőirányzatnak megfelelően módosítja 
a költségvetési rendeletét.
(3) Az önkormányzat költségvetési szerveinek vezetői a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon 
belül a részelőirányzatoktól – az államháztartás működési rendjéről szóló (módosított) 
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-mó-
dosítás nélkül is eltérhetnek.
24.§ (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási 
módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) A likviditási hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének  jogát a képviselő-
testület a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását 
követő, következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. A hitel egyszeri 
összege maximum az állami támogatás egy havi összege lehet.
25.§ (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet 
értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi mű-
veletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.
A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoz-
tatást ad.
26.§  (1) Az önkormányzat támogatásértékű pénzeszközét a kedvezményezett külön 
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Március 25. kedd
14:00: Közvetítés a képviselő-testület 
           üléséről

Március 26. szerda
18:00: Kölyök TV (ism.)
19:05: Esti mese
19:08: A képviselő-testület márc. 25-ei 
          ülése felvételről
Utána a március 15-ei városi ünnepség 
felvételről (ism.)

Március 27. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Esti mese 
19:08: Izsákiak mondják az új
           kábeltévé rendszerről
19:14: Esti vendég Mondok József 
           polgármester (ism.)
20:00: Megyei Krónika
20:30: Szivárvány Magazin

Április 2. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Esti mese
19:08: Izsákiak mondják a strandról
19:12: ITV Híradó
19:45: Heibl Anna
           zongorahangversenye
21:00: Biztonsági Zóna

Április 3. csütörtök
18:00: Kölyök TV
19:05: Esti mese
19:08: Kisizsákiak kérték: 
           Kápolnaszentelés
20:10: Megyei Krónika
20:40: Dinotopia 12. rész

Április 9. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Esti mese
19:08: Izsákiak mondják a strandról 
           (ism.)
19:12: Esti vendég Bíró Jánosné
20:00: Dinotopia 12. rész (ism.)

Április 10. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Esti mese
19:08: Ez már történelem 1. 
           (izsáki amatőr filmfelvételek
           a ’60-as évekből)
19:15: ITV Híradó (ism.)
19:50: Izsák-Kalocsa 
           labdarúgó mérk.

Április 16. Szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.) 
19:05: Esti mese
19:08: Ez már történelem 2.
           (izsáki amatőr filmfelvételek
            a ’60-as évekből)
19:15: Megyei Krónika
19:45: Halász Péter izsáki előadása
           a csángókról és
           a honismeretről
20:45: Biztonsági Zóna

Április 17. Csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Esti mese
19:08: Ez már történelem 1,2 (ism.)
19:20: Esti vendég Bíró Jánosné 
          (ism.)
20:00: Dinotopia 13. rész

Születtek: Fajszi László Noel an.: Vancsura Barbara, Langó Csenge 
an: Vancsura Brigitta, Szabó Boglárka an: Fekete Andrea, Botka Vincze 
Richárd an: Krasnyánszki Eszter. 
Házasságkötés: nem volt.
Meghaltak: Németh István 80 éves, Tavasz u.7., Bogáromi Istvánné sz. 
Sitó Ilona 82 éves, Mátyás kir. u.15., Ágó Györgyné sz. Gönczöl Margit 
85 éves, Kisizsák Akácfa u. 55., Márton Ferencné sz. Nagy Erzsébet 
91 éves, Kisizsák Vadvirág u.42., Radics Tibor 41 éves, Liliom u. 18. 
Bogáromi László 61 éves, volt izsáki lakos, Sallai Bálintné sz. Gyeviki 
Julianna 84 éves, Bocskai u. 18., Vass Istvánné sz: Povázsay Mária 77 
éves, Kecskeméti út 8/b., Kiss Ferencné sz. Bogáromi Andrea 47 éves, 
Mátyás kir. u. 15., Bakonyi Lajos 55 éves, Katona J. u. 52, Duráncsik 
Lászlóné sz. Takács Erzsébet 97 éves, Zlinszky u. 7.

Az Izsáki áFÉSZ
bérbe adja a központban lévő volt háztartási boltját,

a jelenlegi bútorbolt két üzlethelyiségét (62 és 47 m2), a
rákóczi utcai 55 m2-s raktárát, az

alsóvárosi élelmiszerboltját, valamint központi irodájában 
klímatizált, internettel rendelkező irodáit.

Érdeklődni: Izsák dózsa tér 1.
(munkanapokon: 8-16 óráig)

Telefon: 76/374-211 

Az Iparcikk áruHáZ tavaszi ajánlata

Bosch mosogatógép  89000,-Ft
Automata mosógép ARDO ET 800  56700,-Ft
Automata mosógép ORION ET 100  55900,-Ft
Whirlpool FT  64900,-Ft
Zanussi gáztűzhely 4 égős  42990,-Ft
Zanussi gáztűzhely 3 égős  39990,-Ft
 

Szegek csavarok-lágyhuzalok, elektromos
és kézi szerszámok széles választékban!

Vetőmagok érkeztek: mini desiré vetőburgonya 50 db 
940,-Ft, kukorica, borsó, stb!

Műanyagáruk, tisztítószerek, festékáruk, háztartási
kisgépek és még több ezer féle termék kedvező áron kapható!

Az élelmiszerboltok akciós ajánlata
április 2-től - április 14-ig

Ariel color 2 kg+Lenor öblitő 1/1  1699,-Ft
Coop 100-s zsebkendő  89,-Ft
Nescafé 75 gr uténtöltő  519,-Ft
Coop ételízesítő 250 gr  135,-Ft
Györi édes keksz 207 gr  169,-Ft
Coop Linetto ostya 25 gr  23,-Ft
Balaton szelet 3+1  (4x30 gr)  185,-Ft
Dawtona süritett paradicsom 140 gr  59,-Ft
Pepsi cola 2,5 literes  289,-Ft
Sága sajttal töltött pulykapárna 1/1  819,-Ft 

Csak nálunk: szabadszállási  kenyér és péksütemény 
kapható!

Tagi kártyára  3 % engedmény!

katona J. utca 29. szám 
alatti családi ház eladó. Érd.:06-
76-374-773, vagy 06-30-903-
8781 

Gedeon dűlőben 0,66 ha 
szántó, 0,43 ha szántó, és 0,22 
ha zártkert eladó. Érd.: 06-70-
376-5532, vagy 360-216

családi ház eladó. Tel.: 06-
20-971-2155

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,
zipzárcsere, 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 szabadszál-
lási központi ügyelet (Mindszenty tér 5.) hívható a 76/353-324-
es számon. Rendelési idõben, illetve hétköznap 16 óráig a helyi 

orvosok hívhatók a 06-20-962-4594 számon.
Gyógyszertári ügyelet

Március 17-23: Szabadszállás, T: 76/358-028
Március 24-30: Izsák, T: 76/569-028
Március 31-április 6: Szabadszállás

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

április 21-27: Izsák
kábeltévé ügyelet

Március 17 – 23: Izsák László, tel.: 06-20/475-7966
Március 24 – 30: Farkas Zsolt, tel.: 06-20/436-7400

Március 31 – április 06: Izsák László
április 07 – 13: Farkas Zsolt
április 14 – 20: Izsák László
április 21 – 27: Farkas Zsolt

rendõrség
06-20-384-9606, 06-20-384-7731

Polgárõrség
06-30-555-6645

ÜGYELETEK

Bemutatóterem:
Páhi, Rákóczi u.56.

Kecskemét, Ilona u.1.

Akciós ajánlat:
60x60 ablak  10.000,-Ft /db  

6 pontos bejárati ajtó 60.000,- Ft-tól

 www. pahi ajto-ablak.hu 
Mobil eredetiség vizsgálat.

Ingyenes helyszíni kiszállással!
Állapotfelmérés, biztosításkötés,

zöldkártya, teljes körű okmányirodai
ügyintézés.

Tel.: 06-30-239-1166
vagy 06-20-4044-322 

APRÓHIRDETÉSEK


