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Hirdessen
az Izsáki
Hírekben

és az Izsáki 
Televízióban

tosít. Vannak 
összkomfortos 
apartmanja-
ink, valamint 
sátorhelyeink, 
így lehetőség 
van a kem-
pingezésre is. 
Az apartma-
nok téliesítet-
tek így ősszel 
és télen is tu-
dunk fogadni 
vendégeket. 
Hat  hektá r 
vízterületünk 

van, amelyeket főleg Magyar-
országon honos halakkal tele-
pítettünk be, hat évvel ezelőtt. 
A pénzügyi hátteret induláskor 
a két kecskeméti vállalkozás 
adta, plusz a banki hitelek, majd 
néhány évvel ezelőtt sikerült 
nyernünk egy Uniós pályázaton, 
amiből egy aszfaltos utat épí-
tettünk, később nyertünk még 
egy pályázatot, melyből magát a 
parkot fejeztük be, ahol jelenleg 
13 főt foglalkoztatunk – sorolta 
Jankovics István a park születésének 
történetét.

A hivatalos megnyitó után, 
május 1-jén fogadták az első 
vendégeket, majd május 3-án 
megrendezték az első hor-
gászversenyt, igen szépszámú 
érdeklődővel. A felnőtt és a 
gyermek kategória győztesét 
kérdeztük, milyennek találják 
az új horgászhelyet?

Bognár Tamás: 
Versenyekre 
ritkán járok 
viszont 23 éve 
aktívan horgá-
szok. Horgász 

szempontból kiváló ez a víz, 
intenzíven telepített, ilyen víz-
ben nem is olyan nehéz nyerni. 
Mindenkinek csak ajánlani 
tudom. A természetes vízhez 
képest itt sokkal könnyebb 
horgászni.

Gyurik Ger-
g ő :  É d e s -
apám tanított 
és két-három 
éve kezdtem 
el horgászni. 

Eddig három versenyen vettem 
részt abból kettőt megnyertem. 
Szeretnék máskor is indulni. 
Ezen a mostani versenyen 4 kg 
30 dkg volt a legnagyobb halam, 
egy tükörponty. Az eddigi leg-
nagyobb halam korábban egy 9 
kg 15 dkg-os nyurgaponty volt. 
Nagyon jó horgászhely ez az 
izsáki, biztosan sokan jönnek 
majd ide úgy Izsákról, mint más 
helyekről.

-tetézi-

Horgász- és pihenő-
park a város szélén

Izsák is indul a Nemzeti Vágtán

Április 25-én nyitotta meg 
hivatalosan kapuit a Park-tó 
Kft, kisizsáki út mellett fekvő 
szabadidőközpontja. A megnyi-
tón Mondok József polgármester 
köszöntötte a tulajdonosokat és 
méltatta a jó ötletet, mely alap-
ján a Jankovics család létrehozta 
az igen esztétikus pihenőparkot, 
amely jó kikapcsolódási lehető-
séget nyújthat úgy a város la-
kosságának, mint az idelátogató 
vendégeknek. Jankovics István 
a család nevében köszöntötte a 
megjelenteket, legtöbbjüknek a 
létrehozásban vállalt közremű-
ködését is méltathatta az ünnepi 
alkalomból. Mi arról kérdeztük 
honnét az ötlet, hogy egy ilyen 
létesítményt építsenek, s pont 
Izsákon, ahonnét jó három évti-
zede költöztek Kecskemétre. 

- Izsák és Kisizsák között 
fekszik a Park-tó Kft területe 
mintegy 32 hektáron. Itt hoztuk 
létre az Izsáki Horgász- és Pi-
henőparkot. Valójában teljesen 
új dologba vágtuk a fejszénket, 
mivel a család egészen más 
területen mozog, ipari gyártó te-
vékenységgel foglalkozik immár 
25 éve. Eredetileg a magunk és 
a közvetlen barátok számára 
szerettünk volna kialakítani egy 
pihenőhelyet. Azért gondoltunk 
éppen egy ilyen jellegű dologra, 
mert valamennyien szeretünk 
horgászni. Az ötlet valójában tíz 
éve fogalmazódott meg bennünk, 
s megfelelő helyet kezdtünk ke-
resni hozzá. Mivel a család izsáki 
származású, talán természetes, 
hogy erre, a város melletti terü-
let részre esett a választásunk. 
Késõbb arra gondoltunk, mi 
lenne, ha nemcsak magunknak, 
hanem mások számára is meg-
nyitnánk a létesítményt. Itt főleg 
a környékbeliekre gondoltunk. 
Az országban egyre népszerűbb 
a horgászat és egyre több a 
horgászati lehetőség is. Mi úgy 
igyekeztünk kialakítani ezt a par-
kot, hogy ne csupán a horgászok, 
hanem azok családtagjai is talál-
janak kikapcsolódási lehetőséget 
nálunk. A park nemcsak egyna-
pos horgászati lehetőséget biz-

I. Kolon Kupa Futóverseny

2008. május 10-én került 
megrendezésre az I. Kolon Kupa 
Bács-Kiskun Megyei futó kör-
verseny, melynek 5. állomása 
Izsákon a fogathajtó pályán 
volt. E versennyel nagy sikerrel 
debütált városunk, hiszen több, 
mint 300-an neveztek a külön-
böző távokra, 1000, 2500, 5000, 
és 10000 méterre. A versenyt 
több százan kísérték figyelem-
mel a helyszínen. A környék-
beli iskolákból (Fülöpszállás, 
Szabadszállás, Ágasegyháza, 
Kecskemét) és a helyi Táncsics 

Mihály Általános 
Iskolából  sok 
gyermek érke-
zett szervezetten 
a versenyre. A 
felnőtt verseny-
zők az ország 
számos helyé-
ről érkeztek (pl. 
Eger, Budapest, 
Szeged, Röszke, 
Szekszárd, Baja, 
K i s k u n h a l a s , 
Kiskunfélegyhá-

za, Kecskemét). A helyiek közül 
a Maratoni futócsapat 5 képvi-
selője, valamint számos helyi 
kiváló futó is rajthoz állt.

 A versenyen több országos 
hírű futó és triatlonversenyző 
is részt vett. Közülük az egyik 
legismertebb személy, aki a 
versenyt is megnyerte, Szalóki 
Róbert, ő a megye egyik legjobb 
futója, de az egész országban is 
az elismert futók közé tartozik, 
pl. ő a 6 órás veszprémi futás 
pályacsúcstartója, 81 km-rel. 

Tabajdi József tízszer teljesí-
tette a 350 km-es Bécs-Budapest 
távot egyéniben, valamint a világ 
legnehezebb futóversenyeként 
számon tartott Spartathlont, 
ami 250 km-es hegyek között 
megtett távot jelent. Ezek mel-
lett több mint 200 maratont 
futott életében.

Nagy Sándor, aki szintén a 
megye legjobb futói közé tarto-
zik és már többször is teljesítet-
te a New-York-i maratont. 

Több mint tíz Iron-
man (vasember 3800 m 
úszás, 180 km kerékpár, 
42 km futás) versenyző 
is rajthoz állt, kiváló 
eredményeket elérve.

A legnépesebb me-
zőny 2.500 m-en gyűlt 
össze, ahol több izsáki is 
dobogóra állhatott. Ne-
kik ezúton is gratulálunk 
a kiváló eredményhez. 

Több baráti társaság is indult a 
versenyen. Többen vállalták az 
5000 m-es távot a helyiek közül, 
mint például Mihályi István és 
fia Mihályi Dávid, Juhász Ferenc, 
Nagy László, Csecsetka Mónika 
és Molnár Szilvia.

 A 10.000 m-en az izsákiak 
versenyében első helyezést ért el 
Bálint Zoltán, második Baglyas 
Zoltán, harmadik Sörös István, 
negyedik Dr. Fülöp Dezső, ötö-
dik Újszászi Károly, hatodik 

Faragó Gábor lett.
 Rengeteg pozitív visszajel-

zés érkezett a versennyel kap-
csolatban, ezért úgy döntöttünk, 
hogy folytatjuk minden évben. 
E mellett tervezünk egy félma-
ratoni távot és egy új sportág 
bemutatóját, melynek Izsákon 
is egyre többen hódolnak. Ez a 
Nordic-Walking.

Folytatás a 2. oldalon.

A legeredményesebb izsáki 
futó, Bálint Zoltán

Az abszolút kategória 
gyõztesei: Román Vanda és 

Szalóki Róbert

A Nemzeti Vágta a magyar 
városok és falvak lovas ünnepe. 
A színvonalas rendezvényre 
május 31-én és június 1-jén 
kerül sor a fővárosban. A 
május 18-án délelőtt meg-
tartott Futam-sorsolás nyitó 
eseményén 60 huszár vonult 
fel ünnepélyes ceremónia kí-
séretében a Hősök terén, ahol 
megtörtént a Nemzeti Vágta 
zászlóbontása, s ezzel szim-
bolikusan elindult a verseny. 
A megnyitó ceremónia után 
a Szépművészeti Múzeumban 
került sor a nagy izgalommal 
várt sorsolásra, melyen 16 
futamban, összesen 96 tele-
pülés közti verseny sorrendjét 

sorsolták ki. Maga a verseny a 
Hősök tere körül zajlik majd, 
melyet 1400 tonna homokkal 
szórnak fel a lovak számára. 
Az Andrássy úton, a Hősök 
terétől a Kodály Köröndig, 
„Vágta-korzót” nyitnak, ahol a 
nevezett települések bemutat-
kozására lesz lehetőség.

Izsáki színekben Dobrovicz 
Balázs indul, Gingko Biloba 
nevű, világos pej 5 éves csődöré-
vel. Balázs a budapesti ügetőn, 
hivatásos zsokéként dolgozik. 
Elődöntők vasárnap10-15 óráig 
lesznek. Az előfutamokból a hi-
vatalosan kiadott eredménylista 
után a legjobb 12-16-18 helye-
zett jut a középdöntőbe. Az 

izsáki versenyző a 10. futamban 
indul, Kalocsával, Nagyvárad-
dal, Szerenccsel, Zamárdival, 
Miskolccal együtt. A döntőre 
18 óra körül kerül sor.

A nevezés jogán városunk 
is bemutatkozhat a „Vág-
ta-korzón”. A bemutatkozó 
sátor 2,5 milliós bérleti díját, 
Mondok József lovassportban 
kifejtett eredményes vezetői 
munkája elismeréseként a 
szervezők elengedték váro-
sunknak Az Alföldi Garabon-
ciás Kft., a Helibor Kft. és az 
Izsáki Házitészta Kft. képviseli 
településünket a rangos prog-
ramon.

-tat-
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A Föld Napján

Ajándék a kisizsáki 
templomnak

Családi hétvége

Árverési
hirdetmény

Izsák város
Önkormányzata
árverést hirdet

a tulajdonában lévő, izsáki 
041/14 hrsz.(Szajor dűlő) 

alatti ingatlanból
megosztás útján kiala-

kítandó két 2 ha terület 
eladására.

Árverés ideje, helye:
2008. június 2. (kedd) 8 

óra, Polgármesteri Hivatal 
jegyzői iroda

Árverési induló ár: 
500.000.-Ft.

Az árveréssel kapcsola-
tosan a jegyzőtől lehet 
felvilágosítást kérni.

Dr. Hauzmann János
 címzetes főjegyző

Tanulságok

I. Kolon Kupa Futóverseny
 Ezúton is szeretnénk köszönetet 
mondani FŐTÁMOGATÓINK-
NAK: Adrenalin Energia Ital Kft., 
Laguna ABC Kft., Kakszi Beton 
Kft., Tulipán Pub Cafe, Kiskun 
Autós Iskola Kft., Szentkirályi 
Ásványvíz Kft., Fornetti Kft. és 
TÁMOGATÓINKNAK:  Holsza 
Trafik, Birkás Borház,  Állatpatika 
Izsák, Nagy Traktor Kft., Csomi-
zöldségbolt, Grijnovitz-zöldség-
bolt, Wolf ABC,  Látszerész-üzlet 
Izsák, Fejszés Autósbolt, Szi-
várvány Írószer és Ajándékbolt, 
Borostyán Drogéria, ISZKE, ITV 
stúdió 
Médiatámogatónk: ITV, IZSÁKI 
HÍREK, RÉGIÓ NAPLÓ, BAON.
hu
Azon magánszemélyek, akik 
támogatták a versenyt: Baglyas 
Zoltán, Bálint Zoltán, Cséplõ 
Jenõ, Cséplő Zoltán, Sörös Ist-
ván, Dr. Fülöp Dezső, Újszászi 
Károly, Nagy László, Varga Ist-
ván, Radványi Ferenc, Radványi 
Barna, Kovács Zoltán, Mankovics 
Mihály, Lantos Ildikó, Bencze 
Sándor, Juhász Zoltán, Kaku-
lya Zoltán, Mezei Géza, Hajma 
Zsoltné, Hörcsögné Kovács Judit, 
Kovács Zsolt, Beke István, Magyar 
János, Borsos Jenőné, Miklovics 
Józsefné, Horváthné Kiss Aranka, 
Virágh Viktor és felesége, Tóthné 
Grijnovitz Anikó.
A verseny lebonyolításában segí-
tők: Tetézi Lajos, Tetézi Attila, 
Dr. Rigó Zsolt, Bak Nándor, Ores-
kó Nándor, Pickermann Gábor, 
Dr. Fülöp Dezső, Izsák Zoltán, 
Sponga Barbara, Sponga Szandra, 

Faragóné Csavajda Márta, Mezei 
István, Bakonyi Györk, Prikidá-
novics Lukácsné Jerabek Orsolya, 
Szabóné Pápa Edit, Szabó József, 
Kósa Gyuláné, Kósa Gyula, Da-
rócziné Cseuz Mariann, Horváth 
Tibor, Aczél Ildikó. 
A futópálya és a környezet  szé-
pítésében Krasznai István és 
Csizmadia László, valamint a KHT 
munkatársai vettek részt. 
 
Szeretnénk köszönetet mondani 
az Önkormányzatnak a futópálya 
biztosításáért.
Jövőre is sok versenyzőt és szur-
kolót várunk!

Sörös István

Az I. Kolon Kupa főszervezői: 
Izsáki Szabadidős Sport és Kultu-
rális Egyesület (ISZKE) és Izsák 
Város Gyermekjóléti- és Család-
segítő Szolgálata.
ISZKE-n belül Sörös István és 
Cséplő Zoltán, a Gyermekjóléti 
Szolgálattól Sörösné Boldoczki 
Tímea intézményvezető. Nagy 
segítséget nyújtottak a verseny 
lebonyolításában a Szolgálat dol-
gozói és az ISZKE tagjai is.

Eredmények
10.000 m. férfiak
18. év alatt
1. Hasszejni Darnus, Baja 
2. Balogh Richárd,  Kecskemét 
3. Bogdány Marcell,  Kecskemét 
19-29 éves korig
1. Szaloki Róbert, Kecskemét 
2. Bálint Zoltán, Izsák 
3. Molnár László,Kecskemét 

30-39 éves korig
1. Vörös Róbert, Kecskemét 
2. Olajos István, Kecskemét 
3. Fekete ZoltánKecskemét 
40-49 éves korig
1. Nagy Sándor, Kkfháza 
2. Német Géza, Nyárlőrinc 
3. Domján Ferenc, Kunszentmiklós 
50-59 éves korig
1. Bálint Imre, Kecskemét 
2. Zsoldos Imre, Budapest 
3. Dávid József, Kecskemét 
60 év felett
1. Molnár Mihály, Szeged 
2. Tabajdi József, Kiskunhalas 
3. Baráth András, Baja 
10.000 m. nők
18 év alatt
1. Hegyi Brigitta, Kkfháza 
2. Fekete Szeréna, Röszke 
3. Hegyi Dóra, Kkfháza 
19-29 éves korig
1. Román Vanda, Kecskemét 
2. Juhász Ágnes, Kecskemét 
3. Kőrösi Fehér Szilvia, Kecskemét 
30-39 éves korig
1. Nagyné Kovács Sarolta, Sza-
badszállás 
2. Vaczuli Tünde, Kecskemét 
3. Dr. Dudás Gabriella, Kecskemét 
40-49 éves korig
1. Faragó Éva, Kecskemét 
2. Kelő Sára, Kecskemét 
3. Frankné Forgó Gabriella, Sze-
ged 
50-59 éves korig
1. Gerhátné Barna Éva, Kecske-
mét 
2. Heckenberger Alíz, Baja 
3. Sugár Anna, Szeged 
60 év felett
1. Tarjányi Mária, Kkfháza 

Az I. Kolon-Kupa Futóver-
senyt több szempontból értékel-
hetjük. Szeretném most, mint ott 
„hivatalos” személyként jelenlévő 
– néhány észrevételemet közre-
adni, mert reménységem szerint 
mindenki okulhat ezek által.

Először a pozitívumokról 
szólva:

1. Nagy és bátor vállalkozás 
volt az Izsáki Szabadidős Sport és 
Kulturális Egyesület, valamint a 
Gyermekjóléti Szolgálat részéről a 
Fornetti Futóverseny 5. állomását 
városunkba hozni. – Köszönet 
nekik!

2. A szervezők – másutt szer-
zett tapasztalataikat és a sportban 
szerzett szaktudásukat – sok 
áldoztavállalással határozottan és 
jól alkalmazták.

3. Mindenről gondoskodtak. 
Az egészségügyi előírások is, dr. 
Rigó József Zsolt főorvos úr jelen-
létével teljesítve voltak. Üdítők és 
frissítők rendelkezésre álltak.

4. A rendezvény levezetője, 
Tetézi Lajos úr nagy rutinnal és 
türelmesen irányított mikrofonja 
segítségével.

Másodszor, nem bírálatként, 
inkább a tanulságok megszívlelése 
miatt a következőket jegyzem meg:

1. Tudom, a „nagy bulik” 
nagy hanggal történnek. A hang-
szóró elhelyezése mégis embersé-
gesebben történhetett volna, egy 
kicsit távolabb a „központ”-tól, 
tudva, hogy a hang-ártalom is 
veszélyes.

2. A sport-eseménynek ná-
lunk előszöri megszervezése ad 
magyarázatot arra, miért voltak 
a futók sávjába fegyelmezetlenül 
beállók és azon átszaladgálók 

többen is. Hiába volt a számtalan 
felszólítás. A sportesemény nem 
majális. Ehhez az izsákiak még 
nem szoktak hozzá. – Mentség-
ként jegyezhetem meg a sok gyer-
mek jelenlétét, akik láthattak és 
tanulhattak jó példákat, követve 
azokat a jövőben.

3. A tombolajegy árusítása 
feltétlen hoz hasznot, de a sor-
solás ez esetben túl sok időt vett 
igénybe. Voltak, akik emiatt az 
eredmények kihirdetését sem vár-
ták meg. (Talán az utóbbit kellett 
volna előnyben részesíteni.)

4. Végül, hadd áruljam el, 
készültem egy rövid beszéddel, 
amiben a köszöntéseken túl meg-
nevezve a két szervezőt, felsorolva 
a támogatókat, az egészség meg-
őrzésének fontosságára, környeze-
tünk tisztántartására, - tekintettel, 
hogy a Kiskunsági Nemzeti Park 
területén zajlott a verseny, - a 
közlekedési kultúránk hibáira, 
és még sok mindenre akartam 
utalni. (Bevallom, tervem szerint 
egy kicsit túlméretezettebben!..) 
Ebből aztán nem sok lett, mert a 
hallgatóságban lévő serdülőkorú-
ak – türelmetlenségük miatt nem 
mutattak figyelmet. Nem úgy 
említem meg ezt, mint egyéni sé-
relmet, hanem azzal a szándékkal, 
hogy tanuljunk meg közösségben 
is viselkedni. Ezzel nem csak azt, 
aki szól hozzánk, de azt a közössé-
get is minősítjük, amelyben részt 
vállalunk.

Zárszóként: mégis sikeres 
volt ez a sportesemény! Köszönet 
mindenkinek, aki szervezője és 
résztvevője volt!

Bérces Lajos
műv. és okt. biz. eln.

A kisizsákiak több évtizedes 
megvalósult álmaként áll a telepü-
lésrész központjában templomuk. 
Mellette a templomépítés első 
lépéseit megtevő Marosi Izidorról 
elnevezett emlékpark, melynek 
gondozásához nemrégiben egy 
fűnyírót kívántak vásárolni a kisi-
zsákiak. A vásárláskor azonban 
kellemes meglepetés érte őket, 
mert a Kertigép Szaküzletben 
Kovács Andrásék nem kérték a 
vételárat, ajándékba adták a gépet. 
A hálás kisizsáki hívők ezúton 
mondanak köszönetet a szép és 
hasznos ajándékért!

A záró program MC Hawer és a Tekknő koncertje volt.
Szórakoztató családi progra-

mok várták az izsákiakat a pünkös-
di hosszú hétvégén, a fogathajtó 
pályán. A Rudolfini utazó vidám-
park kínált látnivalót három napon 

át. Gyerekek, felnőttek egyaránt 
találtak maguknak kikapcsolódási 
lehetőséget. A közönségérdeklődés 
elmaradt a várttól, akik viszont 
kimentek, jól érezték magukat.

Április 22-e a Föld Napja, melynek 
célja felhívni a közvélemény figyelmét a 
környezetvédelem fontosságára, egyben 
tudatosítani mindenkiben, hogy mindaz 
a vétek, amit nap mint nap, szemeteléssel, 
különböző környezetrombolással, oktalan 
légszennyezéssel elkövetünk, s mások 
elkövetnek, annak átkos következményei 
ezerszeresen hullanak vissza ránk és utó-
dainkra. Április 22-én takarítási akciót 
szervezett az Izsáki Szabadidős Sport 
és Kulturális Egyesület. Az alábbi írást 
az ez alkalomból szerzett „élmények” 
ihlették. Érdemes mélyen elgondolkodni 
a leírtakról!

Zsolti, a béka
Ott voltunk. És szedtük. A 

szemetet. Mondanom sem kell, 
volt mit. A felhozatal nem merült 
ki, a szimpla gyorséttermes csoma-
golásban. Gratulálnunk kell ehhez 
is, hiszen jó 30 kilométert utazott 
idáig a cucc, amikor abban a kegy-
ben részesült, hogy a mi városunk 
árokpartján landolhatott. Aztán 
volt bicikliváz, kiflibe gyűrt hátsó 
kerékkel. Meteor. Mármint a márka. 
Ő sem egy mai gyerek, és gondolom 
valaki úgy döntött, hogy előnyösen 
színesíti az itteni ökoszisztémát. 
Szint úgy, mint a műtrágyás zsákban 
elszállásolt keszegcsalád, a barnára 
rohadt kecsegével egyetemben. A 
sitt és borosüveg halmok árnyéká-
ban békésen hűsölt a motorolajos 
flakon, az energiaitalos palackkal. 
De volt szelíden rothadó őztetem, és 
kismacskák igényesen zacskózva.

Aztán beszélgettünk is közben. 
Jobban telik az idő, na meg a jó tár-
saság vonzza a jobbnál jobb témákat. 
Felvetődött egy frappáns cím ehhez 
a cikkhez: „Gályáztunk Gaia-ért!”. 
Csak épp nevetni nem támadt ked-
vünk ismerve a szomorú valóságot. 
Mert, ha már Föld Napja, akkor 
szóba jött az a küszöbön álló öko-
lógiai katasztrófa, ami ellen szinte 
semmit sem tehetünk. Helyesebben 
tehetnénk, de az nem hajazna ránk. 
Emberekre.

Egyes előrejelzések szerint, 
mint egy hét év múlva a szén-di-
oxid légköri koncentrációja eléri a 
négyszáz milliomod térfogatrész 
szintet, ez mintegy öt Celsius-fokos 
átlaghőmérséklet növekedést von 
maga után. A globális felmelegedés 
következtében, az északi sarkvidék 
jegének kiterjedése egyre zsugo-
rodik, idén ismét negatív rekordot 
döntött. Jelenleg a Föld lakosságának 
húsz százaléka szenved valamilyen 
allergiás megbetegedéstől és éves 
szinten mintegy hét-tíz százalékkal 
növekszik a számuk. Az őshonos 
fajok élőhelye beszűkül. A Ka-
rib–tenger szigetein költő teknősök 
költőhelye a harmadára zsugorodott, 
az egyre emelkedő tengerszint miatt. 

Példákért sajnos nem kell olyan 
messzire mennünk. Hazánkban 
az egyre melegedő klíma miatt, az 
akácosok szorítják ki korábbi élőhe-
lyükről a bükk és tölgyerdőket. És 
sorolhatnánk még sokáig a negatív 
példákat.

Mindenesetre büszkeség töltött 
el, amikor autóból kitekintve láttam 
a saját kezem munkájától tiszta,  út 
menti sávot. Aztán hazafelé tartva, 
jó egy óra elteltével, már álszenten 
vigyorgott egy sárga energiaitalos 
flakon az árokparti gyepen…

Akik próbálnak valamit tenni a 
környezetünkért, lassan belefáradnak 
az eredménytelen szélmalomharcba. 
Mert hiába kérjük meg a tisztelt 
motoros vagy quados embertársun-
kat, hogy ugyan ne szántsa már fel 
a védett terület gyepét, menjen ki 
a crosspályára élvezni a száguldás 
mámorát, örülhetünk, ha nem ver 
meg köszönésképpen a felkérés 
miatt. Aztán szemetelünk, mert 
ettől egyszerűbb az élet, és vagány 
dolog amúgy is kivágni az ablakon a 
sörösüveget. Főleg ha egy kerékpá-
rost is hátba küldhetünk vele, biztos 
vágják a haverok, mekkora spílerek is 
vagyunk. Cseréljünk olajat a gyepen, 
a föld úgyis elnyeli. A lejárt szavatos-
ságú növényvédő szert is egyszerűbb 
leejteni a platóról valahol, és a sittért 
sem kell fizetni ha az árokban végzi. 
Fűtsünk autóabronccsal, ingyen van 
az is, a használt már a kutyának sem 
kell. És rendszeresen verjük szét a 
Kolon–tó mellett futó tanösvények 
valamelyikét, hiszen erő kell ahhoz, 
meg állhatatosság. Azok a nyamvadt 
madarászok úgyis helyreállítják, 
bármennyire is igyekszik az ember. 
Elkapni, felelősségre vonni pedig úgy 
sem lehet minket. Pénzük sincs rá, 
meg a törvényi szabályozás is szilárd, 
mint a vákuum. 

A saját bőrünkön tapasztaljuk, 
hogy a Föld éghajlata változóban van, 
hogy szülőbolygónk „egészsége” ro-
mokban hever. Sokkal jobb üldögélni 
a privát kis szemétdombunk tetején, 
amit azért gondosan besöprünk a 
frissen tisztított szőnyegünk alá. 
Az evolúció töretlenül halad előre, 
és nem csak a lehetőségeink, de az 
igénytelenséggel párosuló ostobasá-
gunk is a végtelennel határos.  

A fejekben kellene rendet rakni. 
Megértetni, hogy saját magunk alatt 
vágjuk szorgalmasan azt a gyorsan 
korhadó faágat. És fogadok, hogy 
most is bőszen vigyorogsz, ezt a 
néhány sort olvasva. És dobod ki a 
kocsidból a szemetet, hajítod az ab-
roncsot a tűzbe, és szántod vályúsra 
az ősgyepet frissen vásárolt gépcso-
dáddal. Még bírjuk. Hogy később mi 
lesz, ki a fenét érdekel. Carpe diem, 
(élj a mának) oszt’ jóvan!

Oreskó Nándor
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Gondolom...
TETÉZI LAJOS

…mások is látják, egyre többeket foglal-
koztat az emberiség és a Föld jövője. Akik haj-
landók szembenézni a tényekkel látják; akár 
bolygónk, akár a magunk egészségi állapotát 
nézzük, egyre nagyobb a baj. A mértéktelen 
(főleg ipari) környezetszennyezés olyan folya-
matokat indított el a Földön, melyek hatása 
már ma is tapasztalható a klímaváltozásban, 

a szélsőséges időjárásban, és a súlyos természeti katasztrófák sza-
porodásában. Mindezek figyelmeztető jelek, amelyek azt üzenik; 
sürgősen változtatni kell. Az üzenet valamennyiünknek szól. Mind-
annyian felelősek vagyunk azért, ami velünk és körülöttünk történik. 
Egyénenként és közösségeinkben is, miénk a felelősség.

Gondolom, többekben felvetődik a kérdést; mekkora lehet az 
én, vagyis az egyén felelőssége a bajok megelőzésében? Egyszóval 
válaszolva – nagy. Bővebben kifejtve: gondoljunk arra, egy lassan 
csöpögő csap milyen rövid idő alatt képes feltölteni egy egész vöd-
röt vízzel. Pedig ránézésre milyen jelentéktelennek tűnik az egész. 
Néhány csepp víz csupán. De összeadódva már egy egész vödörnyi. 
Az pedig már tétel. Nos, pontosan így adódik össze az is, amit mi 
egyénenként teszünk, vagy éppen nem teszünk magunk körül. Április 
22-én, a Föld Napján városunkban és a bevezető utak mentén több 
teherautónyi szemét gyűlt össze a szorgos önkéntesek keze nyomán. 
Flakonok, szatyrok, s egyéb hulladékok töltötték meg a zsákokat, 
amelyek pont úgy jöttek össze, mint azok a bizonyos vízcseppek.

Gondolom, világos. A mi döntésünk, hogy eldobjuk-e a szemetet, 
ahol éppen kedvünk tartja, vagy inkább elvisszük a kukába, ahogy 
az is, hogy azt a bizonyos vízcsapot elzárjuk, vagy hagyjuk tovább 
csöpögni. Magyarán megtesszük-e a környezet védelméért azt, ami 
tényleg csakis rajtunk múlik? Mert igenis nagyon sokat teszünk azzal, 
ha szemeteléssel nem terheljük tovább a környezetet (hogy az eszté-
tikai vonatkozásokat most ne is említsük), s a csöpögő csappal sem 
pazaroljuk a mind kevesebb ivóvizet és a kitermeléséhez szükséges 
(nem kevés környezetszennyezéssel előállítható) energiát. Földünk 
(s a jövő generációk) egészsége a tét. Tegyünk meg hát minden 
tőlünk telhetőt, hiszen ezzel egyúttal a magunk életminősége és 
egészsége érdekében is teszünk.

Gondolom, sokan ismerik azokat a riasztó adatokat is, amelyek 
a népesség igen rossz egészségi adatait taglalják. Az sem titok, hogy 
ennek a nagyon nem kívánatos állapotnak a létrejöttében a környezet-
szennyezés mellett a rossz életvitel a legfőbb ludas. Egészségtelenül 
táplálkozunk és keveset mozgunk. Addig talán –legalábbis gondo-
latban- sokan eljutottak már, hogy ezeken változtatni kellene, csak 
a hogyannal van gond. A táplálkozásban főleg anyagi szempontok 
dominálnak, míg a mozgásban a serkentő példa hiánya. A pünkösd 
előtti szombaton megrendezett I. Kolon Kupa futóverseny bizonyo-
san serkentő példa volt, hiszen az induláshoz már jó előre edzeni 
kellett. A hangulatos program talán többeket megerősített abban, 
hogy az eddig inkább „elméletben” igényelt mozgást érdemes a gya-
korlatba is átültetni, hiszen nagyszerű érzés letudni a versenytávot, s 
a teljesítmény öröme mellé –nem mellékesen- azt is elkönyvelhetik, 
hogy az egészségükért is tettek valami jót.

Gondolom, egyetért az Olvasó abban, hogy a két fontos, és 
egymással összefüggő ügyben –környezet és egészség- indított helyi 
kezdeményezések fontosak és hasznosak valamennyiünk számára. 
A szervezőket, az Izsáki Szabadidős Sport és Kulturális Egyesületet, 
valamint a Városi Gyermekjóléti Szolgálatot köszönet illeti a szer-
vezésért, a résztvevőket a közreműködésért, a támogatókat a támo-
gatásért. De járjon már előre is külön köszönet mindazoknak, akik 
ezután nem szemetelnek, s többet mozognak egészségükért…

Önkormányzati hírekFELHÍVÁS
Kedves volt Tanítványaim!

Kerek évfordulót – értve ezalatt az 5 évenkénti múltba vissza-
tekintést – kegyelemből megélt konfirmáltakat hív 2008. május 25. 
vasárnap délután 4 órára az izsáki Református Egyház vezetősége 
templomunkba.

A feszültséggel teli világunkban már a családi alkalmakat sem 
tudjuk szeretet közösségben megünnepelni kellő és illő idő odaszá-
násával, mégis, ezzel a néhány sorral kérem a szolgálati időm alatt 
10, 15, 20, 25 éve konfirmáltakat, jöjjenek el templomunkba, hogy 
közösen emlékezhessünk hálával, vagy akár kritikával is.

Szükségesnek tartom ezt a felhívást, mert nagyon hiányoztok 
az istentiszteletekről, egyházközségnek az anyagi támogatástokkal 
és véleménynyilvánítástokkal.

Ezért kérem, jöjjetek el. Reménység szerint magam is ott le-
szek.

Szeretettel: Bérces Lajos nyugdíjas ref. lelkész

VÉRADÁS
Értesítjük a segítőszándékú lakosságot, hogy 

2008. június 24-én (kedd) 9-13 óráig véradás lesz 
a Művelődési Házban.

Németországi utazás

Lakossági felhívás!

Tájékoztató

A Képviselő-testület legutóbbi ülését 2008. 
április 29.-én tartotta, melyen az előterjesztésnek 
megfelelően elfogadta a rendőrség beszámolóját a 
közrend-közbiztonság helyzetéről.

A Képviselő-testület rendeletet alkotott az Ön-
kormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007. 
(II. 21.) rendelet módosításáról, az Önkormányzat 
2007. évi költségvetésének végrehajtásáról, ezen 
rendeleteket lapunkban közzé tesszük.

Izsák város Képviselő-testülete a tulajdonában 
lévő, izsáki 294 hrsz. alatti ingatlant 2,7 M Ft áron 
értékesíti Gulyás János Kecskemét-Hetényegyháza, 
Hetényvezér utca 67. szám alatti lakos részére.

A Képviselő-testület elhatározta, hogy a tulaj-
donában lévő, izsáki 041/14 hrsz. alatti ingatlanból 
2 hektárt, 500.000.-Ft induló árral, árverés útján 
értékesít.

A Képviselő-testület az Inno-Kom 2002. Kft-nek 
nyújtott tagi kölcsön terhére 10 M Ft pótbefizetést 
vezet át a saját tőke javára.

A Képviselő-testület a Magyar Köztársaság 2008. 
évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX törvény 
17. § (1) bekezdése és 6. sz. melléklete 1. pontja 
alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon 
kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkor-
mányzatok támogatására. 

A Képviselő-testület pályázatot nyújt be a 2008. 
szeptember 26-27-28-án megrendezésre kerülő Izsá-

ki Sárfehér Napok rendezvénysorozat támogatására 
a Bács-Kiskun Megyei Közgyűléshez 300.000.-Ft 
összegre. Az önkormányzat vállalja a szükséges 
saját erőt.

A Képviselő-testület a tulajdonában lévő Izsák, 
Dózsa tér 15. szám alatti társasházban az izsáki 465 
hrsz. alatti 465/A/2. társasházi különlapon lévő 
165/1000 tulajdoni arányú földszint 1. sorszámú 
lakást 5.600.000.-Ft vételárért értékesíti Csókás 
Gábor, Kecskemét, Budai-hegy 249. szám alatti 
lakos részére.

A Képviselő-testület Békési Sándor kérelmét, 
melyben 6.400.000.-Ft kártérítést kér az Önkor-
mányzattól, elutasítja, mivel azt alaptalannak 
tartja.

A Képviselő-testület május 15-i rendkívüli ülé-
sén elhatározta pályázat benyújtását a Dél-alföldi 
Regionális Fejlesztési Tanácshoz a Helyi Önkor-
mányzatok fejlesztési feladatainak támogatására kiírt 
DARFT-HÖF CÉDE -2008 című pályázati kiírásra, 
a helyi önkormányzati feladatellátás színvonalának 
javítását eredményező fejlesztésekhez többcélú gépvá-
sárlásra. A Képviselő-testület a pályázat teljes összegét 
10.009.800.-Ft-ban nyújtja be, melyhez a szükséges 
20 %-os saját erőt a 2.001.960.-Ft-ban biztosítja. Az  
igényelt támogatási összeg 8.007.840.-Ft.

Dr. Hauzmann János
címzetes főjegyző

Önkormányzatunk meghívást kapott német testvértelepülésünktől, Strullendorftól az idei templom-
ünnepre szóló látogatásra. Az utazás 2008. július 3-án (csütörtökön) lesz, míg a hazaérkezés július 8-án 
(kedd).

Kérjük mindazokat, akik a küldöttségben szeretnének részt venni, jelezzék igényüket 2008. június 16-ig 
a Polgármesteri Hivatal titkárságán.

Az utazás költsége 10.000.-Ft/fő. Német vendéglátóink az ott tartózkodás ideje alatt az izsákiaknak teljes 
ellátást biztosítanak. A programban szerepel egy kirándulás Kulmbachba, ahol sörmúzeum és helytörténeti 
múzeum látogatás lesz, valamint Pommersfeldbe, ahol egy gyönyörű kastélyt tekinthetünk meg és a frank 
mezőgazdasági múzeum megtekintése is szerepel a programban, amely német parasztgazdaságokat mutat 
be. Szerepel a programban továbbá a templomünnepi felvonulás, valamint az ünnepi istentisztelet is. 

Dr. Hauzmann János címzetes főjegyző

Felhívjuk a lakosság figyelmét 
a szennyvízcsatorna-rendszer 
rendeltetésszerű használatára. A 
szennyvíztisztító telep kizárólag 
kommunális szennyvíz befoga-
dására épült, ennek megfelelő 
paraméterekkel. A telepre ki-
érkező szennyvíz paraméterei 
viszont sokszor meghaladják a 
megengedett érték kétszeresét 
is. Legtöbbször savas, lúgos, kon-
centrált ipari jellegű víz érkezik 
be, amelynek tisztítására egészen 
más technológiák kellenének. Ha 
a továbbiakban is többletköltséget 
okozó rendellenességeket tapasz-
talunk, az sajnos, jelentős összegű 
szennyvízdíj emelést vonhat maga 
után.  

A háztartásokból nagyméretű 
szilárdhulladékot és egyéb nem 
odavaló anyagokat (WC-illatosító, 
mosogatószivacs, gumikesztyű, 
különféle egészségügyi betét, 
használt étolaj, ételmaradék) 
tartalmazó szennyvíz kerül ki-

bocsátásra, amely a vákuumos 
szennyvízelvezető rendszer mű-
ködésében komoly zavarokat, 
dugulást okoz, ami csak többórás 
javítás után állítható helyre. Kér-
jük, hogy kiemelten figyeljenek 
arra, hogy dugulást okozó tárgyak 
ne jussanak a hálózatba. 

A szennyvíz rossz minősége, 
feltételezhetően borászati tevé-
kenységből, állattartásból szár-
mazó szennyvíz beengedéséből 
adódik. A csapadékvíz illetve a 
házi fürdőmedencék vizének be-
engedése is minőségi és mennyi-
ségi többletterhelést okoz, amely 
a tisztítórendszer hidraulikai túl-
terhelését és a tisztítási hatásfok 
leromlását okozza.  

Kérjük a lakosságot, hogy 
az udvarokban elhelyezett leve-
gőztetőket szíveskedjenek sza-
badon hagyni, nem leföldelni, 
tetejét nem levenni és nagyobb 
tárgyakat nem belenyomkodni. 
Mivel a szellőző karbantartása a 

telek tulajdonosát terheli, annak 
sérülése esetén kérjük azt -saját 
költségükön- pótolni. 

A fentiekben leírtak okozzák, 
a több helyen jogosan reklamált 
bűzhatást is.   Rendeltetésszerű 
használat esetén megszűnne a 
lakásokba visszajutó kellemetlen 
bűz.

A közeljövőben megkezdjük 
a lakások minőségi és mennyisé-
gi vízhasználatának vizsgálatát. 
Beszerzett műszereink mérései 
alapján, a jogszabályban előírtak-
nak nem megfelelő szennyvizet, 
akkreditált laborban beméretjük, 
és annak költségeit a szabálysér-
tést elkövetőkre hárítjuk.

Kérjük a lakosságot, hogy 
számlatartozásaikat határidőben 
teljesíteni szíveskedjenek, mert 
ellenkező esetben kénytelenek va-
gyunk végrehajtásra átadni. Kér-
jük a fentiek tudomásulvételét.     

Laki Zoltán ügyvezető 
Inno-Kom 2002 Kft.

Kölyöktévés, rádiós sikere
Ezúton tájékoztatjuk az egyé-

ni vállalkozókat, hogy a 2008-as 
évi TEÁOR  számok megváltozása 
miatt, az egyéni vállalkozói igazol-
ványok cseréjére kerül sor. Az eljá-
rás minden egyéni vállalkozói iga-
zolvánnyal rendelkező személyre 
nézve kötelező és illetékmentes. A 
cserére az okmányirodában kerül 
sor. Határidő, 2008.július 1.To-
vábbi információ a 06-76-568-067 
telefonszámon, vagy személyesen 
az okmányirodán kérhető.

Dr Hauzmann János
címzetes főjegyző

Idén ti-
zenötödik 
alkalommal 
h i r d e t t e 
meg a Diák- 
és Ifjúsági 
Ú j s ág í rók 
O r s z á g o s 
Szövetsége, 

az „Év legjobb diákmédiásai” 
versenyt. Több kategóriában 
indulhattak a résztvevők, egye-
bek mellett diákrádió műfajban 

is. Itt mérette meg magát a 
kecskeméti Katedra Informa-
tikai és Művészeti Szakközép-
iskola három tanulója, Balázs 
Dávid, Csősz Imre és az izsáki 
kölyöktévés, Geiger Zoltán. 
Mindhárman az idei tanévben 
kezdtek iskolarádiózni. Győztes 
versenymunkájukban három 
továbbtanuló diákot szólaltattak 
meg olyan sikerrel, hogy 15 per-
ces riportjuk alapján ők lettek az 
idei év diákrádiósai.
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Az Arany sárfehér Szőlő- és Bortermelők 
Szövetkezetének tájékoztatója

        „a gyengék erőssége az egység”

Aforizmák, érdekességek 
a jegyzetfüzetből

Tájékoztatás

Újra lehetőség van a Területi 
Szaktanácsadási Központokon ke-
resztül igénybe vett szaktanácsadási 
támogatás igénybevételére. A támo-
gatás mértéke 80%. A szövetkezet 
és a Kecskeméti Főiskolán működő 
Szaktanácsi Központ között létre-
jött megállapodás alapján azok a 
szövetkezeti tagok, akik szerződést 
kötnek a szaktanácsadási központ-
tal, a következő szolgáltatásokra 
lesznek jogosultak: 
- kölcsönös megfeleltetés szabályai-
nak betartása és adminisztrációja
- talajvizsgálat költségeiből 15%-os 
kedvezmény
- ingyenes tápanyag-gazdálkodási 
terv
- növényvédelmi előrejelző rendszer 
fejlesztése, földrajzilag pontosabb, 
fajtaspecifikus előrejelzés.
- gazdálkodási napló vezetése.

A szaktanácsadás ára hektáron-
ként 50.000 Ft, melyből 40.000 Ft 
támogatásként igényelhető. 

Bővebb információkért keres-
hetik Rábaközi Zoltánt a szövetke-
zet elérhetőségein, vagy közvetlenül 
a Szaktanácsadási Központ veze-
tőjét, dr. Szőke Lajost a 76/517-
637–es telefonszámon. Jelenlegi 
szaktanácsadójánál is érdeklődhet, 
hiszen több helyi szaktanácsadó is a 
Főiskola regionális Szaktanácsadási 
Központjának dolgozik. 

A vegetáció újraindulásával 
megkezdjük a növényvédelmi előre-
jelzések küldését. A tagok ebben az 
évben is SMS-ben kapnak üzenetet 
a kórtani és károsító-helyzetről, ami 
alapján kellő időben végezhetik el 
a védekezéseket. Akik az integrált 
ültetvénytámogatásban érintettek, 
javasoljuk, hogy az SMS érkezés 
idejét jegyezzék fel és rögzítsék 
a gazdálkodási naplóban. Kérjük 
azokat, akik még nem vették igény-
be ingyenes szolgáltatásunkat, 
de szükségük van növényvédelmi 
előrejelzésre, illetve akik leadták 
telefonszámukat, de az elmúlt év-
ben nem, vagy csak részben kapták 
az SMS-en védekezési információt, 
jelentkezzenek a szövetkezeti iro-
dán a telefonszámok egyeztetése 
érdekében! Akik rendelkeznek 
internet-hozzáféréssel és megadják 
email címüket, a kibővített heti 
növényvédelmi tájékoztatót elekt-
ronikus formában is megkapják!

Április végén az EU hivata-
losan is elfogadta a borreformot, 
amely így már az idén életbe léphet. 
A magyar szőlőtermelők részére 
fontos szempont, hogy az ágazatba 

irányítható támogatások mértékét 
nem az fogja meghatározni, hogy a 
múltban melyik országban mekkora 
volt a támogatás nagysága, hanem a 
valós termelés alapján osztják szét 
a támogatásokat az egyes tagor-
szágok között. Ez azt jelenti, hogy 
Magyarország a korábbinál nagyobb 
támogatást kap. Ennek nagy részét 
várhatóan szerkezet-átalakításra 
fordítják, de várhatóan jut pénz 
támogatott kivágásra is. Támoga-
tott kivágásra várhatóan a reform 
életbelépése után, augusztusban 
jelennek meg a pályázatok. Való-
színűleg ismét sokan szeretnének 
élni ezzel a támogatási lehetőséggel, 
de döntésük előtt jól gondolják 
meg ezt a lépést. Fontos tudni, 
hogy Olaszországban borhamisí-
tási botrány van kibontakozóban, 
ami miatt várhatóan emelkedni 
fognak az eddigi nyomott borárak. 
Ez pedig kihatással lehet a magyar 
szőlőárakra is.

Az eredetvédelmi rendszerbe 
április 15.-ig 70 termelő jelentke-
zett. Az ültetvények első szemlézé-
sére a későtavaszi fagyok után kerül 
sor. Tapasztalat, hogy az ültetvé-
nyek túlterheltek, aszály esetén ez 
minőségi gondot jelenthet, ami az 
ültetvények legyengülésével is jár. 
A 100 hl/ha hozam és a minimum 
16 cukorfok továbbra is törvényi 
elvárás az EV ültetvényeknél. A 
kiemelt felárat az elmúlt évhez 
hasonlóan csak magasabb cukorfok 
esetén lehet biztosítani. Lehetőség 
van bio minősítésű ültetvényekről 
származó termés kiemelt összegű 
értékesítésére. Erre bíztatjuk tagja-
inkat, elsősorban azokat, akik Cser-
szegi fűszeres, Bianca, Zalagyöngye 
ültetvényekkel rendelkeznek.

A PENDA KFT. Szőlő-gyü-
mölcs termesztés és szőlőfeldolgo-
zási gépeinek szakkatalógusa meg-
tekinthető a szövetkezeti irodán. 
Tagjaink, vásárlás esetén 5-10% 
engedményt érvényesíthetnek.  

Értesítjük tagjainkat, hogy 
ismét lehetőség van kedvezményes 
áron műanyag törzskötözőt vásá-
rolni a Szövetkezeti irodán, 400 
m-es tekercsekben. A bolti 1000 
Ft/db árral szemben egy tekercs ára 
változatlanul 400 Ft.  

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

Vezetőség

ZÖLDKÁRTYA
gyors ügyintézéssel, diesel-, benzin-,

és gázüzemű gépkocsikra!

MOLNÁR-BOSCH
CAR SERVICE

Páhi, Vasút u. 9.
ZÖLDKÁRTYA 

akár félóra alatt is!
t: 78/436-052, 0620-945-9966

Nyári akciós tanfolyamot indít
a MERCI AUTÓSISKOLA,

10.000,-Ft-os kedvezménnyel,
2008. 06. 0�.-án 16 órakor a Sportcsarnokban.

Szaktanfolyami vizsgák ügyintézése:
KKSZ, TIR, ADR, könnyű- és nehézgépkezelő

Tel.: 06-20-9735-739
www.merciautosiskola.hu

Május van a szerelem hónapja 
– mondták ezt már régen is. Ebből 
az alkalomból gyűjtöttem össze egy 
kis csokorra való gondolatot.

1.) A nőket a szerelem nemcsak 
érdekessé teszi, hanem meg is szépí-
ti. A nő akkor szép igazán, ha boldog 
és akkor boldog, ha érzi, igazán 
szeretik. (Rippl Rónai József)

2.) Egy kapcsolat igazi próbája, 
hogy bár nem értjük megy egymást, 
nem eresztjük el egymás kezét. (Ale-
xandra Penney)

3.) Ahol nincs te, ott nincs én sem. 
(Ingmar)

4.) A szerelem nem egy, hanem az 
egyetlen lehetőség, hogy boldogok 
legyünk. (Francoise)

5.) Ne mondd a nőnek, hogy 
csinos. Csak azt mondd neki, hogy 
más, mint a többi és minden út 
megnyílik előtted. (Renard)

6.) Szeretni foglak, amíg szépség-
jegyedet szemölcsnek nem látom! 
(Renard)

7.) A nő szíve olyan, mint a ba-
rack magja. Mohón beleharapunk, 
s egyszerre csak beletörik a fogunk. 
(Renard)

8.) Mindennap szeretkezni, az 
nem szerelem. (Renard)

9.) Nőt hódítani szép jövővel, 
békíteni szép múlttal lehet.

10.) Ha már olyan bölcs leszel, 
hogy ki tudod választani az igazit, 
olyan vén is leszel, hogy nem kel-
lesz neki.

11.) Az a nő, aki azt gondolja, 
hogy a férfit a hasával lehet jól meg-
fogni, egy jó arasztnyit téved.

12.) A férfi-nő kapcsolatának 
kezdetén a férfi beszél, a nő hallgat. 
Később a nő beszél és a férfi hallgat. 
Évekkel később mindketten beszél-
nek és a szomszédok hallgatnak.

Végezetül egy vers:
A hársfaágak csendes árnyán

A hársfaágak
csendes árnyán,
ahol kettőnknek ágya volt,
ott láthatjátok
a gyeppárnán,
hogy fű és virág meghajolt.
Fölöttünk az ág bogán
Ejhajahujj!
dalolt ám a csalogány!

Vígan futottam
ki a rétre
és kedvesem márt várt reám.
Oly izgatottan
jött elémbe!
Mily boldogság volt, Máriám!
Hogy megcsókolt-e? Meg biz ám!
Ejhajahujj!
Most is pirul belé a szám.

S tréfás kacagva
hamar ágyat
vetett szép pázsitos helyen.
Nevethet rajta
s titkon vágyat
érezhet, aki arra jön,
mert jól láthatja a nyomot.
Ejhajahujj!
amit a fejem hagyott.

Ha tudná más azt,
hogy mi jártunk
ott, ó hogy szégyellném magam!
Nem sejti más azt,
mit csináltunk,
csak ő maga, meg én magam,
meg egy kis madár a fán,
Ejhajahujj!
az nem árul el talán.

A következő számban a házasélet-
tel kapcsolatos gondolatokat adok 
közre.

Közreadja: Varga László

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: �7�-��1, 06-�0-�19-0025  

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Magyar Honvédség Tűzszerész 
és Hadihajós Dandár kijelölt alegysége 2008. május 19-től  május 
30-ig a honvédségi robbantó téren (Matyó dülőben) megsemmisítési 
feladatokat hajt végre a Trend-Fix-Kft. megbízásából. Munkanapokon  
reggel 7 órától 19 óra között. 

Izsák, 2008. május 19.
TREND-FIX Kft.

Izsák
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EMLÉKEZÉS

A Bárány asztala Református múltunk 5.

Egyházi hírek

Felhívás támogatásért
A Szent Anna Porta Kht.  elhatározta, hogy felújítja Magyarország első, 

II. János Pál pápáról elnevezett intézményét, a Karol Wojtyla Barátság Köz-
pontot. Megfiatalítjuk ezt a vizes falú régi öreg épületet. Korszerűsítjük, és 
a már működő népkonyhai szolgálat mellett számos más közhasznú funkció 
ellátására tesszük alkalmassá (pl.: rehabilitáció, oktatás, bűnmegelőzés, 
felvilágosítás, egészségmegőrzés, kulturális rendezvények.). 

Kérjük azokat, akiket megérintett kezdeményezésünk, vállaljanak 
közösséget velünk, SEGÍTSENEK! Anyagaink megtekinthetők a www.
portaegyesulet.hu
Számlaszámunk: Szent Anna Porta Kht., Kecskemét
Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 52�00078-170�927�
A felújítás főbb feladatai (és költségei):
Villanyszerelés 1.926.200 Ft
Vízszerelés 514.800 Ft
Fűtés 1.382.240 Ft
Gipszkarton fal 343.400 Ft
Glettelő anyagok 461.200 Ft 
Homlokzatfestékek 330.000 Ft
Nemes vakolatok 98.600 Ft
Nyílászáró alapozó, festékek 590.000 Ft
Festék 659.280 Ft
Alapvakolatok 733.200Ft
Burkoló lapok (külső, belső) 1.134.300 Ft
Beltéri ajtók (3 db) 267.000 Ft
Ablakkönyöklők (mészkő) 214.000 Ft
Az árak tájékoztató jellegűek és bruttó összegek.
Bizalommal és reménnyel várjuk szíves jelentkezésüket!
Elérhetőségeink: KAROL WOJTYLA BARÁTSÁG KÖZPONT 
Cím: Kecskemét, Egressy utca 5. 6000 Kecskemét, Végh Mihály tér 5. 
Tel.: 76/505-041, fax: 76/505-042 www.portaegyesulet.hu ; e-mail: info@
portaegyesulet.hu

„Boldogok, akik meghívattak a Bárány vacsorájára” – olvassuk a Jelenések 
Könyvében. Mert igazi, úri lakomára invitál minket Jézus. A vendégek lábát 
maga mossa, a megtisztított lélek köntösébe maga öltözteti vendégeit: körüljár, 
felszolgál nekik, átnyújtja a kitüntetett vendégnek járó falatot. Keblén lehet 
pihenni, hangját hallani, hogy míg a testi éhség múlik, a lélek töltekezzék az 
Isten igazságaival. Boldogok a meghívottak.

Kezdettől, az utolsó vacsorától a lakoma jellege domborodott ki az 
eucharisztikus közösségnek: első volt az Ige asztala, melyből az apostolok 
tanúságtételével Krisztus evangéliumával teltek meg a lelkek, második a titkok 
asztala: a Kenyér és Bor színében való misztikus egyesülés a Megváltóval, az 
Áldozattal, hogy övéi is készek legyenek áldozattá válni; s harmadik a karitász 
asztala, hogy ne legyen köztük szűkölködő, hanem megosszák a testi javakat 
úgy, amint Krisztus a maga Testét Vérét nekik adta.

Így lett az oltár, az áldozat helye egyben a közösség asztala is, amely köré 
összegyűjtötte és gyűjti ma is a Szentlélek azokat, akik a hit által készek egye-
sülni Krisztussal. Pál apostol korában a korintusi egyházban túlsúlyba került 
a szegények asztala, vagy inkább az együtt lakomázás, és háttérbe került az Ige 
és a titkok asztala. A tanítás a fecsegés felé, a lakoma az evés-ivás felé torzult 
el, s keményen, határozottan kellett az apostolnak egyensúlyba hozni a Krisz-
tusban való együttlét rendjét. De ugyanilyen egyensúly-hiány miatt választott 
a jeruzsálemi egyház diákonusokat, hiszen „nem lenne rendjén, hogy míg az 
asztalt szolgáljuk, elhanyagoljuk az imádságot (hálaadás, eucharisztia) és az 
ige szolgálatát” – mondja a főapostol a hívők közösségének.

Minden kornak megvan a kísértése, hogy a krisztusi család vacsorájának 
egyensúlyát felborítsa. Volt idő, hogy a vasárnap vásár-nap lett, emberi talál-
kozások és ügyletek ideje, ami mellé a kíséretet a pompás templomi liturgia 
szolgáltatta. Volt, amikor pusztán az ige asztalát terítették meg, s a titkok 
asztala kikerült a közösségből. Étlap-olvasás volt étel nélkül. Akadt olyan 
időszak is, amikor teljesen háttérbe szorult az élő, együtt örvendező közösség 
eszménye, s egyedülállóvá vált az imádás mennybe néző hódolata. S van ma 
is, ahol az emberi, baráti együttlét kiszorítja a titkot és misztikus valóságot a 
közösségek életéből.

Újra Úrnapjára készülünk, újra megfontoljuk szívünkben: mire is vagyunk 
hivatalosak. A Bárány lakomájára, ahol Ő az Igazság és Ő az Élet kenyere. Miatta 
leszünk testvéri  közösséggé és Isten házanépévé. Nagyon fontos a sorrend. 
Egy Király (az Atya) menyegzőt készített Fiának (Fiú), és sokakat meghívott 
(Egyház). Sőt újra és újra hív szolgái (igehirdetői) által. Boldogok vagyunk, 
ha Isten házában, Krisztus asztalánál örömmel összegyűlhetünk, vigyázva 
hűségünk menyegzős köntösére. Akkor talán nem a sok meghívott, hanem a 
kevés választott sorában lehetünk. Hívj minket, Urunk, itt vagyunk!

Podmaniczki Imre plébános

- Minden májusi estén fél 7-kor kezdődnek a szentmisék, Lorettói litáni-
ával.
- 25-én, vasárnap a 9 órai szentmise után tartjuk Úrnapi körmenetünket. 
Tegyünk tanúságot a köztünk élő Krisztusról!
- Egyházközségi lelki napunk autóbuszos zarándoklattal június 7-én, szom-
baton lesz. A mostani hét végéig lehet jelentkezni. Programunkban két 
Szent Mihály-templom meglátogatása, a Máriabesnyői kegyhelyen való lelki 
program és az őrbottyáni harangöntő műhely megtekintése szerepel.
- Évzáró Te Deum-unkat június 8-án a 9 órai szentmisében tartjuk. 
- Júniusban minden pénteken este fél 7-től Jézus Szíve litániát végzünk. 
- Június utolsó vasárnapján az esti szentmise után felnőtt bibliaóra lesz a 
plébánián.
- A Selyem-erdei ifjúsági park egész évben nyitva áll az elcsendesedni, 
pihenni vágyók előtt. Használjuk fel ezt a lehetőséget!

Kőtár a református temetőben

Pest, 20 Decembr. 1746
Isten minden jokkal áldjon 

meg benneteket.
Valamint meltoztatott Mel-

tosagos Püspök urunk ő Excellja. 
Uzovits Urnak ajánlást tenni, ugy 
szinten kivánta azon ajánlását be 
is tellyesiteni, ezen levelem meg 
ado Canonok Urat hozátok a vég-
re le küldvén, hogy bekességes 
megmaradastokra tzelozo tractara 
léphessen. Kire valo nezve én 
ezen Uri embert arra még is dis-
ponalhattam nagy nehezen, hogy 
a Templomnak kultsait tinektek 
vissza adja olly conditio alatt, 
hogy e télen azon Templomban 
bejárhassatok és a Tavaszt az Úr 
Isten el hozván magatokk más 
templomot epittethessetek, az-
tat ő Excellja. Magára vállalván 
hogy ki fogja ő Felsegetől nyerni 
tinektek. Erről mindazonaltal ma-
gatokrol Contractust kell adnotok, 
hogy ő Excellja Templomotokk 
epittese eránt ő Felségetől enge-
delmet nyervén tinektek, a jövő 
Tavasszal tüstént azon épülethez 
hozzá fogtok, melly is el készül-

vén az régi Templomnak kultsait 
tüstént vissza adjátok. Melyet én 
tinektek javasolhatok, mivel ha 
erre nem ajanljatok is magatokat 
a Templomtul el lenni kentele-
nittettek és abban többet be járni 
nem lészen engedelmetek. Így 
pediglen a közelítő Innepekben is 
be járhattok; a miglen mást maga-
tokk epittethettek addig is Isteni 
szolgálatot abban gyakorolhattok. 
Ha pediglen magatoknak egyszer 
Oratoriumot (imaházat) epítetek, 
abban senki azután nem fog tur-
bálni (zaklatni) benneteket. Mind 
ezekre valo nézve azért, mind 
pediglen hogy holmi haszontalan 
Instatziakra (kérelmekre) többről 
többre nem költekeztek, nem 
fáradtok, hanem nyugott elmével 
lesztek edes Atyámfiai tsak aztat 
javasolhatom mit jo Patronustok, 
hogy ezen Uri emberrel meg egye-
zetek. Hogy pediglen a Helyseget 
pusztan hagyni igyekeztek aval 
semmire nem menetek mert a 
M. Vármegye tellyességgel nem 
engedi, hogy aztat tselekedjétek, 
a mint is tiltom aztat el ne köves-

setek, másként a M. Vármegye 
ebbeli szándéktokat megtudván 
még másképpen is járhattok, 
kivált a kik a Kösségk elöljaroi 
vagytok annyival is inkább, hogy 
Meltosagos Püspök Úr ő Exellja 
a fellyül megírt ajánlással vagyon 
hozátok, leírt is az el pusztulásra 
nem lészen semmi okotok. Mel-
lyekre valo nezve, hogy a meg írt 
mód szerent meg alkudjatok aztat 
tovább is commendáltam (paran-
csoltam, javasoltam) maradok 
minden jokat kivano Jó Uratok, 
Kostyán Imre m.p.

Ezen levelem Bötsületes Isaki 
Helység Birajanak és az Reformata 
Ekklesiabeli Esküttekk és Kösség-
nek adassék   Isákra.

(Protocollum II./ 6b. oldal)                                                                                
közli: Nagy Árpád

E sorok magukért beszélnek. 
Könnyű az embernek választania, 
ha csak egyből választhat… Ám, 
ha az Úr megtart minket, mit 
balsors elvett, ha erősen hiszünk 
és bízunk az Úristenben, gondvi-
selése meg- és visszaadhatja !

Gyülekezeti hírek
- Kisizsákon, május 25-én, 14.30-kor tartunk istentiszteletet
- Május 25-én, 16.00-tól jubiláns konfirmáltak találkozója a gyülekezeti házban
- Június 15-én, 17.00-tól tanévzáró istentisztelet a templomban
- Június 8-án, 10.00-tól az istentisztelet keretében: Trianon vasárnap; emlékbeszédet mond: dr. Szász 
István Tas orvos, író.
- Június 1-én, 14.00-17.00 kézműves foglalkozás a gyermekeknek, szülőknek, nagyszülőknek a gyülekezti 
házban, vezeti: Megyer Márta művésznő
- Augusztus 11-16. között nyári ifjúsági tábort szervezünk Mór-ra, várjuk a mielőbbi jelentkezéseket !

IKEM hírek
- Május 24-én (szombat), 16.00: Fehér Zoltán tanár úr tart előadást szűkebb hazánk népzenei 

kincseiről. Helyszín: Pártok Háza (OTP feletti tanácskozó terem) 
- Június 8-án (vasárnap), 10.00: Trianon vasárnap a református templomban; emlékbeszédet 

mond: dr. Szász István Tas orvos, író. Mindenkit szeretettel várunk rendezvényeinkre!

Az Úristen kegyelméből, 
Mezei Géza temetőgondnok ve-
zetésével, Borsos István és Vida 
Lajos mester urak hozzáértésével 
és áldozatos szívességével készül 
temetőnk kőtára. Bízunk benne, 
hogy sokak megelégedésére és a 
kegyelet kötelességének is eleget 
téve sikerül megmentenünk az 
utókor számára azokat az egyszerű 
és ízléses síremlékeket, amelyek-
nek már nincsenek gondozóik. 
Ám beszédes tanúi egy olyan kö-
zelmúltnak, amelyben a feltámadás 
reménységébe vetett hit és a jóízlés 
megmentette a távozókat és a még 
élőket a mértéktelen költekezéstől 
és az ízléstelen betonbunkerek 
emelésétől… Reméljük, a jó példa 
is követhető lesz!                (-na-) 

DuRÁNCSIK MIHÁLy
és DuRÁNCSIK MIHÁLyNÉ
TÖRÖK ANNA (Anci néni)

halálának 
2.éves évfordulójára

                                               
 Szerető családjaik  



IZSÁKI Hírek  2008. május 21.6. oldal

Március első hetében az általános iskola fel-
ső tagozatának egyhetes programot szervezett a 
környezetvédelmi csoport, a környezetvédelmi hét 
keretében. Az idei év fő témája: A Világörökség 
kincsei és lakóhelyünk kincsei.

Március 5.-én délután népes kerékpáros 
társaság gyülekezett az iskola udvarán fényképe-
zőgépekkel, mobiltelefonokkal, Környezetvédelmi 

„sétánknak” –amellyel időről- dőre megzavartuk 
a település közlekedését- az volt a célja, hogy 
megismerjük lakóhelyünk, Izsák örökségeit. 
Utunk először a malomhoz vitt, ahol Éva néni 
segítségével vettük észre a szép megoldásokat. 

A kalandorok csodálkozásaiIzsáki séta

Ismerjük meg településünk „kincseit”!

  Felemeltük tekintetünket 
 A környezetvédelmi hét 

keretében összegyűlt a felső 
tagozat színe-java, hogy elláto-
gasson településünk „patinás” 
épületeihez. 

Március 5-én volt ez a jeles 
nap. Az iskola előtt kerékpá-
rokkal gyülekeztünk fél 3-kor. 
Minden évfolyam képviseltette 
magát, igazi többségben a nyol-
cadikosok voltak.  

Kísérő nevelőink -Antalné 
Ica néni, Briglovicsné Éva néni, 
Ázsóth Ica néni - nagy feladatot 
vállaltak, hogy ennyi gyerekkel 
útnak induljanak. Sokunknál volt 

fényképezőgép és alig vártuk, 
hogy megörökíthessünk olyan 
régi épületeket, épületrészeket 
amelyek mellett valószínűleg, 
sokszor elsétáltunk már, de 
igazán még nem figyeltünk fel 
rájuk

Első színhely az iskolával 
szomszédos malom épülete volt, 
eredeti nevén: Kiss Gyula gőz-
és hengermalom  Majd szintén 
az iskolához közel lévő vályog-
falú sajnos manapság ritkaság 
számban menő nádtetős épület 
következett. Utunk következő 
állomás az Árpád utca volt, ahol 
két épületen a padlásablakok 
kiképzését csodáltuk meg, egy 
kb. 100 éves épületen, amelyet 
egy kőművesmester épített  saját 
magának. Sok apró, szinte rejtett 
szépséget fedeztünk fel, például 
az eresz alatti faragásokat itt a 
ház tulajdonosa is szívesen foga-
dott minket és megígértük, hogy 
hozunk majd a későbbiekben neki 
is a készített fotókból. Az utcával 
szemben lévő épület ablakait 
fényképezhettük le, majd innen 
utunkat a Morgó-kút irányába 
folytattuk, ahol a régi cipőüzem 
ablakainak a vakolatdíszei voltak 
különlegesek.             

Lakóhelyünk egyik jellegze-
tességét a Városházával szemben 
lévő épület (régen hentesüzlet-
ként használták) homlokzatát, 
mívesen megmunkált kapuját 
szintén sokan megörökítettük.   

Mindannyian rácsodálkoz-
tunk a mellette lévő régi posta-
épület számtalan apró kis részle-
tére. Néhányan meglepődve vet-
tük észre a méhkaptárt ábrázoló 

vakolatdíszeket, amelyek eddig 
szinte fel sem tűntek nekünk. 
Ugyanezt a motívumot nem 
sokkal később felfedeztük Dr. 
Horváth Csaba bácsi rendelőjének 
különlegesen díszített falán is. 
Ez az épület –szerintünk- Izsák 
város egyik legszebben díszített 
épülete. 

Ezt megelőzően készítet-
tünk felvételeket a Városházáról, 
megörökítettük Dr. Rigó József 
rendelőjénél a tulipános díszeket. 
Eddigi utunk egyik legérdekesebb 
állomása a Művelődési Ház falán, 
az emberfejeket mintázó díszíté-

sek alapos tanulmányozása volt, 
amelyeken sajnos már a sok vako-
lásnak köszönhetően az apró kis 
részletek nehezen kivehetőek.   

Ezt követően is találtunk 
még jó néhány megörökítésre és 
alapos tanulmányozásra méltó 
építményt. A Batthyányi utcában 
kapubejáró és ablakok körötti 
különleges díszítésekre figyeltünk 
fel. A Dózsa György tér 1. szám 
alatti Villaépület egyedi helyi 
védelemben részesülő épület, 
melynek mázas díszeit, tetőerké-
lyét csodáltuk meg. A Rákóczi út 
3. szám alatti ház 1905-ben épült, 
ez a ház falán is olvasható. A 7-es 
számú polgárház pedig szintén 
helyi védelemben is részesülő 
épület. 

Utunk utolsó állomása Fej-
szés Pista bácsi háza előtt volt, 
ahol a monogramos címert is 
lefényképeztük. 

Valamennyien tudjuk, hogy 
lakóhelyünkön több említésre 
méltó, hasonlóan szép és értékes 
”kincs” is található de idő hiá-
nyában csak ezeket tudtuk most 
alaposan szemügyre venni.  

Reméljük, hogy ez a délután 
segített mindenkinek abban, hogy 
ezután már ne csak elmenjünk 
egy-egy épület mellett, hanem -ha 
csak egy pillanatra is-, de vegyük 
észre szépségeit és EMELJÜK 
FEL TEKINTETÜNKET, figyeljük 
meg apróbb kis részleteiket is. 

Valamennyiünk feladata az 
is, hogy megőrizzük ezeket az 
épületetek, hogy a következő 
nemzedék is gyönyörködhessen 
bennük. 

Fodor Fruzsina 8. b 

Nyitott szemmel! – tehetjük hozzá a címbeli mondathoz, az alább 
következő írások ajánlását megfogadva. Szép élményekben lesz részünk, 
ha így teszünk, hiszen olyan részleteket, építészeti szépségeket láthatunk 
így meg, amelyek mellett évtizedekig úgy megyünk el, hogy jószerével észre 
sem veszzük. Fogadjuk meg a gyerekek tanácsát, tegyünk mi is „felfedező 
utakat” Izsákon!

Egy szerdai napon, a kör-
nyezetvédelmi hét alkalmából 
leporoltuk kerékpárjainkat és 
körülnéztünk városunkban. 
Utunk első állomása az iskola 
melletti gőzmalom volt. A téglák 
elhelyezésével, színével szépíte-
ni akarták építői, és egy régi kép-
pel is összehasonlítottuk, hogy 
mennyit változott.  Közelebbről 
megnéztük a szemben álló 
nádtetős házat. Továbbhaladva 
megfigyeltünk néhány érdekes 
formájú háztetőt, a padlás szel-
lőzésére kialakított virág alakú 
nyílást, a tető alatti lécek fara-
gásait és más szemet gyönyör-
ködtető díszítést. Ellátogattunk 
a Morgó-kútnál lévő régi cipő-
gyárhoz, ahol az ablakok felett 
úgynevezett szemöldök van, és 
az ablakkeret faragásait figyeltük 
meg. Ezután a városházához 
és a vele szemben lévő, régen 
bankként üzemelő épülethez te-
kertünk. Itt a szorgalmasságot, 
a takarékosságot jelképező méh-

kaptárt vettük észre, és arra is 
felfigyeltünk, hogy az ablak alat-
ti díszítőelemek sorrendjét elté-
vesztették, de így 
is szép lett. Egy 
szép kapu is állt 
ott. Átmentünk a 
túloldalra és mű-
velődési házunkat 
vizsgáltuk meg 
jobban: fejekkel 
és növényi motí-
vumokkal tették 
szebbé homlok-
zatát építőik. Mel-
lette, a fogorvosi 
rendelőnél tuli-
pánformákat pillantottunk meg. 
Éva néni elmesélte nekünk, 
hogy a Tulipán kávézónál egykor 
zsidótemplom állt, bejáratának 
oszlopai ma is láthatóak. A re-
formátustemplom környékén, 
a mellette lévő rendelőnél és 
a gyógyszertárral szemben is 
sokáig vizsgálódtunk. Utolsó ál-
lomásunknál egy eddig még nem 

látott formával találkoztunk, a 
címerrel, amin megtalálható az 
egykori tulajdonos neve és az 

építés ideje. Mindennap elhala-
dunk ezek mellett az épületek 
mellett, de eddig észre sem 
vettük a részleteket. Tegyünk 
érte, hogy a többiek is meg-
csodálhassák őket! Ezután 
a túra után, figyelmesebben 
járok az utcán, és remélem 
mások is.

Fejszés Nóra 6.b

Fényképeztünk nádtetős házat, gyönyörű padló-
sablakokat az Árpád utcában, ablakokat a Morgó-
kútnál. Olyan dolgokat „fedeztünk fel” a Kossuth 
téren, amelyek mellett nap, mint nap elmegyünk, 
de eddig nem vettünk észre őket. Hányszor áll-
tunk már szemben a Művelődési Ház épületével 
és mégsem „láttuk” a díszítéseket! Tudják-e a 
település lakói, hogy volt Izsákon zsidótemplom, 
melynek bejárata még épen maradt, csak a festések 
tüntették el a héber feliratokat?! Hallották-e már 
az Izsákiak, hogy régi épületeinkben a jellemző 
motívum a tulipán és a méhkas volt?! Éva néni 
segítségével rácsodálkozhattunk a kissé már 
rogyadozó, csodálatos kapukra, az ablakok ívére. 
Csaba doktor bácsihoz csak az iskolai fogászatra 
jártunk, de most már ugyanúgy gyönyörködni 
fogunk „kincseiben”, mint az ÁFÉSZ-iroda felső 
erkélyében, vagy a Rákóczi úti ház címerében. 
Fényképek sokasága készült, mert jó lenne, ha 
ezek a kincsek megmaradnának az utókornak 
úgy, mint a katolikus templom 1912-es fényképe. 
Szeretnénk fotóinkat kiállításon bemutatni a város 
lakóinak is.

A délután nagyon jó hangulatban telt el. Min-
denkinek azt tanácsolhatjuk: járj mindig nyitott 
szemmel a lakóhelyeden és örökítsd meg „Izsák 
kincseit” az utókornak!

Apró Bernadett  8.b

Akció a Piktorboltban!
5 cm-es homlokzatszigetelő-rendszer,
bármilyen színben, 10 év garanciával.

Anyag: 1850,-Ft/m2

Munkadíj: 2000,-Ft/m2  
Ingyenes felmérés. Tel.: 06-30-246-8112

Tapéták 10% kedvezménnyel,
amíg a készlet tart.

Beltéri falfestékek új színekben érkeztek.

A SZIVÁRVÁNY ÜZLET
értesíti vásárlóit, hogy áruválasztéka horgászcikkekkel bővült. 

HORGÁSZCIKKEK: botok, horgok, damilok, ólmok, egyéb kiegészítők.
HORGÁSZCSALIK: csonti, giliszta, kukorica. 

ETETŐANYAGOK: Tímár, Katus különböző ízesítéssel.
Kínálatunkat igény szerint folyamatosan bővítjük. Várjuk kedves vásárlóinkat!

                                                SZIVÁRVÁny ÜZLET 
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Tisztelt Békési Úr!

Könyvtári hírek – új könyvek

Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján 
pÁLyÁzATOT HIRDET

Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata 
Családsegítő Szolgálat

CSALÁDGONDOzó MuNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6070 Izsák, Szabadság tér 1. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: családgondozás 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
» Felsőfokú iskolai végzettség, Főiskola, 1/2000.(I.7.)SzCsM rendelet 3.sz. melléklete, 
» bűntetlen előélet, 3 hónap próbaidő 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
» Főiskola, 
» szakmai gyakorlat - 1 év alatti szakmai tapasztalat, 
» Jó kommunikációs képesség, empátia, helyismeret 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
» Képesítést igazoló okirat másolatát, részletes szakmai önéletrajzot, 3 hónapnál nem régebbi er-
kölcsi bizonyítványt.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2008. június 17. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. június 3. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sörösné Boldoczki Tímea nyújt, a 76/568-
079 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
» Postai úton, a pályázatnak a Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata címére történő 
megküldésével (6070 Izsák, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázis-
ban szereplő azonosító számot: 67/8/GyjSz, valamint a munkakör megnevezését: családgondozó. 
[MB1] 
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. június 16. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
» Izsáki Hírek - 2008. május 22.

DuRÁNCSIK
MIHÁLyT

születésnapja alkalmából 
köszönti

felesége Ica, gyermekeik 
Misi, Icu és menye, Erika. 

Levelében (amelyet az új-
ságban a nyilvánosság elé 
tárt) elfelejtette megemlíte-
ni, hogy az önkormányzat-
tól  6.400.000.-Ft kártérítést 
követel ingatlanának érték-
csökkenése miatt, a szenny-
vízcsatorna-használat káros 
hatásaira hivatkozva. Amen-
nyiben követelését az önkor-
mányzat nem teljesíti akkor 
peres eljárást kíván indítani 

az önkormányzat ellen. Az 
önkormányzat a követelését 
elutasította. Amennyiben a 
kérelmét továbbra is fenntart-
ja, illetve beperel bennünket, 
úgy természetesen eljárunk a 
perben és a szükséges és lehet-
séges jogi eszközöket igénybe 
vesszük. Mindezek mellett az 
önkormányzat komoly anyagi 
ráfordításokat eszközöl a szen-
nyvíztisztító működésének 

még hatékonyabbá tételére, 
melyet az illetékes hatóságok 
egyébként is rendszeresen ellen-
őriznek. Eljárunk az ügyben is, 
mint az tapasztalható volt, hogy 
a befogadó csatorna tisztítását 
a vízügyi hatóság rendszeresen 
végezze. Mindent megteszünk 
annak érdekében, hogy a rend-
szer kifogástalanul működjön.

Mondok József 
polgármester

Mlynowski: Melltartó és seprűnyél; Móra: 
Mondák és mesék; Capalija: Nagy mesekönyv; 
Páral: A száz százalékos nő; Phillips: Született csá-
bító; Piumini: Mesék szemnek és szájnak; Price: 
Kicsi piros autó balesetet szenved; Price: Kicsi pi-
ros autó és a hóesés; Price: Kicsi piros autó galibát 
okoz; Price: Kicsi piros autó taxi lesz; Pünkösti: 
Az alsó fiók; Roberts: Folyóvég panzió; Sandford: 
Átkos folt; Siebert: A jádesárkány rejtélye; Spyri: 
Heidi; Steel: Nővérek; Székely apokalipszis; Sze-
pes: Pöttyös Panni: szia, világ!; Térey: Paulus; 
Török: A férfi mind őrült; Webster: Erre csak Patty 
képes!; Webster: Kedves Ellenségeim!; Webster: 
Nyakigláb apó; Webster: Patty a kollégiumban; 
Zsolt: Házassággal végződik; Harkkila: Múmin 
és az állatok; Harkkila: Napsütötte Múminvölgy; 
Capote: Hidegvérrel; Konyhás: Hortobágy, Lyles: 
Inspiráló stressz; Varrás; Mikszáth: A százegyedik 
asszony; Laorusse: mondd, hogyan?; Müller: Lomb 

és gyökér; Roethlisberger: Az intuíció tanulható; 
Seldroni: Arkangyal-meditációk; Steiner: Bolygó-
meditációk; Szepes: Dimenzió-tarot; Norman: A 
római katolikus egyház képes története; Ginnis: 
Tanítási és tanulási receptkönyv; Czenky: Acces 
programozás; Mathivet: Első Laorusse állatos 
atlaszom; Benke: Az orvostudomány története; 
McMillan: Az emberi test; Accovis: Hogyan sze-
rezzünk barátokat?; A férfiak egészsége; Hauck: 
Föl a fejjel!; Knecht-Boyer: Babamóka; A szexuális 
élet; Tepperwein: Milliomos bárki lehet; Warner: 
Kutya-testbeszéd; Warner: Macska-testbeszéd; 
Adams: Titanic; Sasson: A Mona Lisa-sztori; Tribe: 
Újmédia-művészet; Feederbotos horgászmódzse-
rek; Alaine: írások Polcz Alainről; Szepes: Az élet 
örök; Sarmiento: Inkák; Cook: Raszputyint megöl-
ni; Ahern: Bárcsak láthatnál; Aiken: Jane Fairfax; 
Barber: Az elvarázsolt erdő; Baxter: Álomország 
tündére; Berényi Nagy: Mondókák.  
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IZSÁKI Hírek  2008. május 21.8. oldal

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2008. (IV. 29..)) 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  1.452.227405.026  ezer forintban
b.) bevétel főösszegét 1.452.227405.026  ezer forintban állapítja meg.

I. Költségvetési bevételek
2.§ A rendelet 5.§ (1) bekezdésében jelölt 2. sz. melléklet helyett, jelen rendelet   2. sz. mel-
léklete érvényes.

II. Költségvetési kiadások
3.§ (1) A költségvetési rendelet 6. § (1) bekezdés helyébe a következő   rendelkezés lép:
- Működési kiadások előirányzata összesen: 872.071824.870 e.Ft
Ebből:
- személyi jellegű kiadások:    365.232342.805 e.Ft
- munkaadót terhelő járulékok:  123.346113.188 e.Ft
- dologi jellegű kiadások:   162.116146.100 e.Ft
- támogatás értékű működési kiadás:      1.750       e.Ft
- működési célú pénzeszköz átadás:    94.043       e.Ft
 - társadalom-, szociálpolitikai juttatások: 125.584126.984       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 érvényes.
6.§ A rendelet 14.§ 13. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 13. sz. melléklete érvényes.
Záró rendelkezések
7..§ E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2007. január 1. napjától 
kell alkalmazni.
Izsák, 2008. áprilisáprilis 29.

Mondok József  polgármester
Dr. Hauzmann János címzetes főjegyző

INDOKLÁS
A költségvetési rendelet módosításához

Az Önkormányzat 2007. évi költségvetési rendeletének módosítására hatodik alkalommal kerül 
sor. E rendelet módosítását a Magyar Államkincstár késői egyeztetése tette szükségessé.
A 2007. évi költségvetés eredeti kiadási és bevételi előirányzatának fő összege: 1.097.490 e Ft. 
volt. Az V. módosítással 1.405.026 e Ft, a VI. módosítással 1.452.227 e Ft-ra változott, így a 
jelen módosítás 47.201 e Ft.
Bevételi előirányzat fő módosító tényezője a Kincstár által pótlólag jóváhagyott 13. havi il-
letmény és közhasznú foglalkoztatottak bér előirányzata és a hozzá kapcsolódó munkaadót 
terhelő járulék (21.599 e Ft.)
Iparűzési adó erőképesség növekedésből származó többletbevétel 15.922 e Ft.
Az INNO-KOM 2002. Kft-től átvett pénzeszköz a 2007. évben kibocsátott kötvény kamatának 
finanszírozására (9.680 e Ft).
Kiadási előirányzat fő módosító tényezője a 13. havi illetmény és közhasznú foglalkoztatottak 
személyi juttatásának módosítása a megfelelő szakfeladatokon és a  hozzá kapcsolódó mun-
kaadót terhelő járulékok.
A dologi kiadás előirányzatát a kötvény kamatfizetési kötelezettsége növelte.
A támogatás értékű kiadások csökkenésének oka az ápolási díj járulékának átvezetése a mun-
kaadót terhelő járulékok közé. 
Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a fenti indokok alapján szíveskedjenek elfogadni 
a költségvetési rendelet módosítását.
I z s á k, 2008. április 29.

Mondok József polgármester

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2008. (IV. 30.)  rendelete
az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról.

A Képviselő-testület az 1992. évi XXXVIII. tv. 82. § alapján az önkormányzat 2007. évi költségveté-
sének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szer-
veire.
2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerve az önállóan gazdálkodó Polgármesteri Hivatal, mely az 
Államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. tv. 67. §-a alapján címet alkot.
(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az (1) bekezdésben meghatározott címen felül az 1/2007. 
(02. 21.) képviselő-testületi rendelet 1. sz. melléklet szerinti címeket határozza meg, melyek részben 
önálló költségvetési szervek, a címekhez a mellékletben felsorolt alcímek tartoznak.

I. Az éves költségvetési beszámoló részei
3. §  (1) A közzé teendő egyszerűsített éves költségvetési beszámoló részei az alábbiak, melyek a 
rendelet mellékleteit képezik:
a, egyszerűsített könyvviteli mérleg ( 1. sz. tábla )
b, egyszerűsített pénzforgalmi jelentés ( 2. sz. tábla )
c, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás ( 3. sz. tábla )
d, egyszerűsített eredménykimutatás (4.sz. tábla)
költségvetési beszámoló részei még a kiegészítő mellékletek, melyek az alábbiakat tartalmazzák 
(1-15 sz.):
-   az Önkormányzat bevételeinek teljesítését kiemelt előirányzatonként, címenkénti és alcímenkénti 
bontásban a működési bevételeket (1. és 2. sz. melléklet),
-  az Önkormányzat kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként (3. sz. melléklet),
-  a működési és felhalmozási kiadásokat címenkénti és alcímenkénti bontásban, valamint a felújítási és 
felhalmozási kiadásokat feladatonként, a speciális juttatásokat és a szervezetek támogatását részletező 
kimutatásban (4. és 5. sz. melléklet és részletező kimutatásai),
-  az Önkormányzat ingatlan-vagyonának összesítőjét (6., 6.A.,6.B.  mellékletek)
-  az Önkormányzati hivatal előirányzatainak teljesítését (7.sz.melléklet),
-  többéves kihatással járó kötelezettségek bemutatását (8.A., 8.B.sz. melléklet),
-  az Önkormányzat rövid és hosszú lejáratú követeléseinek bemutatását (9. sz. melléklet),
-  az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat (10. sz. melléklet),
-  az Önkormányzat rövidlejáratú kötelezettségeinek bemutatását (11. sz. melléklet),
-  a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok  teljesítését bemutató mérleget 
(12. sz. melléklet),
-  az Önkormányzat évi létszám alakulását, címek szerinti bontásban (13. sz. melléklet),
-  az Önkormányzat közösségi támogatással megvalósuló   projektjének bemutatását (14. sz. mel-
léklet),
-  kisebbségi önkormányzat pénzforgalmának mérlegét (15. sz. melléklet).
/2/ A zárszámadási rendelet részeinek tartalma megegyezik, illetve összehasonlítható a költségvetési 
rendelet és módosításainak adataival.

II. Költségvetési bevételek
4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeit 1.324.923  e.Ft-
ban, a finanszírozási bevételeket 5.531e.Ft-ban, a bevételek teljesítését összesen 1.330.454  e.Ft-ban 
fogadja el.
(2) A bevételeket bevételi forrásonként az 1. sz. melléklet, míg a költségvetési szervek bevételeit 
forrásonként alcímek szerinti bontásban a 2. sz. melléklet tartalmazza.

III. Költségvetési kiadások
5. §  (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat  2007. évi költségvetési kiadásait 1.273.683 e.Ft-
ban, a finanszírozási kiadásokat 6.089  e.Ft-ban, a kiadások teljesítését összesen 1.279.772  e.Ft-ban 
fogadja el.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési kiemelt kiadásainak teljesítését kiadási jogcím 
szerint a 3. sz. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek működési kiadá-
sait kiemelt előirányzatonként a 4. sz. mellékletben szereplő adatok alapján fogadja el. A mellékleten 
lévő támogatások és speciális célú kiadások teljesítését részletező kimutatás tartalmazza.
6. § (1) Az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítése 19.548    e.Ft., a  felhalmozási kiadások 
teljesítése  384.774 e.Ft.
(2) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését alcímek szerint az 5. sz. mel-
léklet tartalmazza. A további részletező mellékletek bemutatják feladatonként a felmerülő kiadások 
megnevezését és összegét.

IV. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
7. § (1) Az Önkormányzat 2007. évi pénzeszközének változása:
nyitó pénzeszköz tárgyidőszak elején:     779   e. Ft
záró pénzeszköz  tárgyidőszak végén: 51.461   e. Ft
pénzeszköz változás:         50.682   e. Ft
 (2) 2007. évi teljesített pénzmaradvány:
2007. évi gazdálkodás módosított pénzmaradványa 54.590 e. Ft. 
2007. évi állami támogatás elszámolása alapján:
kiutalatlan támogatás a  normatívák elszámolásából:    
2.977  e. Ft visszafizetési kötelezettség a SZJA jövedelemkülönbség mérsékléssel való elszámolásból:  
120 e. Ft
Ténylegesen felhasználható 2007. évi pénzmaradvány:  54.590 e Ft.
(3) A cigány kisebbségi önkormányzat pénzmaradványa a .…………
…………. számú határozatuk szerint 163 e. Ft., mely kötelezettségvállalással terhelt.
8. § (1) A 2007. évi vagyonmérleg szerint az eszközök és források értéke                   3.283.155 e Ft.
(2) A mérleg alakulásának számszerű bontását az 1. sz. tábla mutatja   be.
(3) Az Önkormányzati vagyonkimutatást a 6. sz. melléklet, további mellékletei (6.A., 6.B.) az ingat-
lanvagyon kataszter összesítőjét és a „0”-ra leírt ingatlanok kimutatását tartalmazza.
9.  § Az önkormányzati hivatal kiadásainak alakulását a 7. sz. melléklet  mutatja be.
10. § Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségét a 8.A. és 8.B. sz. melléklet mutatja be. 
11. § Az Önkormányzat követeléseinek állományát és évenkénti alakulását a 9. sz. melléklet tartalmazza.
12. § Az Önkormányzat közvetett támogatást (helyi adó részletfizetés, bérleti díjkedvezmény) adott, 
a 10. sz. mellékletben felsoroltak szerint.
13. § Az Önkormányzat rövidlejáratú kötelezettségeinek bemutatását a 11. sz. melléklet tartalmazza.
14. § Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak előirányzatát és 
teljesítési adatait a mérlegszerűen 12. sz. mellékleten láthatjuk.
15. § Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszám adatait a 13. sz. melléklet tartalmazza.
16. § Az Önkormányzat Európai Uniós támogatását a 14. sz. melléklet mutatja be.
17. § Az Önkormányzat EU Támogatási program szöveges értékelését a 15. számú melléklet mutatja be.
18. § A város cigány kisebbségi önkormányzatának mérlegét a 15. sz. melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
18. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Izsák, 2008. április 29.

Mondok József polgármester
Dr. Hauzmann János címzetes főjegyző



2008. május 21. 9. oldalIZSÁKI Hírek
I n d o k l á s a 2007. évi  zárszámadási rendelet tervezethez

Az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt 
Képviselő-testületet.
A 2007-es év gazdálkodása is igen nehéz volt. Az eredeti költségvetésben tervezett hiány pótlására ÖNHIKI 
pályázatot nyújtottunk be, mely 35.757 e Ft-ot biztosított a tervezet hiány csökkentésére. Ezzel sem tudtuk 
teljes egészében a hiányt pótolni, ezért működési hitel felvételére került sor, melynek összege az év zárásakor 
13.042 e Ft. Ezen összeg a 2007. évi mérlegtételek között a rövid lejáratú hiteleknél került kimutatásra.
Fejlesztési kiadásainkat teljes egészében a fejlesztési bevételeinkből (pályázatok, támogatások ) tudtuk 
finanszírozni.
A rendelet tervezet táblái és mellékletei számszakilag részletesen bemutatják a tárgyév teljes pénzforgal-
mát.
A rendelet tervezet táblái az egyszerűsített beszámoló adatait tartalmazzák az Áht. előírásainak megfele-
lően.
A mellékleteket címenként és alcímenként bemutatják a kiemelt előirányzatok  teljesítését.
1. Egyszerűsített mérleg az önkormányzat eszközeinek és forrásainak állományát mutatja, 11.45 %-os 
növekedéssel.
Eszközökön belül
A/ Befektetett eszközök 1,41 %-al emelkedtek.
B/ Forgóeszközök változása igen magas százalékot mutat, mivel az év folyamán tagi kölcsönt nyújtottunk 
az INNO-KOM 2002 KFT-nek.
Forráson belül
D/ Saját tőke 3,27 %-al, 85.753 e Ft-al nőtt.
E/ Költségvetési tartalékunk mutatható ki, de ez  kötelezettségvállalással terhelt.
F/ Kötelezettségeink 57,2%-al nőttek a kötvénykibocsátásból adódóan.
A követelések és kötelezettségek év végi állományát a 8,9, és 11, számú mellékletek mutatják be részlete-
sen.
2. Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés tábla az önkormányzat kiemelt előirányzatainak teljesítését mutatja. 
A pénzforgalmi bevételek 8,45 %-al alul maradtak a tervezettől.
A kiadások pénzforgalmi teljesítése 12,02 %-al kevesebb a módosított előirányzattól, 3,57 %-al marad el a 
bevétel teljesítésétől,  ami a pénzmaradványban mutatható ki.
3. Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás táblán 54.590 e Ft helyesbített pénzmaradvány mutatkozik.
A 2007. évi gazdálkodás folyamán 51.733 e Ft pénzmaradvány keletkezett, melyből 49.015 e Ft kötelezett-
ségvállalással terhelt ( 48.852 e Ft beruházási támogatás, 163 e Ft Kisebbségi Önkormányzat), mely összeget 
tovább növeli a normatíva elszámolásból 2.857 e Ft önkormányzatot megillető támogatás.
A feladatmutatóhoz kötött normatíva elszámolásból 2.977 e Ft még megilleti az önkormányzati költségvetést, 
de az iparűzési adóerőképesség elszámolása kapcsán 120 e Ft-ot  visszafizetési kötelezettség keletkezett.
4. Egyszerűsített eredmény kimutatás táblán nem szerepel adat, mivel az önkormányzat vállalkozási tevé-
kenységet nem folytat.
Bevételek alakulása: (1. és 2. sz. melléklet)
* Működési bevételek teljesítése 98,28 %-os volt, ezen belül az intézményi működési bevételek 77,21 %-ot, 
az önkormányzat sajátos működési bevételei 64,57 %-ot mutatnak.
Az intézményi működési bevételek a lakbér befizetések elmaradását, illetve a lakás értékesítések folytán 
megszűnt lakbérek bevételeinek kiesése okozza az alul teljesülést.
A helyi adók és az átengedett központi adók bevételei a módosított előirányzathoz viszonyítva kedvezően 
alakultak.
* Támogatások 100 %-ban teljesültek. A címzett támogatás 100 %-ban lehívásra került, így a Belvíz elvezető 
csatorna hálózat építési beruházás I.ütem befejeződött és a beruházás aktiválásra is került.
* Felhalmozási és tőke jellegű bevételek jelentősen elmaradtak a tervezettől mivel a Szélessávú Internet 
hálózat építési beruházás áthúzódott a következő évre, így a támogatásokat nem tudtuk igényelni.
* Támogatásértékű bevételek a működési bevételek kivételévek szintén jelentősen elmaradtak a tervtől, mivel 
ezek a bevételek a fejlesztésekhez a kivitelezői számla benyújtását követően igényelhetők.
* Végleges átvett pénzeszközök és a támogatási kölcsönök visszatérítése a lakosság részéről.
* Hitelnél az eredeti tervben szereplő összeget lecsökkentette az ÖNHIKI támogatás.
Kiadások alakulás: (3,4, és 5, számú melléklet)
I. Működési kiadások:
* A személyi juttatások módosított előirányzatának teljesítése 99,85 %-os, igen csekély mértékben marad 
el a tervtől.
* A munkaadót terhelő járulékok teljesítése a személyi juttatások függvénye.
* A dologi kiadások teljesítése összességében 98,79 %-os volt.
* Támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás teljesítése 100,53 %-os.
Működési célú pénzeszköz átadásnál (KHT) elmaradás tapasztalható a szűkös pénzügyi lehetőségeink miatt, 
az egyéb támogatásokat 100 %-ban tudtuk teljesíteni.
Társadalom-, szociálpolitikai juttatások teljesítése 6,93 %-át túllépte a módosított előirányzatot a lakosság 
egyre romló szociális helyzetének következtében.
II. Felhalmozási kiadások:
* A tervezett feladatokból az útfelújítás valósult meg, így a teljesítés 50 % alatt maradt.
* Beruházási kiadások a kivitelezések elhúzódása miatt jelentősen elmaradtak a tervtől, ezek rendezésére a 
2008. évben lesz lehetőség és a költségvetésben tervezett fedezet.
* Felhalmozási támogatási kölcsön törlesztése (KAC) 100 %-ban teljesült, támogatási kölcsön nyújtása pedig 
99,48 %-ban valósult meg. Az elmaradást az első lakáshoz jutók támogatásának folyósítása eredményezte, 
melyekre 2008. I. negyedévében kerül sor.
III. Finanszírozási kiadások teljesítése 15,02 %-al túllépte a módosított előirányzatot, amit a függő kiadási 
számla egyenlege okoz.
A beszámoló további mellékletei bemutatják az önkormányzat vagyonának alakulását, a rövid és hosszúlejára-
tú kötelezettségeinket és követeléseinket, a közvetett támogatásokat, a helyi cigány kisebbségi önkormányzat 
mérlegét és az önkormányzat intézményeinek létszám ellátottságát.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2007. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót 
a fentiek alapján fogadja el.
I z s á k, 2008. április 22.

Mondok József polgármester
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ÜGyELETEK

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    

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 

APRÓHIRDETÉSEK

Rendelési időn kívüli
ORVOSI ELÉRHETŐSÉGEK

ÜGYELET: Szabadszállás, Kálvin tér 1. 
   Telefon: 76/353-324

Az ügyelet igénybe vehető: hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön 16 
órától másnap reggel 8 óráig, pénteken 13-tól szombat reggel 8 óráig, 

szombaton, vasárnap és ünnepnapokon 24 órában.
AZ IZSÁKI ORVOSOK DÉLUTÁNI ELÉRHETŐSÉGE

hétfő: 12-16 óráig:  Dr. Szántó Ágnes (T: 76/374-375)
kedd: 12-13 óráig:  Dr. Bíró Sándor (T: 76/374-844)

              13-16 óráig:  Dr. Szántó Ágnes
szerda:  12-13. 30 óráig:  Dr. Rigó József Zsolt (T: 76/374-190)

               13. 30-tól 16 óráig:  Dr. Bíró Sándor
csütörtök: 12-16 óráig:   Dr. Rigó József Zsolt

péntek: 12-13 óráig:   Dr. Bíró Sándor
   Délutáni (12-16 óráig) ügyeleti telefonelérhetőség a zárójelben 

szereplő telefonszámokon, illetve a 06-20-962-4594-es számon, 16 
óra után pedig a szabadszállási ügyelet számán.

Gyógyszertári ügyelet
Május 1-25: Izsák, T: 76/569-208

Május 26-június 1: Szabadszállás, T: 76/358-028
Június 2-8: Izsák

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

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

Polgárõrség
06-30-555-6645

Május 22. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Ez már történelem 9.
20:10: Biztonsági Zóna
20:40: Izsák-Kiskunhalas 
           labdarúgó mérk.

Május 28. szerda
19:00: Kölyök TV (ism.)
20:05: Ez már történelem 10.
20:10: ITV Híradó
20:55: Megyei Krónika
21:25: Szivárvány Magazin

Május 29. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Ez már történelem 9-10.
20:10: Esti vendég Nagy Oszkár 
           és Ungor Pál (ism.)
20:45: IKEM előadás: Fenntartható 
          fejlődés és világvége

Június 3. kedd
14:00: Közvetítés a képviselő-
           testület üléséről

Június 4. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Ez már történelem 11.
20:10: Megyei Krónika
20:40: Közvetítés a képviselő-
           testület jun. 3-ai üléséről 
           (felvételről)

Június 5. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Ez már történelem 12.
20:10: ITV Híradó
20:55: Izsák-Kunszállás 
           labdarúgó mérk.

Június 11. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Ez már történelem 11-12
20:10: Megyei Krónika
20:40: Kisizsákiak kérték: 
            Kápolnaszentelés (ism.)

Június 12. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Izsákiak mondják…
20:10: Esti vendég
20:45: Biztonsági Zóna

Június 18. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Izsákiak mondják…
20:10: Megyei Krónika
20:40: IKEM előadás: 
           Magyar őstörténet
           és a mágusok
21:15: Szivárvány Magazin

Június 19. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Esti vendég
20:45: Izsák-Harta labdarúgó mérk.

Izsákon 110 m2-es, 1986-ban épült 
tetőteres, 4 szoba összkomfortos, 
kertes családi ház eladó.Tel.:06-30-
3260-381
Szőlőkivágási-, szőlőtelepítési- és 
támrendszer-pályázatok intézése. 
Támogatás max. 3.000.000,-Ft/hek-
tár. 100%-ban garantált siker.
Tel.:06-70-339-5917 Budavári
Főiskolai diplomával fiatal lány 
munkát keres (irodai, kulturális 
vagy egyéb). Ügynöki és szexipar 
kizárva! Tel.:06-30-407-7296 
Főzést és gyermekfelügyeletet 
vállaló személyt keresünk. T: 06-
70-316-1863
Megvételre keresek – Izsák külte-
rületén – szántót, gyepet (legelõt). 
Kérem a Hrsz., a hektár, az AK 
adatokat és árajánlatát a 06-30/999-
6210-es telefonszámra.

Születtek: Varga Gergő an.: Szabó Judit, Aczél Kevin an: Varga Erika. 
Házasságkötés: Bernáth Roland- Heinfahrt Janka.
Meghaltak: Baracskai László 78 éves, Bartók B. u.4., Kenyeres Imréné 
sz: Martinecz Etelka 78 éves, Katona J. u. 27., Tuba Mátyásné sz: Patai 
Aranka 39 éves, Rákóczi u. 13., Radics Aranka  56 éves, Rákóczi u. 13., 
Pénzes Béláné sz: Havasi Mária 82 éves, Károlyi u.1.

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a Szabadság tér 1. szám alatti 
fiókunk felújítási munkálatai befejeződtek.

A munkálatokat Ügyfeleink igényeit figyelembe véve végeztük, 
hogy Ön kényelmes és modern környezetben, otthonos légkörben 
intézhesse bankügyeit.

2008. május 19-től a megújult fiókban az alábbi szolgáltatá-
sokkal várjuk ügyfeleinket:
          * Lakossági betét és folyószámla ügyintézés
          * Értékpapír ügyintézés
          * Lakáshitel ügyintézés
          * Fogyasztási hitel ügyintézés
          * Valutaforgalmazás
Nyitva tartás: Hétfő – péntek:   7.45 – 13.00
               Csütörtök: 10.45 – 16.00

Váratlan helyzet?
OTP Személyi kölcsön 700 ezer Ft, 7 évre, svájci frank alapon, 
az első három hónapban 9 1�� Ft induló havi törlesztő részlettől 
igényelhető! THM: 20,21%. Referencia THM: 19,�7%.

Lakáshitel díjelengedési akció!
2008. május 13. – 2008. június 27.
Értékbecslés: 0 Ft 
Fedezetkezelési díj: 0 Ft
Takarnet lekérdezési díj: 0 Ft
A közjegyzői díjat az OTP Bank – OTP Jelzálogbank fizeti.
Egy ingatlan esetén, továbbá az előzetes értékbecslésre az akció 
nem vonatozik. 

A felújított bankfiókban továbbra is rugalmas ügykezeléssel 
várjuk kedves régi és leendő ügyfeleinket.

Tisztelettel:
OTP Bank

 FIGyELEM!
A Szabadság tér 30. alatti
(Szolgáltatóház emeletén,

a Postával szemben)
szoláriumban csõcsere 

történt!
Ugyanitt mûköröm: porcelán, brilliáns, 

csillám, zselé, manikür, SPA, parafinkezelés, 
henna-testfestés. T.: 20/310-9802


