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Sárfehér Napok 2008 Önkormányzati hírek

A „Virágos Izsákért” 
mozgalom értékelése

Mondok József magas egyetemi kitüntetése

Ünnepköszöntő
Tisztelt Olvasók!

A Sárfehér Napok valamennyiünk ünnepe, amely segít néhány napra 
feledni a hétköznapokat sújtó bajokat; a termelőket igen nehéz helyzetbe 
hozó alacsony terményfelvásárlási árakat, s a mindezt még tovább rontó, 
egyre keményebb külföldi konkurenciát, vagy a napról napra növekvő meg-
élhetési költségek szorítását. 

A huszonötödször megrendezésre kerülő ünnepünkkel tisztelegni kívá-
nunk az elődök és a mai izsákiak munkája, teljesítménye előtt. Hagyománya-
inknak megfelelően, kiállításokon mutatjuk meg, hogy mi minden termett 
a határban, készült a műhelyekben, vagy éppen festőink, képzőművészeink 
műtermeiben. Tesszük mindezt azzal a reménnyel, hogy ez a bemutatás segít jobban megismertetni 
úgy egymással, mint az ilyenkor idelátogatókkal mindazt, ami nálunk megterem, elkészül, amire mi 
büszkék vagyunk, s okkal lehetünk azok. Jó látni a nagy forgatagot a három napon, s azt az érdek-
lődést, mellyel a különböző kiállításokat, versenyeket, rendezvényeket keresik fel igen sokan.

Gondolom, nemcsak bennem fogalmazódik meg ilyenkor az, hogy öröm, és valamennyiünk öröme 
mindaz a városi fejlesztés, amelyekről a korábbi Sárfehér Napok megnyitóin rendre beszámolhattunk. 
Idén az új 50 csatornás kábeltévé rendszerünk és a szélessávú Internet-hálózat megvalósulásának 
örülhetünk. Ahogy valamennyiünk öröme az is, hogy a 200 éves évfordulóját e napokban ünneplő 
katolikus templom kivűl-belül megújulva várja a híveket és az odalátogatókat a szép jubileum al-
kalmából. Öröm, hiszen fejlődésünk, városiasodásunk lépcsőfokai ezek, de valamennyien tudjuk, 
hogy nemcsak magunk mögött hagyott fokok vannak, hanem még előttünk lévők is, szép számban. 
Hogy csak a legfontosabbakat említsem; egészségügyi központ és új művelődési ház építése, iskola 
felújítás, a csapadékvíz elvezető rendszer kiépítésének befejezése, belterületi útjaink felújítása. 

Azt is tudjuk, hogy e fokokra csupán a magunk erejéből aligha léphetünk fel. Központi támo-
gatás nélkül, ideértve az unós forrásokat is, ilyen nagyságú feladatok nem oldhatók meg. Az elmúlt 
években több pályázaton jártunk sikerrel, s bízom abban, hogy a jövőben is elkönyvelhetünk majd 
néhány hasonló sikert, s lesz az elkövetkezendő izsáki ünnepeken is miről beszámolni, például a 
fentebb felsorolt beruházások valamelyikének megvalósításáról.

Mint a Magyar Lovas Szövetség Fogathajtó szakágának elnöke őszinte örömmel tölt el az is, hogy 
immár 16-dik éve Izsákon rendezhetjük meg a Magyar Köztársaság Fogathajtó Egyéni és Csapat-
bajnokságát, az idény egyik legrangosabb versenyét. Ennek köszönhetően kiváló versenyzők, szép 
fogatok gyönyörködtetik a sportág kedvelőit ilyenkor Izsákon.

Kívánom, hogy az idei rendezvényen is érezzék jól magukat. A programkínálat ehhez most is 
garanciát jelent. Mondok József

polgármester

A Gödöllői Szent István Egyetem kilencedik al-
kalommal rendezte a nagy népszerűségnek örvendő 
Fogathajtó és Főzőversenyét.

A baráti társaságokat kovácsoló, hangulatos 
gödöllői „sokadalmon” mintegy félezren -köztük a 
tudományos élet jeles személyiségei, vezető politi-
kusok, ismert újságírók, tv-s személyiségek, sporto-
lók- vettek részt. Közel ötvenen hajtottak és mintegy 
harminc bográcsban főzték a különlegesnek számító 
kitűnő étkeket.

A négy gyönyörű nóniusz, illetve lipicai fogatot 
a tizenháromszoros fogathajtó világbajnok Lázár 

testvérek és Dallos Andor a szilvásváradi Állami Ménesgazdaság igazgatója -egykori válogatott fogat-
hajtó- hozták. „Segédhajtóként” ők vigyáztak a bakra ülő vendégek biztonságára is. 

A főzőversenyen megméretett ételeket a szakács-
olimpiára készülő magyar csapat négy mesterszakácsa 
bírálta.

A díjkiosztáson nagy megtiszteltetés érte Mon-
dok Józsefet Izsák város polgármesterét, a Magyar 
Lovas Szövetség Fogathajtó Szakág elnökét. Az 
egyetemet támogató munkájáért, rendezvényeinek 
segítését, a kölcsönösen előnyös kapcsolatok színvo-
nalas építését, magas kitüntetéssel a PRO NEGOTIO 
UNIVERSITATIS oklevéllel és mellé az egyetem fe-
héraranyból készült címerével ismerték el. Dr. Solti 
László egyetemi tanár a Szent István Egyetem rektora 
adta át a kitüntetést. 

Nagy sikert hozott a főzőverseny is: a hozzáértő 
zsűri az izsáki csapat túróscsuszával tálalt tanyasi kakaspörköltjét első díjjal és gyönyörű serleggel 
ismerte el.

Nagy volt az öröm, kitűnő a hangulat a sok-sok vendéget szívesen látó ízléses izsáki sátorban.
Prof. Dr. Fehér Károly 

A Képviselő-testület augusztus 26-án tartott ülésén rendeletet 
alkotott a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról, melyet 
lapunkban közzé teszünk.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2008. I. félévi költség-
vetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztésnek 
megfelelően jóváhagyta.

Jóváhagyta a Képviselő-testület a Táncsics Mihály Általános 
Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Diákotthon 
2007/2008. tanévi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztésnek 
megfelelően.

A Képviselő-testület az Izsákért Közalapítvány 2007. évi te-
vékenységéről szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően 
elfogadta.

A Képviselő-testület a Gondozási Központ Alapító Okiratának 
módosítását az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyta.

A Képviselő-testület szeptember 16-án is ülést tartott. Itt ren-
deletet alkotott a Közművelődési rendelet módosításáról, melyet 
lapunkban közzé teszünk.

A polgármester szóbeli előterjesztést ismertetett a Sárfehér 
Napi ünnepségek előkészületeiről.

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Mezőgazdasági Szak-
igazgatási Hivatal kérésére biztosítja a falugazdász működésének 
költségeit Izsákon a lakosság érdekében, amennyiben a testület 
ehhez nem járult volna hozzá úgy a falugazdász működését a Me-
zőgazdasági Hivatal megszüntetné.

A Képviselő-testület döntött arról az iskola kérésére, hogy két 
évfolyamon engedélyezi a maximális osztálylétszám túllépését, míg 
további 3 évfolyamon támogatta az iskola kérelmét az Oktatási 
Hivatalnál ez ügyben.

A Képviselő-testület zárt ülésén döntött a díszpolgári cím és az 
Izsákért kitüntető címek odaítéléséről. 2008-ban Izsák Díszpolgári 
címet adományozott a Képviselő-testület Tetézi Lajos, az Izsáki 
Televízió és az Izsáki Hírek főszerkesztője részére. A kitüntetéssel 
a képviselő-testület teljes mértékben elismerte a főszerkesztő mun-
káját a két médiánál, melyeket alakulásuk óta vezet. Ez a munka 
Izsákot bemutatja, nemcsak a város lakosságának, hanem országosan 
is jó hírünket kelti és határainkon túl is olvassák újságunkat.

Izsákért Emlékérmet az alábbi személyeknek, illetve szerve-
zetnek ítélte oda a Képviselő-testület: Beke Gyuláné, kisizsáki 
részönkormányzati képviselőnek  -  közéleti munkájáért, Csomor 
Sándorné bizottsági tagnak - közéleti munkájáért, Csorba Mihály 
nyugdíjasnak közéleti munkájáért, Izsák és Környéke Erdélyi Ma-
gyarok Egyesületének - kulturális és honismereti tevékenységéért, 
Jankovics István vállalkozónak - településfejlesztési munkájáért, 
Hangya Zsigmondné óvónőnek - oktatási munkájáért.

A kitüntetések átadására a Sárfehér Napok megnyitó ünnep-
ségén kerül sor.

A Képviselő-testület döntött a tehetséges továbbtanuló fiata-
lok támogatásáról. A testület 21 főnek ítélt oda havi 2.000.-Ft-os 
támogatást, és két fő támogatási kérelmét elutasította, mivel azok 
nem feleltek meg a kiírt feltételeknek.

Dr. Hauzmann János
címzetes főjegyző

A Képviselő-testület ez évben alkotott szabályzatot a „Virágos Izsá-
kért” mozgalomról és meghatalmazta a polgármestert, hogy értékelje 
a nevezéseket, és döntsön a kitüntetések odaítéléséről.

A polgármester 4 tagú bizottságot kért fel, hogy pontozzák a neve-
zéseket és a bizottság javaslatára az alábbi döntést hozta:

„Izsák legszebb virágos háza” címet a nevezett kategóriában 
Borka Mihály, Izsák, Bem J. u. 14. szám alatti lakos,
míg a II. helyet Varga István, Izsák, Madách u. 39. szám alatti lakos 

kapta.
A bizottság által javasoltak közül díjat a következők kaptak:
I. helyezett  Kovács Pál, Izsák, Gödör u. 10. szám alatti lakos,
II. helyezett Somogyi Lajos, Izsák, Rákóczi u. 37. szám alatti lakos.
A díjak átadására a Sárfehér Napok megnyitó ünnepségén kerül 

sor.
Mondok József

polgármester
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Újabb két kötet lapunk 
kiskönyvtár-sorozatában

Rácz Sándor új könyve

Tanulságos eset
Tisztelt Szerkesztőség!
Szeretném, ha esetemet közölnék a lapban, mivel azt hiszem, 

tanulsággal szolgálhat mindenkinek. Elöljárójában szeretném le-
szögezni, hogy mi mindig mindent zárunk úgy a lakást illetően, 
mint a kinti kapukat. Nemrégiben azonban elkövettük azt a hibát, 
hogy a hátsó bejárati ajtót nyitva felejtettük. Nyomban meg is lett 
az „eredménye”. Éjjel neszezésre és elemlámpa fényére ébredtem. 
A jelek a szomszédos szobából jöttek. Azt hittem, hogy a nálunk 
vendégeskedő kisfiú keresi így a fürdőszobát. Felkeltem hát, hogy 
segítsek neki a tájékozódásban, ám ahogy a szobába léptem, való-
sággal megdermedtem, mivel egy igencsak megtermett férfi húzott 
el a kijárat felé, alig két méterre az orrom előtt. Annyira meglepőd-
tem, hogy mire a mélyen alvó férjemnek szólni tudtam, a hívatlan 
látogató már árkon, bokron túl volt. Vitte a táskámat a benne lévő 
pénzzel, mobiltelefonnal és az összes irataimmal. Bizonyára a ta-
nulságot nem kell külön hangsúlyoznom. Elég egyetlen óvatlanság 
és máris baj lehet belőle.

A történet itt azonban még nem ért véget. Van egy pozitív 
momentuma is. Az irataim meglettek, mivel a tolvaj egy zacskóban 
eldobta őket a mezőn, két hetedikes fiú pedig megtalálta, s elhozták 
nekem. Nagyon hálás vagyok ezért nekik!

Név és cím a szerkesztőségben

Minden korosztály számára 
nyitottak vagyunk!

A táplálkozásról

A Sárfehér Napokra két izsáki témájú könyvet jelentettünk meg. 
Mihala Ferenc „Bűntelenül büntetve” című munkája az 1951-es úgyne-
vezett „Izsáki kulákper” történetét, hátterét dolgozza fel, bemutatva a 
kegyetlen diktatúra módszereit, melyekkel ártatlan embereket küldtek 
börtönbe, sőt halálba.

Tetézi Lajos, az „Izsáki ka-
tolikus egyházközség és a Szent 
Mihály-templom története” című 
könyvében, a középkori kezdetektől 
napjainkig követhetjük a helyi ka-
tolikus hitélet alakulását, s egyúttal 
Izsák történetének egy-egy szeletébe 
is bepillantást nyerünk.

Mihala Ferenc könyvének be-
mutatója szeptember 27-én, szom-
baton 10.30-kor lesz a Pálinkamú-
zeumban. Ezt követően Szabó Bence 
„Adalékok Izsák történetéhez” című 
művével ismerkedhetnek meg az érdeklődők, ugyanitt.

Tetézi Lajos kötetének bemutatója szeptember 24-én 20 órakor 
lesz a 200 éves évfordulóját ünneplő katolikus templomban, a jubi-
leumi hét ünnepi műsorának szerdaesti programjaként.

A napokban megjelent Rácz Sándor Parázsló szándék című munkájának 
második kötete, melyben a forradalmat követő megtorlás dokumentumait és 
személyesen megélt eseményeit idézi fel a szerző. Ezek mellett az előző kötet 
írásakor még fel nem lelt ’56-os iratok is megtalálhatók a műben, mellyel 
ismét igen hiteles kordokumentum-gyűjteményt kap kézhez az olvasó. Az 
egyes dokumentumokhoz (néhol szenvedélyes hangú) magyarázatokat, kiegé-
szítéseket fűz a szerző. Tanulságos, hasznos, s legfőképpen a forradalommal, 
és az azt követő megtorlással kapcsolatos igazság megismerését szolgáló 
olvasmány ez a könyv! Rácz Sándor, a saját tárgyalásáról és börtönéveiről 
szóló részekben, az embertelenségben is fel-felbukkanó emberség megható 
példáit is megmutatja, egyebek mellett a börtön-karácsonyokról, illetve a dr. 
Kardos János védőügyvédről szóló részekben.

-tetézi-

POSTÁNKBóL

Az Ezüst Gólya Nyugdíjas Klub „Idősek Napi” megemléke-
zést tart 2008. November 8-án 16 órai kezdettel a Művelődési 
Házban. Az ünnepség fővédnöke és egyben köszönti a megje-
lenteket, Mondok József polgármester úr, majd színes műsorral 
kedveskednek az óvodások, iskolások és a legidősebb generáció, 
a nyugdíjas klub tagjai.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt (nem csak nyugdíjaso-
kat) akiket szerény körülmények között vendégül látunk.

Ezüst Gólya Nyugdíjas Klub
vezetősége

Víz és szennyvíz-
csatorna bekötések 

ellenőrzése
Az Önkormányzat uta-

sítására az Inno-Kom 2002. 
Kft. dolgozói Laki Zoltán 
ügyvezető igazgató írásos 
megbízása alapján ellenőr-
zik a vezetékes víz és szen-
nyvíz bekötéseket, órákat 
és azok rendeltetésszerű 
használatát. 

Az ellenőrzésről min-
den esetben jegyzőkönyv 
készül. Kérjük a fogyasztó-
kat, hogy az ellenőrzésnél 
működjenek közre.

Dr. Hauzmann János
címzetes főjegyző

LELKI TESTVÉRISÉG
Izsáki zarándokok Szent Ferencnél

Az izsáki Szent Mihályról elnevezett templom és egyházközség 
vezetőtestülete, egyháztanácsa zarándokolt el augusztus végén a 
kecskeméti műkertvárosi Szent Ferenc Templomba Podmaniczky 
Imre, esperes-plébános vezetésével. A sárfehér szülőhazájában meg-
szokott már, hogy időnként külön programként, imanapot tartanak a 
plébánia civiljei valamely jeles lelki központban. Most a műkerti lelki 
központ volt az úti cél. A lelki előkészületek, litániák után kezdődött 
a szentmise, melyen homiliájában a jeles esperes megemlékezett 
Szent Ferencről, a templom névadójáról is. A közösség ezután dr. 
Fekete László egyházgondnok előadását hallgatta meg a templom 
építés egy évéről valamint a fölszentelést követő tizenegy hónapról, 
amelyet a hívek és a területen élő Isten kereső lakók csak „csodás 
23 hónapnak mondanak”. A lelki nap délelőttjének utolsó előadá-
sát Farkas P. József, az izsáki származású templomalapító tartotta. 
Arról szolt, hogy két kiemelkedő személyiségnek köszönhetően, az 
izsáki lelki-kegyelem forrás miként termékenyítette meg Kecskemét 
hitéletét; konkréten Marosi Izidor egykori izsáki majd kecskeméti 
plébános, néhai váci püspök és Jávorka Lajos, az első széchenyivárosi 
plébános munkásságára utalt. Végül a résztvevők érdeklődéssel hall-
gatták a kecskeméti Karol Wojtyla Barátság Központ építéséről szóló 
híreket, a csodás fölajánlásokról, eseményekről szóló beszámolókat. 
A közös együttlét a Vadaspark megtekintésével folytatódott majd a 
mûvészházban agapéval zárult.                                               -asef-

Sokat gondolkoztam azon, hogy melyik az a szervünk, avagy az a 
terület, amiről talán sokat beszélünk, de mégsem történik nagy változás. 
S minap egy furcsa mondaton akadt meg a szemem: „A halál a belekben 
lakozik”- Hippokratész mondása ez, amit nem tegnap jelentett ki!

A bélrendszer megbetegedése okozhatja egy ember halálát? Igen 
sokat hallhatunk a különféle egészségügyi műsorokban, hogy a táplálko-
zásunkra oda kellene figyelnünk. Figyeljük csak meg a reklámok felépíté-
sét: étkezéssel kapcsolatos termék-reklám, majd a nagy étkezések miatt 
bekövetkező kellemetlen érzések eltűntetésére ajánlott gyógyszerek, s 
a sor végén a lefogyást segítő krémek, szerek. Mindezek arra sarkalnak 
minket, hogy együnk, együnk, bármiről is legyen szó. 

S most vegyünk egy nagy levegőt és nézzünk a dolgok elé. Haladjunk 
végig a tápcsatornán és vegyünk hozzá néhány praktikus tanácsot.

Száj: Legalapvetőbb funkciója a táplálkozás elősegítése, mivel az 
emésztés már itt megkezdődik. A megrágott ételt a nyálban található 
enzimek elkezdik lebontani. (falatképzés).

A rágás: sőt az alapos rágás igen fontos. Egy közmondásunk is azt 
mondja: „Magyar ember nem beszél evés közben!” Milyen igaz, hiszen 
az étkezésnek is meg kell adni a módját. Nem szabad kapkodva, idegesen 
hozzá állni az étel elfogyasztásához. Alaposan meg kell rágnunk az ételt 
(pépessé), azért, hogy a következő fázisokban a szerveink úgymond 
előkészített ételt kapjanak meg. Azért fontos, hogy az emésztésünk 
könnyedebb legyen, és maradjon több energiánk is. Azok, akik a mun-
kájuk közben úgymond gyorsan „bekapnak valamit”, gondolván, hogy 
majd esete belakmároznak. Ezeknél, az embereknél szokott előfordulni, 
hogy evés után felpuffadnak, hányingerük van, az evés igazából nem 
élvezet, hanem az étvágy elnyomása. 

Fontos a fogazat is, hisz nem mindegy, hogy mivel, milyen minő-
ségben tudjuk az ételt megrágni. Remélem, hogy sokan tudják, hogy az 
amalgám típusú fogtömítések folyamatosan mérgezik a testet. A benne 
található higany káros a szervezetünkre! Érdemes ezeket, a töméseket 
minél előbb kicserélni!

Tippek:  - Ha idegesek vagyunk, akkor inkább egy pohár vizet 
igyunk, ahelyett, hogy ennénk. 

- Étkezésre szánjuk időt!
- Cseréljük ki amalgám típusú fogtöméseinket!
- Étkezzünk lassan, alaposan rágjuk meg a falatokat, s közben 

ne végezzünk egyéb tevékenységeket (pl.: rádióhallgatás, tévénézés, 
újságolvasás). Jövő hónapban folytatjuk.

Jógaórák Dunaföldvár, Bölcske, Paks után októbertől Izsákon is.
Jó egészséget mindenkinek!

Szalai Melinda
www.melinda-angel.fw.hu

30/338-90-51

Mozgáskorlátozott három-
kerekű, nagyon jó állapotban 
lévő bőrüléses kerékpár eladó. 
Lábbal vagy kézzel is irányítha-
tó. Érd.: Pál Tiborné Czirkos 
Judit, Izsák, Kossuth L. u. 42. 
Tel.: 06-20-5530-197 vagy 06-
76-360-064 
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Az Arany sárfehér Szőlő- és Borter-
melők Szövetkezetének tájékoztatója

A régi hulladéklerakók 
rekultivációja

„a gyengék erőssége az egység”

TETÉZI LAJOS

Gondolom...
...nemcsak a katolikusok számára fon-

tos az az évforduló, melyet most ünnepel a 
katolikus egyházközség. Valamennyi izsáki 
számára üzenete van annak, hogy 200 éve egy 
szép összefogás eredményeként felszentel-

hették a Szent Mihály-templomot. 1801-ben kezdték a nagy 
építkezést, és 1808-ra befejezték. Az egykori feljegyzések 
szerint száraz, ínséges idők voltak akkoriban, de az izsákiak 
mégis önerőből, minimális külső támogatással templomot 
emeltek, bizonyítékául a közös szándék és a hit erejének.

Gondolom, mindenki számára világos, hogy összefogás 
nélkül nem érhetők el nagy célok. Igaz ez minden közös-
ségre, legyen az bármekkora. Tapasztalhatjuk, hogy akár 
baráti, családi, vagy települési, sőt országos szinten is csak 
akkor haladunk, ha megvan az összefogás. Ha a közös ügyet 
mindenki egy irányba lendíti, s nem ki erre, ki arra. Mégis 
hányszor tapasztaljuk éppen ennek ellenkezőjét. Pedig a fizika 
törvényei is azt mutatják, hogy az erők egyesítése, egy irányba 
hatása eredményez egyenes haladást. Ez az egyenes előreha-
ladás az emberi közösségeknél is csak az erők összegzésével 
lehetséges. Ezért jó látni olyan eredményeket, amelyek erre 
adnak példát.

Gondolom, az is egyértelmű, hogy az összefogáshoz hit 
kell. Például abban, hogy jó a cél, ami a közösség előtt áll, 
érdemes tenni érte, értelme van az együttműködésnek. Sajnos 
mind értékvesztettebbé lesz körülöttünk a világ. Mind többen 
gondolják úgy, hogy csak a maguk érdeke a fontos, s ezért 
semmi sem drága, s a legkevésbé a közösség, a többi ember 
sorsa érdekli őket. Ha körbe nézünk magunk körül, ezt lát-
juk. Ma ezek a „példák”. Mindenhonnét zuhog ránk; szerezz, 
szerezz, szerezz! Csak így lehetsz sikeres. Te! Szó sincs itt a 
többiekről, s pláne valami hitről.

Gondolom, sokak életében volt már valamilyen fel, vagy 
megrázó esemény. Olyan, amely gyorsan viszonylagossá tett 
mindent, ami addig oly fontos volt. Kapkodva keresi ilyenkor 
az ember a fogódzót, a támaszt, s egyszeriben fájdalmasan 
világossá válik mi is a valóban fontos; hogy van-e kire, kikre 
számítania? Az egykori izsáki templomépítők üzenete talán 
az lehet a mának, hogy ők számíthattak egymásra, mert volt 
hitük egymásban, s abban, Akinek házat emeltek... 

Izsák város Önkormányzata az „Izsáki Regionális Hulladékgaz-
dálkodási Rendszer települési szilárd hulladéklerakóinak térségi 
szintű rekultivációs programja” című EU. támogatással megva-
lósítani tervezett pályázatot nyújtott be a projekt elszámolható 
költségeinek, a Kohéziós Alapból és a hazai központi költségvetési 
előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő 
részletes finanszírozására.

A pályázat címe: KEOP 2.3.0 a települési szilárdhulladék lera-
kókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése.

A pályázatban az alábbi önkormányzatok vesznek részt: Izsák 
város Önkormányzata, mint gesztor, Fülöpszállás község Önkor-
mányzata, Harta nagyközség Önkormányzata, Kaskantyú község 
Önkormányzata, Kunadacs község Önkormányzata, Orgovány 
község Önkormányzata, Solt város Önkormányzata, Szabadszállás 
város Önkormányzata, Újsolt község Önkormányzata.

A pályázaton az Önkormányzatok az előkészítő munkákra 48 
millió forintos összköltségvetésre nyújtottak be kérelmet. Ebből a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató 40.800.000.-Ft-ot 
biztosított a 2008. május 3-án aláírt szerződés szerint. 

A projektazonosító: KEOP-2.3.0/1F-0001
Az elnyert pályázati támogatás alapján szükséges a pályázatban 

résztvevő önkormányzatok hulladékinak felülvizsgálata, az enge-
délyek elkészíttetése, a végleges javaslatok kidolgozása a hulladék 
ártalmatlanítására. Erre vonatkozólag a gesztorönkormányzat 
közbeszerzési eljárást írt ki a tervező és előkészítő munkákra, 
melynek elbírálása jelenleg folyamatban van. A későbbiek során 
az előkészítési pályázat elbírálása után végezzük el a szükséges 
szakmai munkákat és ártalmatlanítási módokat, majd ennek költ-
ségismeretében nyújtjuk be a II. fordulóra a végleges ártalmatla-
nítás költségeinek ismeretében az újabb pályázatunkat a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökségnek.

Dr. Hauzmann János
címzetes főjegyző

projektigazgató

Megkezdődött a szüret, de sajnos nem a régi örömteli ünnep hangulatával. Okok:
* A felvásárlók részéről az érdeklődés enyhe, a felvásárlási szándék bizonytalan, az ajánlott ár pedig a 

30-35 %-kal alacsonyabb az előző évinél. Az ajánlott fizetési feltételek rosszabbak. Fennáll a veszélye, hogy 
a termés egy része egyáltalán nem talál vevőre, esetleg csak bérfeldolgozásra és betárolásra vállalkoznak a 
borászatok.

* Más borvidékek hasonló gondjai, több nagy felvásárló cég helyzetének romlása miatt igen jelentős 
kínálat tapasztalható borvidékünkön kívüli területekről is.

* Mindezek oda vezethetnek, hogy a borvidék szőlőtermelésének jelentős hányada -akár 1.000.000 q. 
szőlő- még a rendkívüli alacsony, költségeket sem fedező áron sem lesz értékesíthető, főleg a késői érésű 
fajták egy része fizetőképes vevő hiányában a tőkéken marad.

* Ezek a hatások megrendítik a szőlőtermesztés amúgy is évek óta rossz gazdasági helyzetét és az eddigi 
józan, megfontolt magatartás helyett az ültetvények tömeges kivágása mellett döntenek a termelők. Az sem 
látszik, hogy ezen a tájon a már tönkrement, felszámolódott zöldségtermelés, a szőlőhöz hasonló válságban 
lévő gyümölcstermelés és most a szőlőtermelés felszámolása után mihez kezdjenek a termelők? Álljanak 
oda a segélyre szoruló sok ezer vidéki család mellé?

A kiváltó okok között elsősorban a következők szerepelnek:
* A piac beszűkülése és a hazai, valamint a piacainkra beáramló olcsó, főleg Olaszországból származó 

bor azt eredményezte, hogy a tavalyi kisebb termés ellenére a borászatok 2008. augusztus 1-i borkészlete 
nagyobb a tavalyinál.

* Az elmúlt évben csökkent a belföldi és a határon túli palackos borértékesítés.
* 2008-ban a szőlősgazdák gondos munkával kivédték a különböző kórokozók és kártevők meg-megújuló 

támadásait, így az ehhez szükséges anyagok, szolgáltatások árainak erőteljes növekedése miatt lényegesen 
megnövekedett az önköltség.

Milyen megoldási lehetőségek lennének?
* A forgóeszközhiánnyal küszködő felvásárló borászatok középtávú kamatmentes hitelhez juthatnának 

a szőlőtermés felvásárlására azzal a megkötéssel, hogy ebből a szüret évének végéig a szőlő teljes felvásárlási 
árát kifizetik a termelőnek.

* A szabolcsi almatermelőkhöz hasonló kormányzati segítséget kapnának a szőlősgazdák.
* Kormányzati ráhatással el kellene érni, hogy a nagy forgalmazó áruházláncok Magyarországon első-

sorban a hazai termékeket forgalmazzák és legalább akkora mennyiségben terítsenek magyar terméket a 
határon kívüli hálózataikba, amennyit onnan behoznak.

* Újra kell gondolni a bor forgalomba hozatali járulék kivetési alapjának, beszedésének és felhaszná-
lásának az egész rendszerét, hogy az, a befizetők által is közvetlenül átláthatóan ténylegesen a magyar bor 
piaci pozícióinak erősítését szolgálja.

* Elsősorban az ellenőrzésre jogosult szervezetek - MGSZH Borminősítési Igazgatósága, Vám és Pénz-
ügyőrség - lehetőségeinek koncentrált alkalmazásával fékezni szükséges a -legális és illegális- határainkon 
kívülről származó borok térhódítását a hazai borpiacon.

* A megismétlődő szüreti - felvásárlási gondok ismételten felvetik a hosszú évekig megvolt, majd a rend-
szerváltás - privatizáció során és következtében felszámolódott, a szőlőtermelő és borászat közötti tartós, hos-
szútávon mindkét félnek kötelezettséget, ugyanakkor biztonságot is jelentő integrációs kapcsolatok újraépítését. 
Ehhez az ágazati szakmai szervezetek összehangolt munkája és célirányos állami segítség nélkülözhetetlen.

A jelenlegi kihívásoknak való megfelelés már meghaladja a termelők erejét. Hatékony kormányzati 
intézkedések és hatósági munka nélkül az ágazat szereplői képtelenek megoldani a fennálló problémákat. 
A Szőlő-Bor Termelői Csoportok Országos Szövetsége - Hangya Szakági Szövetség tagjai augusztus 27-én 
Izsákon vitatták meg a felmerült problémákat, és a következő nyilatkozatot jutatták el az illetékes kormány-
zati szervekhez és a sajtóhoz:

„A szakági szövetséghez tartozó 33 új típusú szövetkezés képviselői megtárgyalták az idei szüret várható 
kilátásait, és a szükséges tennivalókat. Igényként fogalmazódott meg a léalma gondjaihoz hasonló probléma 
elkerülése érdekében az idei szüretnél elvárható és tartható irányárak meghatározása. A hazai és külföldi 
szakmai és piaci információk ismeretében a fehérszőlő esetében fajta és minőség átlagban a nettó 60,- Ft/kg, 
a vörös szőlők esetében fajta és minőség átlagban nettó 70,- Ft/kg az elfogadható minimum felvásárlási 
irányár. Egyéb esetben az elmúlt év fagy-, és aszálykár, illetve az idei év kórtani problémái miatti többletrá-
fordításokat nem ellensúlyozza az átlagévhez viszonyított 10-15%-nál nagyobb hozam.

A közgyűlésen elhangzott még, hogy Magyarországon a 2003-tól szerveződő új típusú szövetkezések egy-
séges gondja, és az ellehetetlenülésükhöz vezethet a tagok szőlőtermésének értékesítésekor a számlázással egy 
időben jelentkező ÁFA fizetés terhe. A szövetkezetek a tagjai által termelt szőlő ellenértékét a felvásárlóktól 
több részletben kapja meg, az utolsó részletet általában a szüret után fél évvel, de a továbbértékesített szőlő 
után az ÁFÁ-t az értékesítéskor be kell fizetnie. A részletfizetés-kérelmet az APEH csak hosszas mérlegelés és 
biztosíték felmutatása után hagyja jóvá, de a részletfizetés is súlyos kamatteherrel jár. Az ilyen szövetkezések 
Alapszabályuk szerint a tagokkal folytatott kereskedelem során nem tehetnek szert nyereségre, így az ÁFA-
finanszírozás költsége is a működési költségek fedezetére nyújtott, évről évre csökkenő mértékű, főleg Európai 
Uniós pénzből nyújtott támogatást terheli. 

A szövetség részéről felvetésre került, hogy több hazai borászat által a minél nagyobb nyereség elérése 
érdekében beszállított legális, és jelentős mennyiségű sok esetben illegális olasz bor a magyar szőlőültetvények 
tönkretételéhez vezetnek. Felvetődött: ha az EU nem tiltja, hogy az adott piaci környezet megvédje magát a kétes 
eredetű és minőségű, dömping áron beérkező termékektől, akkor hazánk miért nem él ezzel a lehetőséggel?!

Kiknek áll érdekében a szőlőtermelés ellehetlenítése, a szőlőültetvények kivágása, a vidék megtartó-
erejének további csökkentése? A tanácskozók elmondták, senkinek sincs ilyen érdeke, egyszerűen az EU 
által is tolerált piacvédelem hiányzik. Példaként a szőlőt nem is termelő Svédország példája hangzott el: 
a skandináv országba szeszes ital csak az állami monopóliumon keresztül vihető be, így ott jól működik a 
kontroll. Túl liberalizált rendszerünkben akadály nélkül, vagy fű alatt érkezik a borutánzat. Érdekes adat, 
hogy az olasz statisztika szerint több bort exportáltak Magyarországra, mint amennyit a magyar statisztika 
jelez. A statisztika ugyanakkor mást is mutat: Magyarországon a rendszerváltás óta az ültetvények nagysága 
felére csökkent. 

A jelenlevők elmondása szerint a szőlőszüret egyben marketing eszköz is, amit a jelenlegi ellenőrzés 
szinte teljesen ellehetetlenit. A hatósági szigort túlzásba vivő, megalázó ellenőrzések nem csak a szüretven-
dégeket riasztják el, hanem feleslegesen vegzálják a szüretelőket. Költséghatékony ellenőrzés ügyében egy 
év alatt sem történt semmi változás: milliárdos nagyságrendű költségeken ellenőrzik a 200 millió forintot 
el sem érő szüreti közteherjegyek meglétét. Ez lenne a takarékos állam!? 

Ezeken kívül több olyan gond is felmerült a tagok részéről, amin politikai akarattal könnyen lehetne 
változtatni. Ilyen felmerült gondok, többek között, az Unión belül a legdrágább és lassúbb borminősítések, 
a szántók és szőlőültetvények aránytalan földalapú támogatása, a nulla tolerancia merevsége és a kötelező 
melléktermék lepárlás rendezetlensége.”

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, Internet: www.aranysarfeher.hu 

Vezetőség
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LABDARÚGÁS

Vészes gólszegénység 
Gondolatok, versek 

a jegyzetfüzetből 
- szüret tájánAz utóbbi mérkőzéseinken volt részünk örömben és bánatban is. Sajnos nagyon rossz a helyzetki-

használásunk (hat mérkőzés alatt csak öt gólt értünk el), ezért sok mérkőzésünkön vesztettünk pontot 
vagy pontokat. Az öt forduló alatt egy-egy győzelmet és döntetlent értünk el, míg háromszor vereséget 
szenvedtünk. Nézzük a mérkőzések krónikáját.

A második fordulóban Pestre látogattunk a Budapesti Honvéd második csapatához. Nehéznek ígérke-
zett ez a mérkőzés, ugyanis sok fiatal van az ellenfélnél, akik szeretnének felkerülni az NB I-es csapathoz. 
Sajnos nagyon hamar vezetést szereztek, ami megfogott minket. Egymás után vezették a támadásokat, 
mi meg sok hibával játszottunk, és a kapusunknak többször is bravúrral kellett hárítania. A félidő köze-
pére összeszedtük magunkat, és most már mi is eljutottunk az ellenfél kapujáig. Kis szerencsével akár 
egyenlíteni is tudtunk volna, ami sajnos nem sikerült. A második félidőt szintén erősen kezdte a hazai 
csapat, aminek meg is lett az eredménye, mert újabb gólt sikerült szerezniük. A mérkőzés végére elfáradt 
csapatunk és viszonylag könnyedén tudta bebiztosítani a kispesti csapat a győzelmét. 

A következő fordulóban ismét nagyfalat következett számunkra, ugyanis Kecskemét második csa-
patával játszottunk hazai pályán, akik az első két fordulóban nyertek. Az ellenfél csapatában pályára 
lépett három olyan játékos is, aki előtte is és utána is az NB I-es együttes kezdőcsapatában kapott 
helyet. A vendégek léptek fel támadólag, de mi szerencsére nagyon jól védekeztünk, és a gyors ellen-
támadásokra fektettük a hangsúlyt. Mindenki nagyszerűen küzdött, és ennek az lett az eredménye, 
hogy csak ritkán alakult ki veszélyes helyzet a kapunk előtt. A távoli lövések pedig vagy elkerülték a 
kaput, vagy a kapusunk védett. A második félidő elején egy szöglet után nagyon szép összjáték végén 
megszereztük a vezetést. Sajnos nem sokáig örülhettünk a vezetésnek, mert egy rövid felszabadítás 
után távoli lövéssel egyenlítettek a vendégek. A gól után a vendégek nagyon sokat tartózkodtak a mi 
térfelünkön, mi pedig csak a védekezésre tudtunk figyelni. Szerencsére még ekkor is jól zártuk le a 
16-os környékét, így a kapusunknak is könnyebb volt hárítania, bár egyszer a kapufa is besegített neki. 
Nyolc perccel a mérkőzés vége előtt aztán egy szép kontratámadásból ismét megszereztük a vezetést. 
A hátralévő időben a vendégek támadtak, de igazán átütő erő nem volt a támadásaikban, ezért egy 
nagyszerű győzelmet arattunk. 

A 4. fordulóban Szolnokra látogattunk. Jól kezdtük a mérkőzést, mi voltunk némi mezőnyfölény-
ben, de a hazaiaknak is voltak veszélyes támadásaik. A félidő közepén megszereztük a vezetést, sőt kis 
szerencsével még újabb találatot is szerezhettünk volna, de a helyzeteink kimaradtak. A félidő utolsó 
percében aztán ez megbosszulta magát. Egy szabadrúgásból egyenlített a hazai csapat. A második félidő 
sajnos nagyon rosszul kezdődött a számunkra, ugyanis pár perc után ismét hazai gólnak örülhettek a 
nézők. Továbbra is a szolnokiak voltak mezőnyfölényben és ez sajnos gólokban is megmutatkozott. A 
mérkőzés utolsó szakaszában mi is próbálkoztunk támadásokkal, de sajnos kimaradtak a helyzeteink, 
a hazaiak pedig ellentámadásokból bebiztosították a győzelmüket. Sajnos a második idegenbeli mér-
kőzésünkön is pont nélkül maradtunk.

A következő fordulóban Algyő csapata látogatott el hozzánk. Négy forduló után ők vezették a tabel-
lát, mert háromszor nyertek és egyszer döntetlenre végeztek. Érdekesség, hogy amikor először voltunk 
az NB III-ban, akkor tőlük kaptunk ki egyedül hazai pályán, ezért lett volna miért visszavágni. Akkor 
a visszavágón is ők nyertek. A mérkőzés első félidejében kiegyenlített játék folyt a pályán. Mind a két 
csapatnak akadtak gólszerzési lehetőségei, amelyekből szerencsére nekünk sikerül egyet kihasználni. A 
második félidőben nagy erővel kezdtek támadni a vendégek, aminek sajnos hamar meg lett az eredmé-
nye, mert sikerült kiegyenlíteniük. A következő percekben is a vendégek birtokolták többet a labdát, mi 
sajnos alig tudtuk megtartani. Félő volt, hogy ismét betalálnak, ami félóra elteltével be is következett. 
A vezetésük tudatában kicsit visszaálltak az algyőiek és ellentámadásokkal próbáltak veszélyeztetni. Mi 
az utolsó erőtartalékainkat vetettük be, próbáltunk hajtani az egyenlítésért. Helyzeteink is voltak, de 
sajnos ezeket nem sikerült kihasználni. A legnagyobb lehetőség az utolsó percben alakult ki, amikor 
már a kapus mellet is elgurult a labda, de nagyon kisodródott a játékos és csak a kapufát találta el. Ezzel 
sajnos elvesztettük a hazai veretlenségünket, és nem sikerült visszavágni az algyői csapatnak. A hatodik 
fordulóban az eddig nyeretlen és csak egy döntetlent elérő Kiskunfélegyházához látogattunk. A mérkőzés 
elején kiegyenlített játék folyt a pályán, de aztán egyre jobban átvettük a játék irányítását. Sajnos megint 
előjött, hogy a legnagyobb helyzeteket is ki tudjuk hagyni. Ha a felét kihasználjuk, akkor már az első 
félidőben eldönthettük volna a mérkőzést. A második félidőben aztán megfordult a játék képe, mert a 
hazaiak támadtak nagy erőkkel és mi félhettünk, nehogy gólt szerezzenek. Egyszer a gólvonalunkról tisz-
táztunk, és a kapusunknak is többször bravúrral kellett hárítania. A mérkőzés vége felé kicsit rendeztük 
a sorainkat, és egyre többször eljutottunk a hazai kapuig, sőt egyszer be is találtunk, de a játékvezető les 
címén nem adta meg. Ebben az idényben ez volt az első döntetlenünk, ami kis szerencsével győzelem is 
lehetett volna, de ha nem tudunk gólokat lőni, akkor később is nehéz lesz eredményeket elérni.
2. forduló:
Bp. Honvéd II - Adrenalin Izsáki Sárfehér SE 4 - 0 (1 - 0)
Gréczi Gábor: 1-0-ig volt esélyünk a pontszerzésre, de aztán érvényre jutott a nagyobb játékerő.
3. forduló:
Adrenalin Izsáki Sárfehér SE - Kecskeméti TE II 2 - 1 (0 - 0) Góllövő: Nagy, Kósa(öngól).
Gréczi Gábor: Igazi presztízsmérkőzés volt, nagy akarás és némi szerencse kellett a győzelemhez.
4. forduló:
Szolnoki Spartacus - Adrenalin Izsáki Sárfehér SE 4 - 1 (1 - 1) Góllövő: Márton
Gréczi Gábor: Kiütközött a rutintalanságunk és így pont nélkül maradtunk.
5. forduló:
Adrenalin Izsáki Sárfehér SE - Algyő FC 1 - 2 (1 - 0) Góllövő: Nagy.
Gréczi Gábor: A játék képe alapján egy pontot megérdemeltünk volna, ehhez azonban teljes koncent-
ráció kell az egész mérkőzésen.
6. forduló:
Kiskunfélegyházi HTK - Adrenalin Izsáki Sárfehér SE 0 - 0
Gréczi Gábor: Közelebb álltunk a győzelemhez, de rúgott gól nélkül ez a későbbiekben sem fog sikerülni.
További mérkőzéseink:
Szeptember 21. 16:00: Adrenalin Izsáki Sárfehér SE - Újbuda TC
Szeptember 27. 16:00: Gyulai Termál FC - Adrenalin Izsáki Sárfehér SE
Október 04. 15:30: Monori SE - Adrenalin Izsáki Sárfehér SE
Október 12. 15:30: Adrenalin Izsáki Sárfehér SE - Hódmezővásárhelyi FC
Október 18. 15:00: Érdi VSE - Adrenalin Izsáki Sárfehér SE
Október 26. 14:30: Adrenalin Izsáki Sárfehér SE - Orosháza FC
Nagyon remélem, hogy az őszi idény második felére javítani tudunk a gólszegénységünkön, és akkor 
nagyobb sikerek is érhetnek minket, ezért is:

HAJRÁ IZSÁK!                                                                                                           Izsák László

- A bor bizonyíték arra, hogy Isten szeret és azt akarja, hogy 
boldogok legyünk.

(Benjamin Storming)
- Egy berúgott ember vagy bárány, vagy disznó, vagy oroszlán. 

(dán közmondás)
- Az alkoholista az, aki ugyanannyit iszik, mint mi, csak nem 

szeretjük. (Dilan Thomas)
- A bor eredete Kolozsvári Grandpierre Emil szerint: A bort Noé 

találta ki. Hat állat vérét keverte össze. A hat állat az oroszlán, a 
tigris, a medve, a disznó, a majom és a galamb volt. Ez a hatféle vér 
mutatkozik meg a részegek hatféle természetében. Van, ki büszke, 
mint az oroszlán, kegyetlen, mint a tigris, dülöngél, mint a medve, 
disznó módjára sárban hentereg, majomhoz hasonlóan bujálkodik, 
vagy olyan szelíd, mint a galamb.

Csanádi Imre 

Pihen a prés
Mustszag bódít
zenél a csönd,

hallgatom.
Szőlőszem és
részeg darázs
hemzseg az

udvaron.

Juhász Gyula

Az ivó 
Kivert a végzet. Ideballagok
Mellétek, boros, piros asztalok.

Élet szegénylegénye, bús betyár,
Itt rám felejtés édes mérge vár.

Sötét az élet, de piros a bor,
Boros bíborban az öröm dalol.

Fekete éjben, lelkem éjjelén,
Ez öröm lángját élesztgetem én.

Tudom, hogy éget és eléget ez,
De egyszer így is, úgy is vége lesz.

ó addig forrjon, mint a must, szívem,
Édes vadul és édes szelíden.

Villogjon billikomom fenekén
A rubin vágy és a smaragd remény!

A borban régi őszök fénye ég,
Szüreti tűznek önti melegét.

És néha mézes, mint a régi csók,
És fanyar, mint a tűnt illúziók.

És keserű, mint sorsunk, a cudar
És néha furcsa vágyakat sugall:

Szeretni újra, élni újra még
És ekkor érzem, hogy már itt a vég.

Meghalni százszor, szépen, így 
lehet
S köszönteni a hűtlen életet,

A hűtlen asszonyt, mindent, ami 
szép
És kárhozat és üdv és semmiség!

Ady Endre

Szüret (részlet)
A lombhulláskor vigaszunkra
Eljön a víg szüret megint,
Lesz már, ami fölmelegítsen,
Ha kissé hűsebb szél legyint.
A szőlős-kertek vígan vannak,
Aki most búsul, mind bohó,
Egy jelszavunk legyen szüretkor:
A dáridó, a dáridó.

Közreadja: 
Varga László

Kárpitos szolgáltatás Izsákon
Várjuk az érdeklődőket, leendő ügyfeleinket, megrendelőinket 
Izsákon, a Rákóczi u. 19. szám alatt (volt orvosi rendelő) az 
udvarban, a főutca felöl.
Tel.: 06-20-209-7822
Nyitva tartás: Hétköznap 9-12-ig és 13-17 óráig
                      Szombat 9-12 óráig  
Kínálatunk: 
- új és felújított magyar és külföldi minőségi bútorok 
- szekrénysorok, ebédlőgarnitúrák, beépíthető konyhabútorok
- lakás-berendezési cikkek és kiegészítők
Szolgáltatásaink:
- kárpitozott bútorok áthúzása, felújítása, és átalakítása
- régi stílusú bútorok magas szintű restaurálása
- szobaméretre tervezett igény szerinti bútorok gyártása
- széleskörű járműkárpitozás (ülés, ajtó, tető, váltóharang)
- kulturális intézmények berendezései tervezéstől - kivitelezésig 
vagy felújítása
- új bútor vásárlása esetén, régi bútora lehetőség szerinti beszá-
mítása
- névjegykártya tervezése és készítése 24 óra alatt (laminált is)
- iratok, képek laminálása
Kárpitozott bútorainkat kiállítjuk 2008. szept. 26-27-28-án a 
Sárfehér Napok alkalmából az Izsáki Ipartestület épületében. 
(Gábor Á. u. 4.) 
Akció! Kárpitozott bútoraink 10% kedvezménnyel megvásárol-
hatók, amíg a meglévő készlet tart!  
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v a L L á s

Ünnep elébe
Mit is mondok! Hiszen azóta, hogy tervbe vettük templomunk 

200 éves évfordulójának méltó megünneplését, minden nap ünnep 
volt: a készülődés ünnepe, olyan régi szombat délután, amikor már 
házat, udvart, ruhánkat és magunkat készítettük elő a vasárnapra. 
Ünnepi időket élt meg az izsáki katolikus közösség.

„Emberé a küzdelem, a munka, Istené az áldás. Kell hát emlé-
keznünk a küzdelemre, a sok áldozatra és munkára, s mindezt oda 
tenni jubileumi ünnepünkön a Mennyei Atya elé - hálaadásként.

Mert hálát kell most adnunk Istennek mindazokért, akik te-
temes anyagi áldozattal megújítottak mindent, ami a templomot 
és a környezetét illeti. Hálát kell adnunk azért a testvérünkért, aki 
egymaga vállalta a templom belső díszítő festésének és restaurá-
lásának költségeit. Hálát adunk azokért a segítőkért, akik egy-egy 
nagyobb munka után a kezüket nyújtották, s a fizetség egy hálás 
kézfogás volt. Hála illeti, s Istentől jutalom azokat, akik önzetlen 
segítésükkel rendbe hozták a templomot övező teret, akik vállalták 
- nagyon sokan! - a templom kerítésének teljes felújítását, akik a 
Közösségi Ház, plébánia, Both-iskola, kántorház felújításán munkál-
kodtak, nagy értékű felajánlásokkal. De köszönetet kell mondjunk 
mindenkinek, aki csak jó szívvel valamit is tett azért, hogy jubileumi 
ünnepünk külsőleg is szép legyen. Azok pedig, akik önként vállalták, 
hogy imádságukkal békés, lelki hátteret nyújtanak a megújuláshoz, 
méltán fogadhatják hálás köszönetünket.

Ünnep közben, jubileumi hálaadónap előtt vagyunk tehát. 
A küzdelem, a munka a végére jár, várjuk a Mindenható Isten 

áldását minden áldozatra, minden fáradozásra. Hálaadásunk 
végén pedig megvalljuk: az emberé a hálaadás, és egyedül Istené a 
dicsőség, mindenért! Áldott legyen az Úr mindörökké!  
 Podmaniczki Imre plébános

Tábori napló 

Egyházi hírek
- Jubileumi hetünket 22-től 28-ig tartjuk. Minden este a szentmi-
sével kapcsolatban vannak lelki programok, a szórólapokon meg-
adott időben és témákban. Péntek estétől Érsek atya tart előkészítő 
szentbeszédeket az esti szentmisékben.
- Jubileumi, búcsúi és terményhálaadó szentmisénket vasárnap 10 
órakor kezdjük. Érsek atya mondja az ünnepi szentmisét, s megbér-
málja a fiatalokat.
- Október 1-én, szedán este fél 6-kor tartjuk az első októberi rózsafüzér 
ájtatosságot. Ettől kezdve az esti szentmisék 6 órakor kezdődnek.
- A terményáldásra hozott terményeket a piarista atyáknak adjuk át.
- Minden kedves testvérünknek boldog, szép ünnepnapokat kívánunk!

Idén én kaptam azt a megtisztelő feladatot, hogy számot adjak a református fiatalok együtt eltöltött hat 
napjáról. Hogyan is zajlik egy hittantábor? Ha elég türelmes és kitartó a Kedves Olvasó, mindezt megpróbálom 
megosztani vele. Következzen tehát egy kis táboridéző:

Ebben az évben is közel negyvenen döntöttünk úgy, hogy egy hetet testi, lelki és közösségbeli épülé-
sünknek szentelünk. Hétfő reggel a megszokott helyen gyülekeztünk, nagy nehézségek árán betuszkoltuk 
csomagjainkat a busz aljába, könnyes búcsút vettünk szüleinktől, és kicsit izgatottan - vajon mennyi élmény 
vár ránk a hét folyamán?- elindultunk Mór felé. Már tizenegy órára el is értük úticélunkat és elfoglaltuk tetőtéri 
szobáinkat. Dél körül a Fekete Gyémánt étterembe indultunk, ahol egész hét során finomabbnál finomab-
bakat ebédeltünk. Délután részt vettünk az első foglalkozáson, ezt követően pedig Mór utcáin tettünk egy 
sétát. Vacsora után esti áhítat következett, melynek végén sor került az „angyalkázás” első lépésére: a nevek 
kihúzására. Mit is jelent ez pontosan? A tábor összes résztvevőjének a neve egy borítékba kerül, és mindenki 
kihúz belőle egyet, lehetőleg nem a sajátját. A név tulajdonosának a héten ő lesz az őrangyala, tehát gondot 
visel róla, megágyaz helyette, reggelit készít neki, apró ajándékokkal és hasonló figyelmességekkel halmozza 
el. Mindezt persze a legnagyobb titoktartás mellett úgy, hogy az illetékes személy ne jöjjön rá védelmezőjének 
kilétére. Az áhítat után vetítés volt: a „Nanny McPhee - A varázsdada” című filmet néztük meg. A takarodó 
időpontja tizenegyre volt kitűzve, ennek teljesítését nehezítették az angyalkázás izgalmai és az, hogy még 
csak az első napon voltunk túl. 

Másnap a reggelt tornával indítottuk Nóri jóvoltából, melyen kicsik-nagyok, fiúk és lányok egyaránt lelke-
sen vettek részt. A reggelit és persze az egész heti jó falatokat (lángost, pudingot, bundáskenyeret) ismét Ica 
néninek, Erzsike néninek és Piroska néninek köszönhettük, akiket a naposok mindig segítettek. A testi táplálék 
mellett lelki táplálékban is volt részünk az egész hét folyamán. A következő foglalkozásokra került sor nap mint 
nap: reggeli áhítat - ezúton szeretnék köszönetet mondani a szolgálattevőknek: Annának, Évinek, Gábornak, 
Lacinak, és Viktornak; délelőtti foglalkozások, melyek során a kisebbek az imádságról tanultak: kérésről, 
hálaadásról, közbenjárásról, bűnvallásról, dicsőítésről. Foglalkozásaikat Ildikó, Nóri és Piroska néni vezette. 
Köszönjük! A  már konfirmáltak pedig olyan témákról beszélhettek, melyeket a hit értelmét megkérdőjelező 
emberek tehetnek fel nekünk. A Biblia hitelességéről, Jézus személyéről és a Szentháromságról hallhattunk 
Nagy Árpád jóvoltából. A nap végeztével pedig esti áhítatot tartottunk a templomban. Minden alkalommal 
vagy gitárral (Gabinak és Iminek köszönhetően) vagy pedig anélkül énekeltünk. A korábban említett keddi 
nap délutánját a móri strandon töltöttük el. A kisebbek a kacsaúsztatóban lubickoltak, a már biztonsággal 
úszók pedig a mély medencében úsztak, lebegtek, többen pedig bombaként- vagy ahogy sikerült- ugráltak a 
vízbe. Este Laci jóvoltából vetítésre került sor az „Én, Pán Péter” című filmet néztük meg.

Szerdán bebuszoztunk Székesfehérvárra. Először a Bory-várba indultunk, ahol az épületet körbejárva 
mindnyájan csodáltuk Bory Jenő „művészi álmainak, a munka- és a hitvesi szeretetének emlékét”. Majd a 
városközpontban sétáltunk, fagyiztunk, megnéztünk egy református költő (Arany János) nevét viselő katolikus 
székesegyházat, és kicsit kimerülten visszaindultunk szállásunkra. Este még a végső energiatartalékainkat 
bevetve játszottunk a füvön. 

Természetesen egész héten lehetőség nyílt kreativitásunk kibontakoztatására is. Folyamatosan volt 
kézműves asztal gyöngyfűzéssel, szalvéta technikával, ékszerkészítéssel, térfonással stb. Ha akadt egy kis 
szabadidőnk bármikor készíthettünk bármilyen apróságot védencünknek, szüleinknek, testvéreinknek, ba-
rátainknak vagy magunknak.

Csütörtökön a megszokott reggeli tornával indítottuk a napot és a már említett lelki táplálékokban is 
volt részünk. Délután a csapat egy része ismét a strandon töltötte az idejét, akik pedig biztos nem pancsoltak 
volna, a szálláson maradtak, filmet néztek, beszélgettek, kézműveskedtek. Este került sor az ifivel kapcsolatos 
megbeszélésre, mely a szervezők véleménye szerint is gyümölcsözőnek bizonyult. Reméljük gyakorlatban is 
az lesz.

Péntek reggel az utolsó Móron eltöltött teljes napra virradtunk, és már készítettük is túracipőnket, há-
tizsákunkat, hiszen úticélunk a csókakői vár volt. A séta tényleges hosszával kapcsolatban még ma is csak 
találgatásokra hagyatkozhatunk, de az időtartamát illetően nem: a második csoport négy órán keresztül ban-
dukolt dombra fel és völgybe le mire feljutott a várba. Az első csoportnak ezt az útvonalat valamivel rövidebb 
idő alatt sikerült megtennie. A kilátás mesés volt a túra során és a várból is, a terep viszont úgy próbára tett 
minket, síkságon nevelkedett fiatalokat, hogy a szállásunkra végül autókkal mentünk vissza. Ezt követően 
testünket és lelkünket megtisztítva készültünk az esti áhítatra melynek végén, a tábor zárásaként úrvacsorát 
vettünk. Utána a szokásos módon is lezártuk a tábort: tüzet raktunk, szalonnát, virslit sütöttünk, énekeltünk 
és persze sor került az angyalkák leleplezésére is. Utolsó este lévén pedig nem volt takarodó, szóval, amíg csak 
bírtuk, ébren maradtunk és kihasználtuk azt a kevés időt, amit még egymás társaságában tölthettünk el.

Szombaton nem volt más hátra, mint összepakolni csomagjainkat, felszállni a buszra, hazajönni és a hét 
élményeit elraktározni. 

Remélem sikerült a tábor jó hangulatából egy morzsányit mindenkihez eljuttatnom, és sokan kedvet kap-
nak ahhoz, hogy jövőre velünk tartsanak a már hagyománnyá vált kirándulásunkon.                Fodor Anna

Gyülekezeti hírek
- Kisizsákon istentisztelet: szeptember 21-én, 14.30-tól; októberben: 26-án, immár: 13.30-tól !
- Szeptember 27. (szombat), 9-17 óra között Ökumenikus Sátor a Dózsa György téren.
- Szeptember 25-28. között a bálványosváraljai testvérgyülekeztünk küldöttsége látogat Izsákra. Kér-
jük mindazokat, akik szeretnének részt venni a vendéglátásban, jelentkezzenek mielőbb a Lelkészi 
Hivatalban.
- Október 1. (szerda), 18 órától: beszélgetés holland vendégeinkkel a gyülekezeti házban. Mindenkit 
szeretettel várunk!
- A Feltámadunk Alapítvány kuratóriuma nevében köszönjük a 2007. évi szja 1%-ból megtett felaján-
lásokat, melynek összege: 92.464 Ft. A felajánlásokat az Izsáki Református Temető karbantartására és 
felújítási munkálatainak támogatására használjuk fel. Isten áldja meg az önzetlen adakozókat !

IKEM rendezvények
- Október 18-án (szombat), 16 órától: Grandpierre Attila csillagász előadására kerül sor: „Magyar 
őstörténet és a mágusok” címmel, helyszín: Ipartestület székháza.
- November 16-án (vasárnap), 16 órától: Dr. Medvigy Endre és Gy. Szabó András előadásában: „Tamási 
Áron és életműve”, helyszín: Vino Étterem pincéje.

Mindenkit szeretettel várunk!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Dediczki László 

életének 78. évében elment közülünk. Köszönjük mindazoknak, 
akik búcsúztatásán részt vettek és jelenlétükkel megtiszteltek 

bennünket.
                                                 A gyászoló család          

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 

Csepela István 
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, 

fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

EMLÉKEZÉS
Elmentem Tőletek nem tudtam búcsúzni, 

nem volt időm arra el kellett indulni.
Szívetekben hagytam emlékem örökre, 

ha látni akartok nézzetek az égre.
Sárga Gyula 

halálának 1. éves évfordulójára.
                           

Szülei és Testvére

EMLÉKEZÉS
Megemlékezés 

Szalai László 
halálának 1. éves évfordulójára. 

                                               Felesége és Gyermekei
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Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2008. (VIII.27 .) rendelete az Önkor-
mányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II. 20.)  rendelet módosításáról.

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 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 
2008. évi költségvetéséről szóló  2/2008. sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja.
A rendelet hatálya
1.§ A rendelet 3. §-a helyébe a következő lép:
      A Képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosított
      a.) kiadás főösszegét  1.220.665  ezer forintban
      b.) bevétel főösszegét   1.185.416  ezer forintban állapítja meg. 
      c.)  finanszírozási bevétel főösszegét 35.249   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: 883.058 e Ft.
Ebből:
- személyi jellegű kiadások:   370.710 e Ft.  
- munkaadót terhelő járulékok:   118.197 e Ft.
- dologi jellegű kiadások:    157.389 e Ft.
        - támogatás értékű működési kiadás:    10.621 e Ft. 
        - működési célú pénzeszköz átadás:    72.283 e Ft.
        - társadalom-, szociálpolitikai juttatások:  103.858 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 12.§ 10.sz. melléklete helyébe jelen rendelet 10. sz. melléklete kerül.
6.§ A rendelet 13.§  12 sz. melléklete helyett, jelen rendelet 12. sz. melléklete érvényes.
7.§ A rendelet 14.§ 13. sz. melléklete helyett  a jelen rendelet 13. sz. melléklete érvényes.
Záró rendelkezések
8.§ E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2008. január 1. napjától kell alkalmazni.
Izsák, 2008. augusztus 26.
 Mondok József        Dr. Hauzmann János
  polgármester                       címzetes főjegyző 

Indoklás a költségvetési rendelet módosításához
Az Önkormányzat 2008.évi költségvetésének módosítására második alkalommal kerül sor. A 217/1998. (XII.30.) korm. rendelet 
előírja a negyedévenkénti költségvetési rendelet módosítását.
Az Önkormányzat 2/2008 (II.20.) számú rendeletében az eredeti bevételi és kiadási főösszeg 1.127.678e. Ft volt, az első módo-
sítással 1.165.294e. Ft-ra, míg a mostani módosítással 1.220.665e. Ft-ra változott. A jelen változás 55.371e. Ft .
A módosítás összege a költségvetés pótlólag biztosított előirányzatai.
Bevétel
1. Az előirányzat fő módosító eleme az utólagos finanszírozott szociális juttatások, melyek összege 23.736e.FT. Ezen összeg a 
normatív ápolási díjat és járulékát, a tartós munkanélküliek szociális segélyét, az időskorúak járadékát, lakásfenntartási támogatást 
tartalmazzák.
2. A nyári gyermekélelmezésre 1.039e.Ft.ot hagyott jóvá az Önkormányzati Minisztérium, melyből 99 szociálisan rászoruló 
gyermeket tudunk 30 napig napi egyszeri melegétellel ellátni.
3. Engedélyezésre került  25.030e. Ft ÖNHIKI támogatás pótelőirányzatként, mely összeggel a tervezett hitelfelvételt csökken-
tettük.
4. A könyvár érdekeltségnövelő támogatásban részesült melynek összege 357e-Ft.
5. A 2008.évi költségvetési törvény által jóváhagyott keresetemelkedés kiadási többletet jelentet, így igényük alapján 14.704e. Ft 
pótelőirányzatot kaptuk, míg a 13.havi bér kifizetésére 14.390e.Ft-ot.
6. A március 9.-i népszavazás költségeire 1.145e.Ft-ot biztosított az állami költségvetés.
Kiadás
1. Az előirányzat módosítására a működési kiadások körében a szociálpolitikai juttatások előirányzatát növeli, mely tételesen a 
5.számú melléklet „F” részletezőjén látható. 
2. A nyári gyermekétkeztetés a működési kiadások szociálpolitikai juttatások előirányzatát növeli a megfelelő szakfeladaton.
3. A könyvtár érdekeltségnövelő támogatása a dologi kiadások közül a könyvbeszerzésre fordítható előirányzatot növeli.
4. A bérpolitikai kompenzációk a személyi juttatásos és a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát növelte a megfelelő szak-
feladatokon.
5. A szavazás költségére jóváhagyott összeg személyi juttatásból, munkaadót terhelő járulékokból és dologi kiadásokból tevődnek 
össze.
Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy a fenti indokok alapján szíveskedjenek jóváhagyni a költségvetési rendelet II. módo-
sítását.
Izsák, 2008. augusztus 19.

Mondok József  polgármester

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2008. 
(IX.17.) rendelete Az Önkormányzat közművelődési 

feladatainak ellátásáról szóló 6/2008. (VI.04.) rendelet 
módosításáról

Izsák város Képviselő-testülete az 1997. évi CXL tv. 77 §-a alapján a helyi köz-
művelődéssel kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásáról szóló rendeletét 
az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A rendelet 5. §-a kiegészül a következő (4) bekezdéssel:
(4) A közművelődési megállapodásnak az 1997. évi CXL. tv. 79. § (2) bekez-
désében foglaltakat tartalmaznia kell.
2. §
A rendelet 7. § (2) bekezdése kiegészül az alábbiakkal:
Az önkormányzati közművelődési intézmények használatának feltételeit az 
intézmények Szervezeti- és Működési Szabályzata tartalmazza.
3. §
Ezen, rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Izsák, 2008. szeptember 16.

 Mondok József   Dr. Hauzmann János
 polgármester     címzetes főjegyző

Indoklás a rendelet tervezethez
Az önkormányzat közművelődési rendeletével kapcsolatosan szóbeli kon-

zultáció folyt a Közigazgatási Hivatallal, amely során javasolták, hogy bizonyos 
kiegészítéseket fogalmazzunk meg a rendeletben. Ennek alapján készült a 
módosítási javaslat.

Így megfogalmazódott, hogy esetlegesen megkötésre kerülő önkormányzati 
közművelődési megállapodás során a Közművelődési tv. 79. §-ában előírtakat 
kell, hogy tartalmazzuk. Ez a jogszabály teljes körűen szabályozza, hogy milyen 
közművelődési szolgáltatást, milyen díjjal, időben, helyen, személyi és tárgyi 
feltételekkel és minden egyébre kiterjedően lehet megkötni.

A másik kérdés az önkormányzati intézmények használata volt - közművelő-
dési célokra. Ez jelenleg is szabályozott: az intézmények Szervezeti- és Működési 
Szabályzatában, így ezzel került kiegészítésre a rendelet.

Izsák, 2008. szeptember 15.
Dr. Hauzmann János

címzetes főjegyző

FELZÁRKÓZTATÁS; KORREPETÁLÁS; 
TOVÁBBTANULÁSRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS

Nyolcadik osztályosoknak KÖZPONTI FELVÉTELIRE VALó 
FELKÉSZÍTŐ indul MATEMATIKÁBóL október elejétől.
TEHETSÉGGONDOZÁS, KORREPETÁLÁS középiskolásoknak 
MATEMATIKÁBóL ÉS INFORMATIKÁBóL – egyénileg vagy 
kiscsoportban.
FELSŐOKTATÁSBAN TANULóK SZÁMÁRA – egyéni egyezte-
tés alapján – óraadás, vizsgára való felkészítés matematikából 
és informatikából.
Angolnyelv-oktatás, korrepetálás általános iskolai és közép-
iskolai tanulóknak.

Jelentkezni lehet: Kutas Tibor 
tel.: 76/374-273 ; 30/226-89-29

 „…, hogy a jövő valódi lehetőség legyen!”

Tisztelt gyászoló
Hozzátartozók!

A Katolikus temetőkben történő temetések
(hamvasztás is) ügyintézése:

„Jóindulat” Kft. Temetkezés, Kecskemét,
Csabai Géza krt. 2.

(a régi kórház hátsó bejáratával szemben).

Telefon: 06-30-9639-222, vagy
Molnár László, Izsák, Vörösmarty u.2.

Telefon: 06-20-3113-572

Eredeti
elõirányzat

Módosított
elõirányzat

Módosított ei.
II.

Eredeti
elõirányzat

Módosított
elõirányzat

Módosított ei.
II.

Eredeti
elõirányzat

Módosított
elõirányzat

Módosított ei.
II.

I. Mûködési bevételek: 425 565 425 565 326 903 425 565 425 565 326 903

1. Intézményi mûk. bevételek: 28 870 28 870 28 870 28 870 28 870 28 870

- hatósági jogkörhöz kötött 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500
- egyéb saját bevétel (bérleti díjak, lakbér, int.

ellátási díj, ÁFA bev.) 23 370 23 370 23 370 23 370 23 370 23 370

- kamatbevétel

2. Önkormányzatok sajátos mûk.bevételei 396 695 396 695 298 033 396 695 396 695 298 033

2.1 helyi adók: 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000

- váll. kom. adója 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
- iparûzési adó 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000

2.2 átengedett központi adók 344 722 344 722 246 060 344 722 344 722 246 060
- SZJA helyben maradó rész 26 802 26 802 26 802 26 802 26 802 26 802
- jövedelem különbség mérséklése 168 686 168 686 169 258 168 686 168 686 169 258
- SZJA normatív módon elosztott rész 99 234 99 234 99 234 99 234
- gépjármûadó 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000

2.3 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev. 1 973 1 973 1 973 1 973 1 973 1 973

II. Támogatások/Önkormányzat kv.-i tám. 274 020 306 060 485 123 202 193 234 233 413 296 71 827 71 827 71 827

1. Normatív hozzájárulások 195 118 195 118 277 383 195 118 195 118 277 383

2. Központosított elõir. 4 000 4 277 45 290 4 000 4 277 45 290

3. Normatív kötött felh. tám. 3 075 34 838 65 593 3 075 34 838 65 593

4.Fejlesztési célú támogatások 71 827 71 827 71 827 71 827 71 827 71 827

5. ÖNHIKI 25 030 25 030

Elõirányzatok
Összesenbõl

Mûködési (2)(1=2+3)
Összesen

Bevételi forrás megnevezése Felhalmozási (3)

Eredeti
elõirányzat

Módosított
elõirányzat Módosított ei. II. Eredeti

elõirányzat
Módosított
elõirányzat

Módosított ei.
II.

Eredeti
elõirányzat

Módosított
elõirányzat Módosított ei. II.

1. 1. Személyi juttatások 347 759 347 759 370 710 347 759 347 759 370 710
2. 2. Munkaadót terhelõ járulékok 108 008 110 123 118 197 108 008 110 123 118 197

3. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 157 001 157 279 157 389 157 001 157 278 157 389

4. 4.Támogatás értékû kiadások, egyéb támogatás 133 634 163 282 186 762 133 634 163 282 186 762

5. - támogatás értékû mûk. kiadás 10 600 10 600 10 621 10 600 10 600 10 621
6. - mûködési célú pe. átadás 72 283 72 283 72 283 72 283 72 283 72 283
7. - társadalom-,szociálpolitikai juttatások 50 751 80 399 103 858 50 751 80 399 103 858
8. I. Mûködési kiadások összesen: 746 402 778 442 833 058 746 402 778 442 833 058
9. 5. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 8 028 8 028 8 028 8 028 8 028 8 028
10. 6. Beruházási/felhalmozási kiadások 98 060 98 060 98 776 98 060 98 060 98 776
11. 7. Beruházási kiadások ÁFÁ-ja 19 612 19 612 19 651 19 612 19 612 19 651
12. 8. Felhalmozási célú pe.átadás 236 000 236 000 236 000 236 000 236 000 236 000
13. II. Felhalmozási kiadások összesen: 361 700 361 700 362 455 361 700 361 700 362 455
14. Pénzforgalmi kiadások összesen: 1 108 102 1 140 142 1 195 513 746 402 778 442 833 058 361 700 361 700 362 455
15. 10. Tartalék 7 800 13 376 13 376 7 800 13 376 13 376
16. 11. Elõzõ évi pm.maradvány (CKÖ) 162 162 162 80 82 82 82 80 80

16. III. Pénzforgalm nélküli kiadás összesen: 7 962 13 538 13 538 80 82 82 7 882 13 456 13 456

17. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 116 064 1 153 680 1 209 051 746 482 778 524 833 140 369 582 375 156 375 911

18. 11. Hosszúlejáratú hitel törlesztés 11 614 11 614 11 614 11 614 11 614 11 614

22. IV. Finanszírozási kiadások összesen: 11 614 11 614 11 614 11 614 11 614 11 614

23. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 127 678 1 165 294 1 220 665 746 482 778 524 833 140 381 196 386 770 387 525

4. számú melléklet oldal 1/1

Az önkormányzat 2008. évi kiadásainak teljesítése - kiadási jogcím szerint
Ezer forintban

Elõirányzatok

ÖsszesenbõlS.
sz Kiadási elõirányzat megnevezése Felhalmozási (3)

Összesen (2+3)
Mûködési (2)
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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  

FELhÍVjUK A TISZTELT LAKOSSÁG FIGyELmÉT, hogy a lejárt szennyvíz közmû-hozzájárulás (720 Ft) túlfizetése az 
OTP Bank Nyrt. Izsáki fiókjában felvehetõ.

Személyi igazolvány vagy OTP bankkártya szükséges az azonosításhoz, ezért valamelyiket kérjük hozza magával!
OTP Bank Nyrt. Izsáki fiók
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Templombúcsú - 2008

200 éves az izsáki
Szent Mihály-templom

Karitász

Családi Közösség

Elsőszombatosok

Templomunk kerek évfordulója alkalmából szeretettel ajánljuk az Olvasók figyelmébe alábbi összeállításunkat, melyből közelebbről is megismerhetik egyházközségünk 
közösségeit. Azoknak, akik a helyi katolikusság több száz éves történetével is megismerkednének, szívesen ajánljuk a jubileum alkalmából megjelent „Az izsáki katolikus egy-
házközség és a Szent Mihály-templom története” című könyvet.

Egyházközségi képviselő-testület

„Örvendeztem, amikor azt mond-
ták nekem: az Úr házába megyünk” 
(Zsolt. 122,1) - imádkozza az Egy-
ház a zsoltárossal. „Rajta menjünk fel 
az Úr hegyére” (Iz. 2,2 a) hangzik a 
felszólítás a messiási országról szó-
ló Izaiási jövendölésben. Ugyanez 
az ősi emberi vágy áll előttünk Jézus 
színeváltozása alkalmával: „Uram 
jó nekünk itt lennünk!” (Lk. 9,33 b). 
Az Isten közelségét megtapasztaló, 
az Istennel találkozni akaró ember 
ősidőktől fogva törekedett arra, 
hogy az Istennel való találkozásnak 
helyet készítsen. Ugyanakkor - az 
Isten népe tudat erősödésével - a 
szent hely, a templom közösségi 
helyszínné, a kultusz megélésének 
helyévé vált. Az idők fordulóján 
Jézus mintha gyengítené a meg-
szentelt hely jelentőségét. A sza-
mariai asszony igaz szentélyt firtató 
kérdésére egyértelmű választ ad: 
„Az igazi imádók lélekben és igazságban 
fogják imádni az Atyát” (Jn. 4,23). 
Ugyanakkor felolvas és tanít a zsi-
nagógában, felmegy Jeruzsálembe a 
húsvét ünnepére, kiűzi a vámosokat 
és a pénzváltókat az Isten házából. 
Végül megalapítja az Eucharisztiát, 
ami helytől függetlenül lehetővé 
teszi az Istennel való találkozást. 
Jézus óta a templom is más, sokkal 
több, mint előtte volt. A szeretet 
Istenének háza a testvéri közösség 
életének legfontosabb helyszíne. 
Helyszín, ahol minden ember 
lélekben és igazságban imádhatja 
az Atyát közösségben a jelenlévő 
Jézussal és a többi emberrel. Erre 
elsősorban nekünk, itt élőknek 
van szükségünk. Korról - korra 
felismerhető, hogy amint csökken 
az igény az Istennel és felebaráttal 
való közösségre, úgy halványul 
az élet iránt való elköteleződés, 
gyengül az emberek közti szolida-
ritás. Ugyanez azonban fordítva is 
érvényes. Ha növekszik az Istenhez 
való ragaszkodás, ha a felebarát 
valóban testvér, akkor az életnek 
lesz értelme, a jövő nem félelmetes 
többé, a meghozott áldozat nem 
keserű szükség. Így gondolhatták 
a 200 év előtti izsákiak is, akik a 
több évszázados pusztulás után 
nagy szegénységük és ínségük 
idején jórészt önerőből építették a 

ma is álló templomot. Mert tudták, 
mert megtapasztalták, hogy Isten 
nélkül, testvéri összefogás nélkül 
nem megy. Templomot építettek a 
település szívébe, hogy jól látható, 
tanúságtevő legyen az övéik és 
az ide vetődő idegenek számára. 
Templomot, amely jelzi, hogy itt 
Istenben bízó, az Ő nevében közös-
séget alkotó jószándékú emberek 
laknak. S az elmúlt századok alatt 
történhetett bármi, lehetett az itt 
élőknek könnyebb vagy nehezebb a 
sorsa, mindig összegyűlhettek Jézus 
nevében, akinek hívása minden nap 
érvényes: „Jöjjetek hozzám mind, akik 
fáradtak vagytok és terhet hordoztok, és 
én felüdítelek titeket.” (Mt. 11,28) Jó, 
hogy el sem tudjuk képzelni milyen 
lehet templom nélkül élni, igazi 
értékektől megfosztott világban. 
Sose szűnjön meg a hálaadásunk, 
köszönetünk a templomért. Erre 
figyelmeztet minden évben a temp-
lombúcsú, ezen a kerek évfordulón 
pedig különösen is. Azt hiszem 
mindazok, akik igyekeztünk ezt az 
ünnepet igazán széppé, Istennek 
tetszővé tenni elmondhatjuk, hogy 
sokkal többet kaptunk, mint amit 
tettünk. Először is egy hatalmas 
csoda tanúi lehettünk. Három évvel 
ezelőtt még senki sem látta miből 
és hogyan újítjuk fel a templomot 
és környezetét. Bizony eleinte sok 
értetlenséggel találkoztunk, aztán 
egyre többen érezték magukénak 
közös célunkat.

És az Úr - mint mindig - egy 
lépéssel állandóan előttünk járt. 
Hol itt, hol ott segített - kezdve 
az uniós csatlakozás előtti utolsó 
pillanatban kiírt Sapard pályázat-
tal, folytatva a sort a jószándékú 
és áldozatkész mesterekkel, a 
kerítéselemek vásárlását segítő 
hívő és nem hívő emberekkel. 
Köszönet mindenkinek, köszönet 
az önzetlenségért, a fáradozásért, 
az anyagi hozzájárulásokért, az 
együtt munkálkodásért. Az Isten 
háza újra méltó a jelentőségéhez, 
tanúsítja az izsákiak hitét, reményét 
és szeretetét. Kívánom, hogy mind 
többen éljék - éljük át hétről-hétre 
az Úr házában való örvendezést, 
megpihenést.

Kutas Tibor

Immár 10 éve működik Izsá-
kon Karitász-csoport. Maga a 
szó, hogy karitász (görög erede-
tű) szolgáló szeretetet jelent.

Lehet-e másképp szívből 
szolgálni, mint szeretettel, és 
lehet-e szívből szeretni igazi 
szolgálat nélkül? Nem! E két szó 
tartalma szorosan egymáshoz 
kapcsolódik. Szolgálva szeretni, 
vagy szeretve szolgálni, ugyanaz. 
Maga Jézus adott erre példát, 
amikor nagycsütörtökön meg-
mosta tanítványai lábát. Isten 
Lelke az, aki megszólítja és hívja 
az emberi szíveket erre a nemes 
feladatra.

„Mindaz, amit szeretnétek, 
hogy megtegyenek veletek az embe-
rek, tegyétek meg ti is nekik” Mt. 
7,12.

Ha valakinek szomorúan in-
dul egy napja, mennyivel szebbé 
lehet tenni egy mosollyal, pár 
kedves szóval, ráfigyeléssel, érte 
elmondott imával, vagy fohás-
szal. Itt kezdődik a KARITÁSZ. 
Ez a karitász-munka alapja.

Jelenleg tizennégyen va-
gyunk Izsákon tagok. Fontos, 
hogy feladatainkat szervezet-

ten, odafigyelve végezzük. Havi 
rendszerességgel találkozunk, 
akkor beszéljük meg a közeljö-
vőben aktuális teendőket.

Feladataink közé tartozik 
idős, beteg testvéreink látogatása 
otthon, vagy idősek otthonában. 
Nagy ünnepek előtt, amennyi-
ben anyagi lehetőségünk engedi, 
élelmiszercsomagokat osztunk 
szét, rászorulóknak; ruhát, cipőt 
adunk egyéb adományokból. 
Céljaink közé tartoznak különfé-
le közösségi alkalmak megszer-
vezései is, így például karácsony 
szentestéjének délutánján az 
egyedülállók részére, vagy Szt. 
Anna napon a nagyszülők ün-
nepére. Ökumenikus imahéten, 
vagy templomunk búcsúján 
agapé szervezése. Kezdetben 
csak a Karitász-csoport tagja-
ival mentünk zarándoklatra, a 
megnövekedett igény hatására 
azonban hála Istennek már egy 
autóbusznyi hely is kevésnek 
bizonyul egy-egy zarándoklat 
alkalmával. Közös lelki élményt 
jelentenek e szép zarándoklatok 

az egész Egyházközségnek. 
Évente Karitász-bálat is szer-
vezünk elsődlegesen adomány-
gyűjtési szándékkal, emellett 
azonban jó hangulatú, családias 
légkörben szórakozásra is lehe-
tőség nyílik.

A mindennapokban nem kis 
áldozatot kíván a karitásztagok ré-
széről az áldozatos, lelkiismeretes 
munka. Főleg, hogy nagyrészük 
még aktív dolgozó, édesanya 
vagy nagymama. Mindaz a plusz, 
amit a tagok önzetlenül tudnak 
vállalni, az Isten kegyelméből le-
hetséges csak. Szükség van a lelki 
töltekezésre, ami lelki napokon, 
szentmiséken és egyéb ima alkal-
makon lehetséges. A csoport han-
gulatából nem hiányzik a jókedv, 
a derű sem, pl. egy-egy közös 
szalonnasütés alkalmával, s egyéb 
jó hangulatú együttléteken.

Ha valaki úgy érzi, hogy 
az Úr őt is hívja effajta nemes 
szolgálatra, vegye azt Isten 
ajándékának és fogadja azt nagy 
örömmel!

Nagy Ferencné
Az Izsáki Karitász-csoport 

vezetője

A nevéből kiindulva könnyű megfejteni, ki-
ket is takar ez a közösség: olyan családokat, akik 
egyformán gondolkodnak hitükről, Egyházukról, 
akik szeretnének tenni valamit szűkebb és tágabb 
egyházközösségükért, és akik úgy gondolják, hogy 
mindezt át akarják adni gyermekeiknek belőlük is 
közösséget formálva. Tevékenyen részt veszünk 
egyházközségünk életében, más csoportokban is 
(pl. egyházközségi képviselő-testület, Karitász-
csoport).

Hogyan is indult? Ha statisztikailag nézem, 
akkor 2003 őszén alakult meg 5 családból (10 fel-
nőtt és 13 gyermek). Ma 2008-ban 6 család alkotja, 
valamint egy külsős házaspár (12+2 felnőtt, 18 
gyermek és 1 pocaklakó). Ebből a kis statisztikából 
kiderült, hogy az öt év alatt 5 gyermek született 
közösségünkben és egy hamarosan fog - a közösség 
tagjai az élet mellett tették le voksukat a mostani 
általános felfogással szemben.

Minden hónap harmadik vasárnapján találko-
zunk. Reggel a 9 órai szentmisén énekelünk, majd 

megbeszéljük, hogy hol találkozunk időjárástól 
függően. Délután a gyermekek együtt játszanak, 
a felnőttek pedig beszélgetnek a hit dolgairól. 
Még januárban felosztjuk egymás között, hogy 
melyik hónapban melyik család készül. A há-
zaspárok együtt készülnek 2 témában: „a hónap 
szentje” és „a hónap témája”. Minden hónapban 
mélyebben megismerkedünk a katolikus Egyház 
egy szentjével, akit az adott házaspár figyelemre 
méltónak talál. Utána pedig komolyan beszélge-
tünk a hozott témáról másfél-2 órán keresztül. A 
nap befejezése általában a gyermekekkel való közös 
játék, uzsonna.

Az utóbbi években nyaranta együtt töltünk egy 
hosszú hétvégét (péntektől vasárnapig), amelyben 
helyet kap mind a közös játék, mind a lelki elmé-
lyülés. Az „együtt lakás”, főzés, étkezés, közös 
szentmisék, a gyerekekkel való játék, a komoly 
beszélgetések még jobban segítik közösségünk 
összeforrását.

Perjésné Kiss Etus

Kb. 15 éve működő, vegyes 
összetételű és korcsoportú, 
képlékeny gyermekközösség. 
Olyan hittanosokat hívunk és 
várunk:

- akik szeretnének „együtt 
élni” Jézussal

- akik szeretnének a szent-
ségek vétele által szorosabb, 
bizalmasabb kapcsolatot kiala-
kítani Megváltójukkal

- akik igénylik a lelki fej-
lődést, a teljesebb, tisztább 
életet

- akik szeretnék hittanos 
gyermekközösségben próbára 
tenni szolgáló szeretetüket

- akik vágyják felismerni 
társaikban az „élő” Jézust

Minden hónap első szom-
batján találkozunk a templom-
ban reggel fél 8-kor. Szentgyó-
nás, rövid elmélkedés (útravaló 
erénygyakorlat az elkövetkező 1 
hónapra), engesztelő szentség-
imádás és játék a Közösségi Ház-
ban - mikor meddig - igénytől, 
lehetőségtől függően. Nyaranta 
tábort szervezünk igen vegyes 
programmal (eddig voltunk már 
Meszesen, Andocson, Kunszent-
mártonban).

Idén a bosznia-hercego-
vinai Medjugorjébe mentünk 

autóbusszal, ahol 5 gyönyörű, 
emlékezetes napot töltöttünk 
Szűz Mária közelében. (Ebben a 
kisvárosban 25 éve a mai napig 
mindennap megjelenik Szűz 
Mária a látnokoknak.)

Ezennel mondunk köszöne-
tet azoknak a hívő keresztények-
nek, szülőknek, akik adománya-
ikkal, hozzájárulásaikkal lehe-
tővé tették az elmúlt időkben, 
hogy ez a kis közösség évente 
kimozdulhatott szülővárosából. 
Isten fizesse meg jóságukat és 
nagylelkűségüket!

Szabóné Erzsike és
Bálintné Borika hitoktatók

Hitoktatói csoport
Az iskolai és plébániai hitoktatást hatan végezzük. Mivel ör-

vendetesen gyarapodott a hittanosok létszáma, előbb 1988-ban 
Földvári Józsi és Tünde jött segíteni, vállalva a kántori szolgálatot 
is. Majd a hitoktatói képzés közben és után bekapcsolótak: Bálintné 
Borika, Nagyné Etelka és Szabóné Erzsike, közben, rövidebb időre 
Kiss Henriett és Perjésné Etus is részt vett a hitoktatásban. Az 
egységes, céltudatos munka érdekében a hónap utolsó csütürtökjén 
jövünk össze, s beszéljük meg az ünnepeket, hitoktatási feladatokat, 
problémákat. A hitoktatói csoportot Földvári Tünde fogja össze, 
az iskola vezetőjével is ő tartja a kapcsolatot.  Sajnos, a gyermek-
létszám apadásával és a családi háttér lazulásával sok problémával 
kell megküzdenünk. Azonban vannak szép eredmények is, bőven. 
Több hittanosunk egyházi iskolát választ továbbtanulásra. Szépen 
alakul az ifjúsági hittanosok közössége is. 

Podmaniczki Imre plébános
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Idősek imaközössége,
jézus Szíve Családja mozgalom

Házas közösség

jUBILEUmI PROGRAm AZ IZSÁKI SZENT mIhÁLy-TEmPLOm
200 ÉVES ÉVFORDULÓjÁRA

Szerdai közösség

A Jézus Szíve Család mozgalomról

Izsák város lakossága az idén gyönyörű évfordulót 
él meg: 200 éves a római katolikus templom. Őseink 
biztosan nagy anyagi és egyéb nehézségekkel küszködve, 
de erős hittel, reménnyel, Isten iránti hűséggel és szere-
tettel építették fel templomunkat minden idők szépsé-
gére és büszkeségére, amit most sikerült környezetével 
együtt megszépíteni, rendbe tenni mindenki tetszésére 
és megelégedésére. Ehhez ki-ki lehetőségéhez képest 
hozzájárult anyagilag vagy hittel-imával. Imre atya már 
a tatarozás megkezdésénél kérte imáinkat, aztán tovább 
is, hogy jól menjen a munka, ne legyen baleset.

Mi imádkoztunk is; egyénileg is, közösen is! Közö-
sen minden hét szerdáján nálam. Van egy kicsi engesz-
telő imacsoport, ami 1990-ben alakult Krisztus Király 
ünnepére. Hozzám 1998 márciusában került a csoport, 
amelyben még vannak alapító tagok, de már sokan 
meghaltak. Gondoljanak bele, 80-90 évesek is jönnek; 
ha hideg van, ha meleg, nem számít!

A rózsafüzért imádkozzuk élőkért, holtakért, be-
tegekért, családokért, hazánkért, papjainkért, ha van 
külön kérés, azért is. Hálát adunk, énekelünk. Hisszük, 
hogy imánk meghallgatásra talál. Hisz Jézus Krisztus 

megígérte, hogy ahol ketten-hárman összegyűlnek az 
Ő nevében, Ő is velük van. Szűzanyánk közbenjárását, 
segítségét is kérjük imáink meghallgatásához!

Van még két Jézus Szíve Családja is egyházközsé-
günkben, amely mozgalomban a tavaszi körlevél szerint 
mintegy 30 ezren vagyunk. Évente mindenki három 
kilencedet végez, ami azt jelenti, hogy egy-egy napon 10 
ezer ember imádkozik el 1-1 imát a kilencedből.

Nagy szükség van a közös imára, engesztelésre. 
Éppen ezért hívunk szeretettel mindenkit, aki szeret 
imádkozni, minden szerdán délután 2-4 óráig tartó 
imaórára. Szentségimádási órát minden hónap első 
csütörtök délután 3 órakor tartunk a templomban. Erre 
is szeretettel várunk mindenkit, különösen Jézus Szent-
séges Szívének Családját!

Végezetül köszönettel tartozunk mindenkinek, aki 
bármilyen módon hozzájárult templomunk felújításához! 
Áldjon meg az Isten minden közreműködőt és segítőt! 
Adja meg a jó Isten, hogy Imre atya minél tovább élvez-
hesse munkájának gyümölcsét és teljék meg a templom 
újra hívő, imádkozó emberekkel! Dicsértessék az Úr 
Jézus drága Szent Neve!          Cs. Szabó mihályné

„Látni fogják azt, akit keresztülszúrtak.” 
(Zak 12,10 - Ján 19, 37)

Az oltáriszentség előtt imádkozó Pierre Geandron kanadai katolikus papot 1971. augusztus 7. és 15. között 
Montrealban az isteni Szív sugallataival (magánkinyilatkoztatás útján) arra késztette, hogy összeállítson egy ima-
füzért - engesztelő kilencedet - a Szentírás alapján. Jézus Szívét ugyanis nemcsak a kereszten szúrták át, azóta is 
folyamatosan töviskoszorú öleli körül. A tövisek jelképezik az emberek bűneit, melyek napról napra egyre mélyebben 
sértik az isteni Szívet. Folyamatosan fájdalmat és szomorúságot okoznak, ahogy ezt Jézus Alacoque Szent Margitnak 
is elpanaszolta 1696-ban a franciaországi Paray-le-Monial-ban. A Jézus Szentséges Szívének Családja 1978-ban fel-
adatának világos megfogalmazását kapta VI. Pál pápától: „Azt kívánom, hogy a családi imádság mozgalma, amely 
összekapcsolódik Jézus Szentséges Szíve tiszteletének elmélyítésével, egyre nagyobb elterjedésre találjon Isten 
népének lelki javára.” 

Pierre Geandron a következőképpen gondolta el Jézus Szívének folyamatos engesztelését: tizennégy imádkozó 
ember alkot egy lelki családot, melyet az úgynevezett apostol vezet. Egy-egy családtag évente háromszor végzi a 
kilencedet, így a tizennégy tag biztosítja, hogy az év folyamán mindennap valaki engesztelje Jézus Szent Szívét az 
imafüzet alapján. A tagoknak az apostol jelöli ki a kilenced időpontját. Ha egy tag a kilencedik napon befejezte az 
engesztelést, másvalaki kezdi el az imádságot, ezzel biztosítva a folyamatosságot. 

Az engesztelésre a Jézus iránti viszontszeretet indítja a „családtagokat”. Alacoque Szent Margitnak Jézus 
megmutatta szeretetét. Látta, amint lángok törtek elő Szívéből. Nem pislákoló, hanem lobogó láng, hiszen Jézus 
a lehető legnagyobb „intenzitással” fordul minden emberhez, így a bűnösökhöz is. Még az őt megtagadó Júdást is 
úgy fogadja: Barátom, miért jöttél? Szeretetét nem fojtotta el Júdás árulása, sem Péter tagadása, vagy az apostolok 
cserbenhagyása, ahogy nem égették ki szeretetét kínzóinak gyötrései és az emberiség bűnei sem. Jézus egyetlen 
dolgot kér és vár az emberektől, hogy viszontszeressék, amit úgy tehetnek, ha befogadják szívükbe az isteni szeretet 
tüzét, és engesztelik őt. 

A világszerte elterjedt mozgalomnak hazánkban jelenleg mintegy 30 000 tagja van, akik az évente háromszori 
kilenced elvégzése mellett minden első csütörtökön este a templomban közösen imádják az oltáriszentségben 
jelen levő isteni Szívet. A szentségimádást Pater Mateo: Egy óra a szentségi Jézussal című könyvéből végzik. Ez 
lényegében egy misztikus szemlélődő ima, Jézus és az imádkozó párbeszéde, amely alapján a lelki család tagjai 
közösen is találkozhatnak az isteni Szívvel. Ezzel nem pusztán az egyéni, hanem a közösségi ima is kifejezésre jut 
a mozgalomban. A tagok egy évben háromszor, régiók szerint, a helyi plébánosok vezetésével zarándoklatokon 
vesznek részt az ország negyven városában: húsvét után az isteni irgalmasság vasárnapján, Jézus Szíve ünnepén és 
Krisztus Király vasárnapján. 

A mozgalom emblémája összefoglalja az elmondottakat: a katona által átszúrt Szív felett emelkedő lángnyelv 
Isten szeretetét jelképezi. A szívből mint virágszirmok, sugarak törnek elő - ezek a Megváltó halálakor az emberi-
ségnek adott nyolc ajándéknak felelnek meg: a hit, Szűz Mária, a Szentlélek, az egyház, az oltáriszentség, az egyéb 
szentségek, az irgalom és a felebaráti szeretet szimbólumai. A fehér kör az eucharisztiára, a Földre és az egész 
emberiségre utal.

Az én életemhez mindig hozzátartozott a közösség. Kicsi koromtól 
belenőttem a közösségi gondolkodásba és abba a jóleső tudatba, hogy mi 
összetartozunk. Összeköt bennünket a Jézus Krsiztus szeretete. 

Azt is láttam hogy a közösség nem működik magától. A közösséget Isten 
élteti. S ha az a közösség krsiztusi, akkor az fenn is marad. 

Nem gondolom, hogy én annyira közösségkozpontú életet élek, és meg 
is tudnám valósítania a koinoniát, de azt igen, hogy akik nem tartoznak egy 
közösséghez, azok sokkal nehezebben élik meg a kereszténységüket. 

1988-ban költöztünk Izsákra a Feleségemmel, Tündivel, és a kezdeti 
szemlélődő évek után nekiláttunk, valamilyen közösségépítésnek. Ez persze 
mindig barátkozással kezdődik... 

Az első család, aki meghívott bennünket, az Nagy Ferenc és Etelka volt. 
Aztán jött a többi. 1992 körül aztán három családdal kezdtünk el közös-

séget alkotni. Mivel nem volt egyszerű közösen gondolkodni és hangosan 
imádkozni saját szavainkkal egymás előtt, bizony nehezen épült ez a közösség, 
de a növekedése folyamatos volt. Igénye volt mind a hatunknak, hogy ez a 
közösség megmaradjon. 

A tagok: Nagy Ferenc, és Felesége, Etelka; 
Oreskó Imre, és Felesége, Gizella; 
Földvári József és Felesége, Tündi; 
Ahogy beindult a közösség, igény lett egy másik közösségre is a fiatalab-

bik korosztálynak is. Így valamikor 1993-ban ismét alakult egy másik házas 
közösség. 

A tagok: Földvári József és Tünde; Gellér József és Marika; Kovács József 
és Anikó; Dr. Kovács Gyula és Katalin; Ádám Dávid és Edit; (ők is kimaradtak 
kb. 1 éve) Sinkó Géza és Ágnes; Kutas Tibor és Mária; Bárdi Zoltán és Edit; 
Hajma Tamás és Erika; 

Az utóbbi három család 2005 táján különváltak és megalakították még 
másokkal a CSALÁD közösséget. 

A Gondviselésnek különösen is hálát adunk, mert ezek a közösségek 
voltak azok a fészkek, ahol már kialakulóban volt a közösségi szemlélet. Így 
az 1997-ben kezdődő Szent András Iskola által szervezett kurzusok már 
előkészített lelkekhez talált utat. Lám mennyire megvan mindennek a helye 
és az oka. 

Mit tettünk amikor találkoztunk a közösségekkel? 
A napirend általában ez: ének, zsoltározás, szentírási rész felolvasása, 

tanulmányozása,  ima, hirdetés, közös szeretet - lakoma
Amikor tehettük, közösen mentünk lelkigyakorlatra, kirándulásra, 

zarándoklatra. 
Azóta az első házas közösség megszűnt, de a második ma is él. 
jelenlegi tagok: Földvári házaspár, Gellér házaspár, Kovács házaspár, 

Sinkó házaspár.
A közösségi találkozó kéthetente van, és mindig más családnál találko-

zunk. 
Áldja meg az Úr a közösségeket, s mindazokat akik áldozatot hoznak az 

Istennek szánt idejükkel és szeretetükkel! 
Földvári József

Amint már arról korábban is 
szóltunk, az egyházközség jelentős 
lehetőséget kapott 1997-ben. Ebben 
az évben tavasszal illetve a nagyböjti 
időszakban lelkigyakorlatot tartott 
Zselepszky György, P-Fábián atya. 
Annyira lelkesen beszélt, hogy 
a szentmise végén odamentem 
hozzá és megkérdeztem: „Mit kell 
tennem, hogy ismét találkozhas-
sak a Szentlélekkel?” Ő azt felelte 
erre, hogy legyek nyitott Istenre 
és menjek el egy bizonyos Fülöp-
kurzusra. Fogalmam sem volt, mi 
az a Fülöp-kurzus, de mivel Fábián 
atya javasolta, hát igent mondtam. 
Izsákról hárman mentünk el 1997 
augusztus elején Ménfőcsanakra, a 
Fülöp-kurzusra: Mi ketten a Felesé-
gemmel, és Nagyné Etelka. 

Mondhatom hogy a Szentlélek 
valósággal berobbant az életünkbe. 
Sírtunk és nevettünk ott és haza-
felé is. Akkor határoztuk el, hogy 
ezt a kurzust Izsákon is meg kell 
tartatnunk. Miért? Mert biztos nem 
lesz olyan ember, aki elindul a hívó 
szóra 182 km-re, egy háromnapos 
lelkigyakorlatra. De ha idehozzuk a 
kurzust, nagyobb az esélye annak, 
hogy akadnak résztvevők. Így is 
lett. Szeptemberben jöttek az érdi 
testvérek és ők voltak segítségünkre. 
Ezen a kurzuson szám szerint közel 
negyvenen voltak. Nagy találkozás 
volt itt ebben a kis közösségi házban 
a Szentlélekkel. Senki nem ment úgy 
el innen, hogy „ne kapott volna száz 
annyit.” A lelkigyakorlat valójában 
mindig a kurzus után kezdődik. Ez 
pedig a közösségben-maradásról 

szól. A karizmákat ugyanis nem egy 
ember kapja, hanem egy közösség. 
Az is azért kapja, hogy szolgáljon 
vele. Ez a közösség lett az úgyneve-
zett szerdai közösség. 

Amikor eljött a szerda, az ös-
szejövetel a szentmisével kezdődött. 
Majd a közösségi házba mentünk 
át, ahol volt egy kb.15 - 20 perces 
dicsőítés. Ezt a szolgálatot akkor 
Nagy Veronika vezette nagy lel-
kesedéssel. Aztán zsoltároztunk, 
majd felolvastuk a napi szentírási 
részeket és azután meg is beszéltük 
azt. Ezután ismét énekeltünk, majd 
imádkoztunk. A következő héten 
pedig volt egy összefoglaló csoport, 
akik eljátszották, vagy valami módon 
felidézték az elmúlt heti tanítás 
lényegét. A közösségi összejövetel 
befejezése előtt mindig volt közben-
járás, és egy kis agapé, beszélgetés. 

Ennek a közösségi összejöve-
teleknek is idén ünnepeljük, a 11 
éves évfordulóját.  A közösség mai 
tagjai: Bodza Pálné, Szabó Gyuláné, 
Rőfi Lászlóné, Varga Ferencné, Nagy 
Ferencné, Konkoly Rózsa, Hajma 
Jenőné, Földvári Józsefné, Földvári 
József . Már kevesebben vagyunk, 
mert sokakban kihűlt a parázs. De 
hiszem, hogy azokat a parázsdara-
bokat Isten bármikor felszíthatja, ha 
arra vágy ébred valakiben! 

Befejezésül hívunk mindenkit, 
hogy jelentkezzenek (akiket érdekel) 
az újabb Fülöp-kurzusra, ami ismét 
lesz Izsákon, november 28 - 30-ig. 
Jelentkezni csak nálunk lehet, hogy 
a regisztrációval ne legyen gond! 

 Földvári József diakónus

2008. szept. 22. (hétfő)
19 óra Igeliturgia
19.30 óra: Karitász-csoport bemutatkozása (képekkel, 
élménybeszámolókkal, agapéval)
20.00 óra filmvetítés a Közösségi Házban

Szept. 23. (kedd)
19 óra Szentmise 
20 óra A Házas és a Családi Közösség bemutatkozása 
tanúságtétellel, énekekkel

Szept. 24. (szerda)
18 óra „Szerdai közösség” bemutatkozása tanúságtétellel, 
énekekkel
19 óra Szentmise 
20 óra Tetézi Lajos „Az izsáki katolikus egyházközség 
és a Szent Mihály-templom története” című könyvének 
bemutatója képvetítéssel az egyházközség és a templom 
múltjából

Szept. 25. (csütörtök)
18 óra Szentségimádás (Idősek imaközössége; Jézus Szíve 
Család)
19 óra Szentmise 
20 óra Idősek imaközössége; Jézus Szíve Család
bemutatkozása

20.15 óra Filmvetítés a Közösségi Házban

Szept. 26. (péntek)
18 óra Rózsafüzér, majd a Rózsafüzér Társulat
bemutatkozása
19 óra Szentmise
Celebrál: Dr. Bábel Balázs érsek
20 óra Papp Krisztina, a pécsi Nemzeti Színház
előadóművészének és az Izsáki Reneszánsz Ifjúsági Furulya 
Zenekarnak a koncertje

Szept. 27. (szombat)
9-17 óra Ökumenikus sátor programjai (Dózsa Gy. tér)
18.30 óra Szentségimádás és az Elsőszombatos Közösség 
bemutatkozása
19 óra Szentmise 
Celebrál: Dr. Bábel Balázs érsek
20 óra Bérmálkozó csoport bemutatkozása
(taizei imaóra)

Szept. 28. (vasárnap)
10 óra Jubileumi szentmise (bérmálás, templom
megáldása, terményáldás, hálaadó körmenet)
Pontifikál: Dr. Bábel Balázs érsek
Közreműködik:
az izsáki Városi Vegyeskar
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Változások a kiadott 
programhoz képest

XXV. Izsáki Sárfehér Napok
Szüreti fesztivál és országos fogathajtó bajnokság, 

a magyar Köztársaság Fogathajtó Egyéni és Csapatbajnoksága

2008. szeptember 26-27-28.
Szeptember 26. péntek

  
9 óra  Fogathajtó pálya Díjhajtás  
10 óra  Városháza, Ipartestület,
 Gazdakör      Kiállítások megnyitása
14 óra  Sportpálya Nõi és gyermek Sárfehér Futball Kupa
16 óra  Régi posta előtt Borutca megnyitása
17 óra  Városháza A Kolon-tó című fotókiállítás megnyitója
18 óra  Városháza A X. Izsáki Képzőművészeti Alkotótábor festményeit
  bemutató kiállítás megnyitója  
19 óra  Katolikus templom Papp Krisztina (Pécsi Nemzeti Színház) dalestje és
  az Izsáki Ifjúsági Reneszánsz Furulya Együttes programja
18 óra  Szabadtéri színpad Rock és Rap fiataloknak. Közreműködnek: Children of Slötyi rock együttes, Strack, 
  Totálkár, Ösztön Rap Együttes 
22 óra  Vino Pinceklub Maróth Viki és a Nova Kultur Zenekar koncertje
23 óra  Fogathajtó pálya Adrenalin Disco-party

Szeptember 27. szombat
8 óra  Fogathajtó pálya Maratonhajtás
9-17 óráig  Dózsa tér Az ökumenikus vallási sátor gyermek és felnőtt programjai
10.30 óra   Pálinkamúzeum Elszármazott izsákiak találkozója. A programban Mihala Ferenc és Szabó Bence izsáki 
  témájú könyveinek bemutatója,  melyre nem csak az elszármazott
  izsákiakat várják.
14 óra  Szabadtéri színpad Kick Box, aerobik-, moderntánc-, jóga- és Ju-Jitsu harcmûvészeti bemutató
16.30 óra  Sportpálya Izsáki öregfiúk-Solti öregfiúk labdarúgó mérkőzés
16 óra   Szabadtéri színpad A Dolly Roll műsora
17 óra  Szabadtéri színpad  ÜNNEPKÖSZÖNTŐ. Benne: városi kitüntető címek átadása, borlovag avató
  Köszöntőt mond GyENESEI ISTVÁN önkormányzati miniszter
20 óra  Szabadtéri színpad Varga Miklós és Sasvári Sándor koncertje
21.30 óra  Szabadtéri színpad Utcabál a Rex Trióval
21. 30 óra  Vino Pinceklub AC/DC Tribute zenekar koncertje
21.30 óra  Fogathajtó pálya Adrenalin est. Közreműködnek: Irigy hónaljmirigy, Fiesta, Galambos Lajos, 
  Kothencz Lajos                    
23.00 óra  Vino Pinceklub Zöldkereszt koncert

Szeptember 28. vasárnap
6.15 óra Város utcái Zenés ébresztõ
9 óra  Fogathajtó pálya Akadályhajtás
9 órától  Vasútállomás Országos motoros találkozó
10 óra  Katolikus templom Ünnepi búcsúi szentmise a templom 200 éves évfordulóján
15 óra  Kossuth-Rákóczi út Országos motoros felvonulás, és a jakabszállási sportrepülõk légi bemutatója
16 óra  Kossuth-Rákóczi út Szüreti felvonulás
16.30 óra  Szabadtéri színpad Színpadi programok
  Közreműködnek: Neptun Együttes, Sárfehér Néptánc Együttes,
  Városi Mazsorettcsoport, Mamarettcsoport, Flash Társastánccsoport
20.00 óra  Szabadtéri színpad Tóth Vera (MEGASZTÁR) koncertje
21.30 óra  Szabadság tér Tűzijáték
 

mindhárom nap borutca, kirakodóvásár, gyermekjátékok a főtéren és a fogathajtó pályán!
Szombaton véradóbusz várja a segíteni szándékozókat.

Tisztelt Izsákiak!
Ismét itt van városi ünnepünk, a Sárfehér Napok. Az alkalom, 

mely sok vidéki és mind több külföldi érdeklődőt vonz Izsákra. 
Talán említeni sem kell, hogy mennyire fontos, milyen kép alakul 
ki a hozzánk látogatókban rólunk, hiszen ünnepünk fő célkitűzése 
éppen az, hogy jó hírünket öregbítse. Kérek ezért mindenkit, hogy a 
korábbiakhoz hasonlóan, most is csinosítsák a maguk környezetét, 
legyen a városkép olyan, amelyre méltán lehetünk mindannyian 
büszkék, s melynek láttán az idelátogatók is megalapozottnak ta-
lálhatják e büszkeséget.

Mondok József polgármester

Kiállítás 
és vásár az 

Ipar-
testületbenA plakátokon kiadott műsoron kívül pénteken 17 órától 

a budapesti Children of Slötyi rock együttes ad koncertet 
a szabadtéri színpadon. A szombat délutáni programok 14 
órakor kezdõdnek az izsáki kick boxosok bemutatójával. 
A szombat esti fellépését Vikidál Gyula színházi elfoglat-
sága miatt lemondta. Így Sasvári Sándor és Varga Miklós 
ad koncertet.

A Sárfehér Napok prog-
ramjában, az Ipartestületben a 
kiállítások mellett idén is lesz 
vásár, nagy választékkal és ked-
vező árakkal!
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Démoni jövőképek

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

Ismeretlen jövő közelít felénk. 
Vajon bízhatunk-e a jövőben? A 
technika és a tudomány fejlődése 
szinte határtalan távlatokat nyitott 
az emberiség előtt. A fejlődéssel 
kapcsolatban bizakodhatunk, de ami 
az embert, mint erkölcsi szubjektu-
mot illeti, egyáltalán nem lehetünk 
optimisták. 

Az emberi lényt biológiai és 
transzcendens tényezők határozzák 
meg. Az ember lényének legmé-
lyén nem csak a Teremtő szelleme 
munkálkodik, hanem a rombolás 
démona is. Az emberre jellemző az 
a tulajdonsága, hogy ha nem találja 
helyét és nem érzi jól magát a jelen 
társadalmában, utópiába menekül, 
amelyben saját vágyait, elképzeléseit 
megvalósíthatónak véli. „Az elmúlt 
négy század utópiaírói - néhány 
kivétellel - mind optimisták voltak, 
s a jövendő világot a maguk elkép-
zelte legfőbb jók világának is látták, 
ábrázolták. A huszadik század az, 
amely visszaveszi ezt a több évszá-
zados optimizmust, reménykedést; 
amely megrettenve, s gyanakodva 
néz a jövőbe.” 

A XV-XVI. században élt Hie-
ronymus Bosch a híres németalföldi 
festő, aki nem boszorkánymester, 
nem skizofrén melankolikus álmo-
dozó volt, aki nem ijesztgetni akarta 
műveinek szemlélőit, hanem bemu-
tatta azt az apokaliptikus utat, amely 
az emberiségre vár a messzi jövőben. 
Leonardo da Vinci nemcsak repülő 
szerkezeteket tervezett, s nemcsak, 
hullákat boncolt, hogy megismerje 
az emberi szervezet működését, 
hanem olyan harcigépeket is meg-
álmodott, amelyekkel úgy lehetett 
volna irtani az embert, mint kom-
bájnnal a gabonát. A nagy tudósban, 
művészben kettős lény lakozott: a 
jobbító, alkotó szándékú énje és a 
pusztító szellem démona. 

Valaki azt mondta, hogy ma-
napság jobban ismerjük a Hold 
túlsó felét, mint a Föld tengereinek 
mélységeit. Ezt a megállapítást úgy 
is át lehet ültetni az emberre, hogy 
napjainkban az ember sokkal jobban 
ismeri a magfizikát, az atom szer-
kezetét, mint saját magát, vagyis az 
embert, mint szubjektumot. Alexis 
Carrel Az ismeretlen ember c. művé-
ben így ír: „Legyünk tisztában azzal, 
hogy az embertudomány a legnehe-
zebb valamennyi tudomány között. ( 
... ) Annak a környezetnek a helyét, 
amely elődeink testét és lelkét an-
nyi ezer éven át kialakította, most 
egy másik foglalta el. Ez a csendes 
forradalom úgy ment végbe; hogy 
szinte nem is vettük észre. Nem 
voltunk tisztában a fontosságával. 
Mégis ez a legdrámaibb esemény 
az emberiség történelmében. Mert 
mindig kikerülhetetlen és mélyen 
zavaró hatással van minden élő-
lényre, ha környezete megváltozik. 
„Carrel látomása beigazolódott. Az 
ember, olyan alapos pusztítást vég-
zett környezetében, hogy azt helyre-
hozni már nem, csupán a pusztítás 
folyamatát lehet lassítani. Kevesen 
tudják, hogy évente tizenötmilliárd 
(!) tonna szennyező vegyi anyag 
jut a levegőbe. Ne csodálkozzunk, 
hogy a tüdőrák népbetegséggé vált. 
Földünk biológiai egyensúlya is 
veszélybe került. Azt sose feledjük 
el, hogy a víz és a levegő tisztasága a 
jövőt alapvetően meghatározza. 

A tudósok és némely írók lát-
nokok is. Emlékezzünk csak Jules 
Verne Utazás a Holdba c. könyvére, 
amelyben az ember holdutazását 

írja le. Az író fantasztikus látomása 
megvalósult, tehát túl vagyunk a 
Hold meghódításán. Behatoltunk 
a bolygóközi űrbe, űrszondákkal 
feltérképeztük majdnem az egész 
Naprendszert. Szellemünk megva-
lósította a lehetetlent. Idegen vilá-
gokba érkezett el az ember!

Nem a tudomány, mint az 
ember szellemének egyik csodás 
megnyilvánulása fenyegeti jövőnket, 
hanem a felfedezések alkalmazási 
területei. A maghasadás felfedezését 
nem csak atomreaktorok építésére 
fordítottuk, hanem mint szörnyű 
pusztító fegyvert bevetettük ember-
társaink ellen. (1945 augusztusában 
Hirosimára és Nagaszakira dobták le 
a nukleáris töltetű bombákat.) Az 
atomenergia békés felhasználása kö-
zel sem annyira fenyegető, mint po-
litikai, katonai célok eléréséhez való 
alkalmazása illetve bevetés. Lassan 
azt is figyelembe kell vennünk, hogy 
napjainkban „házilag” is előállítható 
nukleáris robbanószerkezet. 

Az űrhajózás csodás távlatokat 
nyithat az emberiség számára. A fan-
tasztikus filmek szinte kézzel fogható 
közelségbe hozzák a jövőt. Ha valaki 
Blériotnak azt mondta volna 1909 
nyarán, amikor elsőként repülte át 
a La Manche csatornát kezdetleges 
gépével, hogy pontosan hatvan év 
múlva az ember a Hold felszínén lan-
dol, nem lehetetlen, hogy azt mondta 
volna a technika prófétájának, hogy: 
„Ön őrült bolond!” A tévé képernyő-
jén és a mozikban láthatjuk a csodás 
trükkfilmeket az űrhajózásról. Most 
villantsunk fel néhány jövőképet 
a fantasztikus sci-fi-filmekból. A 
Voyager és az Enterprise űrhajó fény-
sebességgel száguld új világok, új civi-
lizációk felfedezése felé. A filmekben 
láthatjuk, hogy a világegyetemben 
sokféle humanoid, emberre emlé-
keztető, gondolkodó lény látható. De 
az univerzum lényeiben is ugyanúgy 
létezik a gonoszság démona, mint 
a Föld fiában, az emberben. Ettől a 
génekbe írt (programozott?) kettős-
ségtől még a fantasztikus filmekben 
sem tud szabadulni az ember. 

Az űrhajózás el sem képzelhető 
időutazás, valamint robotok nélkül. 
A Terminátor mesterséges intelli-
genciát hordozó robot, kibernetikus 
organizmus, élő szövet fémvázon, 
érzékelői neuronprocesszorok. 
Egyre közelebb kerülünk az andro-
idok, a szintetikus, ember formájú 
robotok és cyborgok (kibernetikus 
biorobotok) megvalósításához. Ha 
megvalósul, akkor nagyon nagy 
veszélyt jelenthet a jövő számára. 
Az ember agyában megjelennek a 
kimérák, akárcsak a mítoszokban 
létező szörnyek. A nyolcadik utas 
a halál és A bolygó neve: halál c. 
sci-fi-horrorfilmek már a XX. szá-
zad mítoszai. Aki látta az XTRO 3 
című sc-fi-horrorfilmet, nagyon is 
pesszimista jövőképet alkothat egy 
ufóval való találkozásról. Az idegen 

civilizáció küldötte -a film szerint- 
ugyanolyan bosszúálló, mint az 
ember! Ebbó1 arra is következtethe-
tünk, hogy az ember még elképzelni 
sem tud önmagánál etikusabb lényt. 
A mítoszok szörnyei ma is léteznek 
az ember tudatában. 

Újabb szörnyű fegyver kerülhet 
az ember kezébe, ha klónozott em-
beri példányokat tudnak létrehozni. 
És miért ne? 1997-ben Angliában a 
genetikusok létrehozták embrionális 
klónozással Dollyt, a bárányt. Ez 
egy tökéletes másolat. Amennyiben 
emberi példányokat is létrehoznak és 
a megoldás kulcsa terroristák kezébe 
kerül, beláthatatlan következményei 
lehetnek. „Ha a technológia rossz ke-
zekbe kerül, akkor az emberi faj mél-
tósága örökre elveszhet.” Képzeljünk 
el egy profi terrorista gyilkost, akit ti-
tokban klónoznak/ és végrehajtatnak 
vele valamilyen szörnyű robbantásos 
merényletet vagy gyilkosságot. Az 
„eredeti példány” olyan alibit tud 
igazolni, ami védhetetlen. Nincs az a 
bíróság, aki el tudná ítélni. 

Nem csak ufókról és időgépek-
rő1 fantáziálnak a sci-fi írók, hanem 
az ember fizikai láthatatlanságáról 
is. Bármilyen bizarrul hangzik, a 
láthatatlanság technikailag ma már 
lehetséges. A Spektrum televízió 
jóvoltából láthattuk az erről szóló 
tudományos filmet. Megtudhattuk, 
hogy a láthatatlanságot különleges 
elektronikus, „pikkelyes”, szka-
fanderszerű öltözettel lehet meg-
valósítani. A technológiája már el 
is készült. Ez a különleges öltözet 
minden láthatót, amely a láthatat-
lanná tevő öltözéket viselő ember 
hátterében, vagyis mögötte találha-
tó, azt az ember elé vetíti, tükrözi, 
s ezáltal az ember „eltűnik”, azaz 
láthatatlanná válik és a szemlélő 
csak a hátteret látja. Ez a találmány 
legalább olyan félelmetes fegyverré 
válhat -ha avatatlan kezekbe jut-, 
mint az ember klónozása. Gondol-
juk csak el, ha egy ilyen öltözet a 
terroristák vagy a fegyvercsempé-
szek, drogkereskedők kezébe kerül 
és láthatatlanná teszik magukat! 
Egész várost tartanának rettegés-
ben. Íme: ez is egy démoni jövőkép 
a sok közül. A valóság utoléri a 
fantasztikumot! Mindebből arra 
következtethetünk, hogy a technika 
fejlődése nem jelenti a társadalom, 
a civilizáció fejlődését, sőt erkölcsi-
leg dekadenciát mutat. 

Veszélyes világban élünk. A 
jövőt illetően sem a tudomány lesz 
az ember ádáz ellenfele, hanem 
saját kapzsisága, énjének gonosz 
démonai. Az iparilag és gazdaságilag 
legfejlettebb országoknak kettőzöt-
ten oda kell figyelnie a tudományos 
felfedezések gyakorlati bevezetésére, 
illetve alkalmazására, hogy azok ne 
kerülhessenek avatatlan kezekbe 
és ne legyenek a jövő démonai, az 
emberiség ellenségei. 

Budai Kulcsár jános

KATIBAZÁR
Térjen be a mosT nyíló

KaTibazár üzleTébe.
Kínálatunk többségét angol üzletláncok 
polcairól lekerült új, csomagolássérült, 

valamint bemutató termékek
alkotják.

Ezek közt megtalálhatóak:
hifi és műszaki cikkek, lakástextil

és felszerelés, konyhai és kertigépek, fitness 
gépek, sátrak, kerti grillezők, szerszám

és barkácsgépek, játékok, baba és gyermek 
termékek, ajándéktárgyak, stb.

ÍzelÍtő árainkból:
vasaló 2800 Ft-tól, porszívó 3500 Ft-tól, tur-
mixgépek 2200 Ft-tól, mini hűtő 3500 Ft-tól, 
mikrohullámú sütő 5500 Ft-tól, 37cm-es tv 
beépített dvd-vel 15000 Ft, hordozható dvd 

15000 Ft, asztali dvd 3500 Ft-tól, bébi játékok 
2800 Ft-tól, társas és készségfejlesztő játékok 
1200 Ft-tól, játéksátrak 1800 Ft-tól, akkus üt-

vefúró 8900 Ft, Dekopirfűrész 2900 Ft, fitnesz-
gépek 4000 Ft-tól, lakástextil 2000 Ft-tól, für-
dőszoba-felszerelések 1200 Ft-tól, kerti grillek  

3900 Ft-tól, valamint babakocsik és tartozékaik 
6000 Ft-tól. 

nyitva tartás:
Hétfő-péntek 8-12-ig és 13-16-ig,

szombat 8-12-ig
Izsák, Gábor Áron u. 1.

A Fejszés Autóalkatrész udvaában.
Várjuk kedves vásárlóinkat!



IZSÁKI Hírek  2008. szeptember 19.12. oldal

Önkormányzati lap
Kiadja: Izsák Város Önkormányzata

Felelõs kiadó: Dr. hauzmann jános, címzetes fõjegyzõ
Szerkesztõség: Tetézi Lajos fõszerkesztõ,

Bálint Vilmos, Dr. hauzmann jános, Tetézi Attila
Cím: 6070 Izsák, Szabadság tér 1.

Telefon/fax: 76/375-900, e-mail: itv@vitae.hu
hirdetésfelvétel: Izsák Kht. Tel.: 76/568-076

Készítette: Kópia Kft. Kiskunhalas.
Felelõs vezetõ: Lichtenberger Tibor

ISSN 1587-7418

Anyakönyvi HírekÚj 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    

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
szeptember 15-21: Szabadszállás, T: 76/358-028

szeptember 22-28: Izsák, T: 76/569-208
szeptember 29-október 5: Szabadszállás

Október 6-12: Izsák
Október 13-19: Szabadszállás

Október 20-26: Izsák
kábeltévé ügyelet

szeptember 15-21: Izsák László, 06-20/475-7966
szeptember 22-28: Farkas Zsolt, 06-20/436-7400

szeptember 29-október 05: Izsák László
Október 06-12: Farkas Zsolt
Október 13-19: Izsák László
Október 20-26: Farkas Zsolt

rendõrség: 78/311-711
Polgárõrség: 06-30-555-6645

ÜGyELETEK

Október 1. szerda
19:00: Kölyök TV.
20:05: Megyei Krónika
20:35: Sárfehér Napok 2008. 
           I. rész

Október 2. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Református Krónika
20:25: Szivárvány Magazin
21:00: Biztonsági Zóna

Október 8. szerda
19:00: Kölyök TV.
20:05: Megyei Krónika
20:35: Sárfehér Napok 2008. 
           I. rész (ism.)

Október 9. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Megyei Krónika
20:35: Sárfehér Napok 2008. 
           II. rész

Október 15. szerda
19:00: Kölyök TV.
20:05: Református Krónika
20:25: Sárfehér Napok 2008. 
           II. rész (ism.)

Október 16. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Megyei Krónika
20:35: Sárfehér Napok 2008. 
           III. rész

Október 22. szerda
19:00: Kölyök TV.
20:05: Megyei Krónika
20:35: Sárfehér Napok 2008. 
           III. rész
21:20: Biztonsági Zóna

Aletta, Bianca, Cserszegi, Kun-
leány, Kékfrankos I. osztályú gyöke-
res vessző származási igazolással 
őszi, tavaszi telepítésre 115 Ft/db.

szőlőkivágási, telepítési és 
támrendszer pályázatok teljes körű 
intézése Kiskőrösön, a Gazdairodá-
ban. Szőlőtelepítési kvótát veszünk. 
Elérhetőségünk: Kiskőrös, Bánffy u. 
9. (a Tesco mögött)  Tel:.70-339-
5917 Budavári László   

Izsákon, a Csokonai utcában 
régi típusú ámbitusos sarokház, 
gazdasági épületekkel eladó. Tel.: 
06-70-634-6725

Izsák, szajor dűlő 62. szám 
alatti tanya 3,5 hold földdel eladó. 
Érd.: a helyszínen Falusi Istvánnál

Desiree étkezési burgonya 
(télire elálló) eladó, 50 Ft/kg. 
Házhoz viszem! Gellér Ferenc, Ősz 
u. 5. T.: 06-70-348-8418, 374-255 
(este)

Születtek: Szalai Hanna an.: Gyenizse Andrea, Borbély 
Petra an: Csorba Anita, Végh Zsolt an: Ficsor Márta, Varga 
Norbert an: Deák Zsuzsanna, Rábaközi Balázs an: Kovács And-
rea, Hajma Zsombor an: Farkas Éva, Varga Zita an: Pál Klára, 
Ungor Áron, Ungor Hanna an: Csendőr Mariann, Balogh Anikó 
an: Kovács Anikó, Ungor Bianka an: Steiner Zsuzsanna.

Házasságkötések: Tóth Krisztián-Vincze Andrea, Dobos 
Mihály-Reisinger Milena, Varga Sándor-Szalai Andrea, Lantos 
László-Bozó Edina.

Meghaltak: Füzér Jánosné sz: Bognár Irén 79 éves, Szé-
chenyi u. 11., Dediczki László 77 éves, Katona József u. 16., 
Csepela István 82 éves, Dankó u. 26., Karácsonyi Józsefné sz: 
Drenka Etelka 77 éves, Bottyán u. 4., Egyedi István 55 éves, 
volt izsáki lakos.

Szeretettel köszöntjük
NÉmETh mIhÁLyNÉ

BÚS ETELKÁT
85. születésnapja

alkalmából!
hosszú boldog életet kíván

Lánya, unokája
és unokaveje

Üzlethelyiség kiadó Izsákon, az iskolával 
szemben. jelenleg használtruha üzlet.

Érd.: hOLSZA  TRAFIK,
Izsák Szabadság tér 3-5.


