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Hirdessen
az

Izsáki Hírekben 
és az
Izsáki

Televízióban!

Három és fél évtized a város 
szolgálatában

II. Vino Tésztafőző 
Majális

Dr. Hauzmann János címzetes 
főjegyző május 1-jén nyugdíjba 
vonult. Hauzmann János 1974. 
június 1-jén lett Izsák vb-titkára, 
majd a rendszerváltás után az ön-
kormányzat jegyzőjeként folytatta 
közigazgatási munkáját. Bár hiva-
talosan május 1-jétől nyugdíjas, 
ám a felmentési idő miatt aktív 
pályafutását már 2009. december 
31-ével befejezte. Így a decemberi 
testületi ülésen köszönt el a kép-
viselőktől és a televíziós közve-
títés jóvoltából az izsákiaktól. A 
friss nyugdíjas főjegyzőt, lapunk 
munkatársát pályaösszegző be-
szélgetésre kértük.

- Lassan két hete immár hiva-
talosan is nyugdíjas vagy, ahogy 
mondani szokás már papírod is 
van róla. Ezzel egy több mint 35 
éves közszolgálati pálya végére ke-
rül pont. Már amennyiben tényleg 
el kívánsz teljesen szakadni a helyi 
közélettől, közigazgatástól.

- Valóban, néhány napja most 
már tényleg nyugdíjas vagyok, de 
ettől még nem kívánok teljesen 
elszakadni a város közéletétől, 
ügyeitől hiszen továbbra is itt élek 
Izsákon, s itt is szeretnék marad-
ni. Így bizonyos fokig a jövőben is 
bekapcsolódok a helyi közéletbe. 
Nem lehet ebből teljesen kilépni, 
egyszerre elhagyni mindent, hisz 
a fél életemet töltöttem ebben a 
munkában, közegben. És termé-
szetesen továbbra is figyelemmel 
kísérem a közigazgatási szakma 
alakulását a sajtón és a szakiro-
dalmon keresztül. Már csak azért 
is, hátha pozitív változások tör-
ténnek benne, ugyanis az utóbbi 
időben az átgondolatlan, szakma-
ilag rossz központi döntésektől 
igen kuszává vált a közigazgatási 
munka.

- Ugorjunk vissza néhány évtize-
det, a kezdetekig. A Zala megyei 
Magyarszentmiklóson születtél. 
Egy egészen más tájról indultál, 
mint az izsáki, aztán mégis e táj-
nak lettél lakója, itt találtál olyan 
otthonra, ahol a teljes szakmai 
pályafutásodat töltötted el, izsáki 
lettél.

- Valóban zalai születésű vagyok, 
ám a szülőfalumban csak az álta-
lános iskola befejezéséig éltem. 
Ezt követően Pannonhalmára 
kerültem a Bencés Gimnáziumba, 
majd Pestre az ELTE jogi karára. 
Azóta tulajdonképpen csak ven-
dégként járok haza. Hála Istennek 
van hová, hiszen édesanyám még 
él, a nővérem pedig a szomszéd 
faluban lakik. Tehát hozzájuk 
hazajárhatok mind a mai napig. 
Valóban más ez a sík vidék, mint 
a zalai dombok világa, de meg 
tudtam itt szokni, s itt is vannak 
szép vidékek, mint például a ma-
tyói buckás terület a maga szép 

és ritka növényvilágával. Ami 
nem tetszik, az a jelenlegi sok 
parlagterület.

- Sajnos e parlagok egykor szőlők 
voltak. A szőlő is egyfajta kapocs 
lehet a szülőfalu és az izsáki életed 
között, hiszen szüleid is szőlővel 
foglalkoztak, s az sem titok, hogy 
te is szívesen műveled.

- Valóban mindig volt szőlőnk, 
s ennek szeretetét, és egyáltalán 
a mezőgazdaság, a mezőgazda-
sági munka szeretetét otthonról 
hoztam.

- A pályaválasztáskor azonban 
nem a mezőgazdaság, hanem a 
jogi pálya felé indultál, s fiatal 
jogászként kerültél a közigazga-
tási munkába, s vele Izsákra. Bár 
az idekerülésedben a jogi pálya 
mellett szerepe van egykori izsáki 
egyetemi évfolyamtársadnak, ké-
sőbbi feleségednek dr. Somogyi 
Juditnak is.

- Valóban így van, még az egye-
temen összeházasodtunk, s így 
kerültünk végül is Izsákra. Állás-
lehetőség is volt. Az akkor meg-
üresedett vb-titkári posztra ke-
rültem, sőt még szolgálati lakást 
is kaptunk. Tehát egy kedvező 
helyzet várt itt bennünket, mint 
fiatal pályakezdőket. Feleségem 
egyébként akkor az Izsáki Állami 
Gazdaságban kapott munkát.

- E pályakezdés 1974 nyarán, a 
tanácsi időkben volt, s közel 36 
éves közszolgálat után –melyet 

teljes egészében itt Izsákon, az 
első, s most már elmondhatjuk, az 
egyetlen munkahelyeden töltöttél 
el-, 2010. május 1-jével az önkor-
mányzat címzetes főjegyzőjeként 
mentél nyugdíjba. A két pont 
között sok minden történt. Mint 
ifjú kezdő vb-titkár mi fogadott 
Izsákon?

- Bár végzett jogász voltam, azért 
izgalmas és sok tekintetben isme-
retlen helyzet fogadott, hiszen az 
egyetemen az elméletet oktatják 
és kevésbé a gyakorlatot, így erő-
sen kellett figyelni, hogy valamit 
el ne rontsak. Egy jó év kellett 
ahhoz, hogy „bejáródjak”, sőt 
„bejáródjunk”, hiszen az akkori 
tanácselnök, Bártfai Attila is új 
ember volt itt Izsákon. A szakmai 
feladatok mellett a községet is 
meg kellett ismernem, hiszen 
ez a munka a hely és a helyiek 
ismerete nélkül nem megy. Szóval 
az első esztendő az egy igazi tanu-
lóév volt. Indulásként belecsöp-
pentem olyan dolgokba, melyek 
nem éppen a vb-titkári szakmához 
tartoztak. Gondolok itt például 
a vezetékes víz bevezetésére, 
amely éppen akkor indult, s nem 
mindenki üdvözölte ezt, hiszen a 
községben szinte mindenütt volt 
hidroforos vízrendszer, ám végül 
nem volt komoly ellenkezés, 
mindenki belátta, hogy a valóban 
egészséges megoldás a központi 
víz. Aztán 

Május második szombatján is-
mét tésztafőzőkkel, és természe-
tesen a hagyományos magyaros 
tésztaételek kedvelővel népesült 
be a Vino étterem udvara. Tizen-
három vállalkozókedvű amatőr 
szakács vállalta a 
megmérettetést 
keménylebbencs 
és tarhonya fő-
zésben, valamint 
kenyérlángos és 
vargabéles sütés-
ben. A hangulat 
és az elkészült 
étkek idén is ki-
válóra sikeredtek. 
A program része-
ként most is volt 
kirakodóvásár, 
kézműves foglal-
kozás gyerekek-
nek, s igen nagy sikert aratott 
Gulyás László mesemondó és a 
soltszentimrei Csonka Színkőr 
előadásában a Lónak vélt meny-
asszony című vásári komédia. 

Bográcsok sorában főttek a finom ételek

Antal János eredeti hortobágyi slambucot főzött, melyet elké-
szültéig pontosan harmincháromszor kell átfordítani

A program főtámogatója, az Izsáki Házitészta Kft. is kiállította 
csapatait

Az egész napos programot esti 
táncház zárta.

A főzőverseny eredménye: 
1.Antal János (Izsák) és a Sörös-
Benkovszky Team (Soltszentim-
re), 2. Izsáki Borbarát Klub, 3. 

Mezei Zsolt. A vargabéles sütők 
eredménye: 1. Virág Jánosné, 
2. Székely Lászlóné, 3. Makádi 
Terézia.                      – tetézi–

 Fotók: Faragó Gábor

Dr. Hauzmann János a Biczó-csárdában rendezett ebéden
köszönt el munkatársaitól
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nem sokkal később, Vizi Mátyás 
tanácselnöksége idején jött a 
vezetékes gáz, a crossbártelefon, 
majd a kábeltévé, s a mellékutcák 
kövezése. Idekerülésemkor csak 
a főutca és a fürdőhöz vezető 
utca volt burkolt. A kohósalakos 
burkolattal aztán a 70-es, 80-as 
években több utcát is sikerült el-
látnunk. Fokozatosan megindult 
az az infrastrukturális fejlesztés, 
amely aztán a rendszerváltás 
után a Kossuth tér felújításával, 
a sportcsarnok megépítésével, 
a regionális hulladéklerakó és 
szennyvízrendszer, valamint a 
csapadékelvezető hálózat építé-
sével folytatódott, illetve további 
tér és útfelújításokkal most is 
folytatódik. Szép feladatok vol-
tak ezek, melyek komfortossá 
és a városi cím visszaszerzésére 
méltóvá tették Izsákot. Kihívás és 
öröm volt ezek megvalósításában 
közreműködni.

- A vb-titkári és a jegyzői fel-
adatkör ránézésre oly sokban nem 
különbözik.

- Ez így van, tulajdonképpen 
csak az elnevezés változott. A 
jegyző is, a vb-titkár is a szakmai 
munkát irányítja, illetve irányí-
totta. A testületek (korábban a 
tanács és a vb, most a képvise-
lő-testület) működését kellett 
biztosítani, másrészt a hatósági 
munkát irányítani, a törvényesség 
betartást biztosítani. A közigazga-
tási munkában például háromezer 
hatáskör tartozik a jegyzőhöz. A 
tanácsi időkben talán némileg 
kevesebb volt, de nem sokkal. Ez 
alig változott. Az viszont igen, 
hogy akkoriban egyszerűbbek 
voltak a jogszabályok és kevesebb 
volt belőlük. Ma viszont jóval több 
van és sokkal bonyolultabbak és 
gyakran változnak, nem feltétlen 
a javukra.

- A vb-titkári és a jegyzői hatás-
körök egyik nem éppen népszerű 
része a törvények, szabályok 
betartatása, s a szabálysértési 
ügyek.

- A jogszabályokat be kellett, s 
be kell tartani és tartatni. Ez utób-
bi valóban nem mindig népszerű 
dolog. Ám a szabályokat úgy is 
lehet alkalmazni, hogy humánus 
megoldás szülessen. Én mindig 
erre törekedtem. A szabálysér-
tési ügyekről szólva, ha valakit 
feljelentettek, s az jogos volt, 
akkor bizony büntetni kellett. 
Nyilván az elmarasztalt fél ennek 
nem örült, ám a legtöbbjük be-
látta, hogy ezt kellett tenni adott 
esetben. A jogszabályok ezt írták 
elő. Megbántani soha senkit nem 
kívántam, csupán a szabályok 
szerint jártam el, mást nem is 
tehettem.

- A szakma elismert tekintélye-
ként tartottak, tartanak számon 
úgy a szűkebb, mint a tágabb 
környezetedben. Sokan kerestek 
meg az évek során tanácsokért, 
több településen helyettesítettél 
is, s 2004-ben miniszterelnöki 
javaslatra -melynek alapját mun-
kád helyi, regionális és az orszá-
gos szakmai szervezeti javaslat 
adta- megkaptad a legnagyobb 
szakmai elismerést, címzetes 
főjegyzővé nevezetek ki, amely 
nagyon komoly rangot jelent a 
jegyzői karban.

- Szabadszálláson, Ágasegyhá-

Csernák Gábor a Nemzeti Vágtán

Madárdal és májusi esők

zán, Csengődön helyettesítettem 
hosszabb rövidebb ideig, volt ahol 
évekig. Az is tény, hogy némi 
szakmai tekintélyt szereztem 
munkám során, s megkerestek 
tanácselnökök, polgármesterek 
és a jegyző kollégák is különböző 
ügyekben, hogy segítsek nekik. 
Én ennek midig jó szívvel tettem 
eleget. E mellett részt vettem kü-
lönböző törvény előkészítő mun-
kákban is. A legjobb emlékem 
ezzel kapcsolatban a régi köz-
igazgatási eljárási törvény, akkori 
nevén az államigazgatási eljárási 
törvény, 1980-as módosításának 
előkészítésében való részvétel. 
Akkor még figyelembe vették a 
gyakorló szakemberek javaslatait. 
Ez ma már sajnos nem így van. 
Egyébként ez az említett, 80-ban 
módosított 1957-es törvény 2004-
ig, vagyis 24 évig élt. Aztán egy 
teljesen új jogszabály született. 
Szerintem az sokkal rosszabb és 
bonyolultabb lett. Amit jól igazol 
az a tény, hogy 2009-ben gyakor-
latilag teljesen átdolgozták. Sajnos 
az átdolgozás még tovább rontott 
rajta. Valószínűleg e formában 
sem lesz túl sokáig hatályban. Ez 
nemcsak az én véleményem, ha-
nem a kollégák is hasonlóképpen 
vélekednek. A címzetes főjegyzői 
cím nagyon jól esett, hiszen a mi 
szakmánkban ez a legmagasabb 
elismerés, amit az is mutat, hogy a 
miniszterelnök adományozza.

- Örök pártonkívüli vagy, ami 
a szakmai munkában talán jó is, 
de bizonyára voltak ajánlatok, 
melyek pl. az MSZMP-be való 
belépés előnyeiről próbáltak 
meggyőzni.

- Igen, voltak csábítások, kü-
lönösen az elmúlt rendszerben, 
amikor szinte követelmény volt, 
hogy egy vezető tagja legyen a 
pártnak. Én azonban azon az állás-
ponton voltam, hogy egy köztiszt-
viselő szakmailag legyen helyén és 
ne pártvonalon. Ha ez így nem jó, 
akkor keresek más munkahelyet. 
Végül is letettek a meggyőzésem-
ről, de a minősítésembe bekerült 
az ilyen értelmű tartózkodásom. 
Mondani sem kell, nem pozitív 
élőjellel. A rendszerváltás után 
is ehhez az elvhez tartottam 
magam, noha természetesen van 
véleményem a dolgokról, amely 
nem föltétlen egyezik az éppen 
hatalmon lévőkével. Azt azonban 
meg kell jegyezni, hogy nekünk 
köztisztviselőknek mindig lojá-
lisnak kell lennünk az adott kor-
mányhoz. Attól függetlenül, hogy 
nem mindig értettünk egyet az in-
tézkedéseikkel. Az utóbbi időben 
sajnos egyre többször nem.

- Az elmúlt 35 évben tanácsel-
nökök, polgármesterek váltották 
egymást, így e közel négy évtized-
ben gyakorlatilag te képviselted a 
folyamatosságot a helyi közigaz-
gatásban.

- Mint már említettem Bártfai 
Attilával kezdtünk, őt Vizi Mátyás 
követte, majd a rendszerváltás 
után K. Szabó József polgármes-
terrel, végül az őt követő Mon-
dok Józseffel dolgoztam együtt. 
Mindegyik tanácselnökkel és 
polgármesterrel jó viszonyt és 
munkakapcsolatot ápoltam. Kel-
lett is, hiszen közösek a feladatok. 
Az utóbbi években már a jogászi 
dolgokból jelentősen átcsúsztunk 

a pályázati munka felé, magyarán 
a jegyzői munka is nagyban át-
alakult. Egy jegyzőnek, korábban 
vb-titkárnak, mindig meg kell és 
kellett találnia a pénzügyi lehe-
tőséget arra, hogy egy-egy lakos-
sági igényt, települési fejlesztést, 
hogyan lehet megvalósítani, erre 
fedezetet teremteni. Sok ilyen 
munkánk volt, mint azt már 
korábban említettem. Úgy gondo-
lom, amit a pénzügyi lehetőségek 
és az egyéb feltételek megenged-
tek, azt megcsináltuk. Voltak 
gátló tényezők, a társadalmi, 
jogi környezet nem volt mindig 
ideális, de mi próbáltuk tenni a 
dolgunkat. Úgy gondolom, hogy 
az adott lehetőségeinket ki tudtuk 
használni. A hivatali dolgozókkal 
is jó kapcsolatot ápoltam, ők is 
elfogadtak engem. Kijelenthetem, 
hogy mindig jó apparátusunk 
volt. Az ő munkájuk nélkül aligha 
születhettek volna meg az elért 
eredmények, ahogy a tanácsi és 
képviselő-testületekkel is sikerült 
jól együtt dolgozni

- Egyfajta fejlesztésként érté-
kelhető a német testvérvárosi 
kapcsolat is, melynek egyik fő 
mozgatója vagy.

- Nagyon örültem, hogy ezt sike-
rült létrehozni. Tulajdonképpen 
egy véletlen esemény indította 
ezt el. A rendszerváltás után volt 
Kecskeméten az akkori strullen-
dorfi polgármester, aki nekünk 
jegyzőknek tartott előadást a né-
met közigazgatásról, önkormány-
zati működésről -ami nagyon 
tetszett, csak sajnos mi nem afelé 
mentünk el-, s ekkor kijött Izsákra 
és annyira megtetszett neki amit 
itt látott, hogy hamarosan létrejött 
ez a kapcsolat, melyben valóban 
sokat közreműködhettem. Azóta 
is szépen működik a településeink 
kapcsolata, idén lesz éppen 15 
éves. Az évforduló megünneplé-
sére Strulledorfban kerül sor, ahol 
ünnepi szentmisében emlékezünk 
majd e kapcsolat egyik létrehozó-
jára K. Szabó József néhai polgár-
mesterre is.

- Most tehát azzal együtt is, hogy 
teljesen nem szakadsz el a helyi 
közélettől, nyugalmasabb évek 
következnek. Több idő juthat a 
szőlőre, s a ping-pongra, hiszen 
jó harminc éve űzöd ezt a sportot 
is egy baráti társaságban.

- Igen, a ping-pongozással járó 
mozgás kell, s van egyholdnyi sző-
lőm is. Szeretem a szőlőmunkákat 
magam végezni, most lesz rá időm 
bőven, s nem fogok unatkozni. E 
munkában ha kell, a fiam szokott 
segíteni. Rá merem bízni, hiszen 
ő hasonlóképpen végzi e tenni-
valókat, mint én. Anyósomnak 
is van kertje neki is segítek a 
művelésben. Egyébként a kezde-
tektől nagyon jó a kapcsolatunk. 
Apósomról, Somogyi Béláról 
sajnos ezt már csak múlt időben 
mondhatom el. Gyorsan elszállt 
ez a közel negyven év, nyugdíjas 
lettem, s nagyon jó érzés, hogy 
jártamban, keltemben sokan meg-
állítanak az utcán és gratulálnak 
ahhoz, hogy megértem a nyug-
díjaskort, ami manapság sajnos 
nem mindenkinek adatik meg. E 
kedves szavakból, s a tanácskéré-
sekből úgy érzem, elismerik az itt 
végzett munkámat és ez őszinte 
örömmel tölt el. 

A budapesti Hősök terén idén 
immár harmadízben megrende-
zésre kerülő Nemzeti Vágta fő 
célja a nemzeti hagyományok 
ápolása és az, hogy hidakat épít-
sen az egyes települések, azok 
lakosai, illetve a magyar vidék és 
a főváros között. A „magyarság, 
mint lovas nemzet” tematika 
köré szerveződő rendezvény 
gerincét a lovassport, a lovas 
hagyományok, és ehhez kapcso-
lódóan a természet-közeli élet-
mód népszerűsítése adja. A fő 
attrakció a minden alkalommal 
megrendezésre kerülő speciális 
lovasverseny, a „Vágta” amelyen 
az egyes települések színeiben 
induló (jellemzően amatőr) 
lovasok mérik össze tudásukat 
és szerencséjüket. 

Idén bővített programokkal és 
helyszínekkel, öt napon át várja 
a látogatókat a Vágta. A június 
2-a és 6-a közötti eseményre az 
indulók heteken, hónapokon át 

készülnek lovukkal, lovasukkal 
és azokkal a helyi jellegzetes 
tárgyakkal, étkekkel, hagyomá-
nyokkal, amelyeket az Andrássy 
úton, a Vágta Korzón mutatnak 
be országnak-világnak. Idén az 
56-osok terén, a Széchenyi pá-
lyán is lesznek versenyek, lovas 
bemutatók, az Országkonyhán 
pedig megkóstolhatók a vidék 
jellegzetes magyar ételei. A 
különleges összetételű homok-
pályán az ország településeinek 
lovai és lovasai vágtáznak egy 
gyönyörű vándordíjért, az 1840-
es évekből való huszárszablyáért 
és a 20 milliós fődíjért.

Mint az eddigi versenyeken, 
úgy az idein is lesznek bemu-
tatók az egyes futamok között. 
Természetesen e bemutatók is a 
lovas élettel, sporttal kapcsola-
tosak, így a fogathajtás is teret 
kap. E programrészben Csernák 
Gábor kiváló kettesfogathajtón-
kat is láthatjuk majd.

Áprilisban a hosszútávú – Afrika 
Szaharán túli vidékein telelő- 
vonuló madárfajaink nagy része 
megérkezik a Kolon-tavi fészkelő-
helyére. A nádas benépesül apró 
énekesmadarakkal, a különböző 
nádiposzátákkal, melyekre jó 
rejtőszínüknek köszönhetően 
többnyire énekük hívja fel a figyel-
met. A tó gémtelepén ilyentájt 
további madárfajok ütnek tanyát: 
kis kócsagok, üstökös gémek és 
bakcsók építik, vagy tatarozzák 
fészkeiket a már tojásokon kotló 
kanalasgémek és nagy kócsa-
gok társaságában. A csodálatos, 
csattogó énekű fülemüle a dús 
aljnövényzetű bokrosokban te-
lepszik meg. A fák teljes kilom-
bosodásával egy időben érkeznek 
a sárgarigók és szinte mindenütt 
megszólal a kakukk. Éjszakánként 
messze hangzó békakoncerttől 
hangos a vidék. Április végén-
május elején virágba borulnak a 
Kolon-tó keleti és déli határában 
elterülő láp-és mocsárrétek: a 
sárga virágszőnyeget alkotó bog-
lárkák között virítanak többek 
között a hússzínű ujjaskosborok 
és a vitézkosborok. A tó nyugati 
partján meredeken emelkedő 
homokbuckákat hamvas fehérbe 
öltözteti a milliónyi hullámzó 
árvalányhaj-virágzat. 

Az elmúlt évekhez képest csa-
padékos tavasz biztosította a 
tó optimális vízszintjét, és a 
környező láprétek és láperdők 
növényzete és állatvilága számára 
is kedvező feltételeket teremtett. 
A május közepi kiadós esőzéssel 
és erős széllel járó időjárásválto-
zás azonban komoly erőpróbának 
vetette alá a már tojásos vagy 

fiókás fészekaljjal rendelkező 
madarainkat. Nehézséget jelent 
ilyenkor a táplálékkeresés és 
nagy a veszélye a tojások, vagy 
fiókák kihűlésének is. Szélsősé-
ges esetekben akár fészkeket is 
verhet le az erős szél. Ez történt 
a Vadász utcai fehér gólya fészek 
esetében is május 16-án, ahol a 
viharban a frissen kikelt fiókák 
elpusztultak és az egyik szülő 
gólya is megsérült. Mivel a fehér 
gólya tartós párkapcsolatban 
él, az épen maradt szülő ebben 
az évben biztosan nem keres új 
párt magának. Egy pót-fészekalj 
létrehozása azért is kizárt, mert 
a fehér gólyák esetében a tojások 
lerakása és a fiatal madarak kire-
pülése között legalább három hó-
nap telik el. A május végi- június 
eleji fészekrakás már nem teszi 
lehetővé a későn kikelő fiókák 
felnevelését és felkészülését az 
akár 10.000 km hosszú vándor-
útra. A természeti csapásoknál 
jóval gyakrabban okoz veszteséget 
a 20 kV-os felsővezetékek általi 
áramütés. Településünk fehér 
gólya állományának csökkenésé-
ben ez a tényező játssza a legfőbb 
szerepet. Az idei évben például 
egy fiatal gólyapár a Stranddal 
szemközti tradicionális –de évek 
óta üresen álló- fészkelőhelyen 
próbált építkezni, amikor a tojót a 
közelben halálos áramütés érte. A 
Kolon-tavi Madárvártán minden 
évben több árván maradt, vagy 
sérült fehér gólyát ápolunk, majd 
lehetőség szerint visszaengedünk 
a természetbe.  

Madarász Boglárka és
Németh Ákos

Kolon-tavi Madárvárta
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TETÉZI LAJOS

Gondolom...
...azok is örülnek természeti értékeinknek, 

akiknek kevés idejük jut azokban gyönyörködni. 
Már úgy külön rácsodálkozva. Mert egyébként a 
mindennapokban akarva, akaratlanul is szem-
besülnek velük. Csak esetleg nem tudatosul, 

hogy milyen csodák is azok, amelyek mellett élünk, mert ter-
mészetes, megszokott a létük. 

Gondolom, az utóbbi mondat kapcsán sokaknak jut eszébe, 
hogy – egyelőre. Egyelőre még természetesnek tűnhet, hogy 
harsogó zölddel, csodás virágokkal köszönt ránk a tavasz, ám 
az aggasztó jelenségek is itt vannak már. Akár abban, hogy e 
sorok írásakor immár harmadik napja zuhog az eső, s viharos 
szél tépdesi a fákat. A rengeteg eső nálunk, itt a homokon, még 
komolyabb bajt nem okoz, sőt néhol kimondottan jótékony 
hatású. Ám láthatjuk a hegyes vidékeken már katasztrofális 
a helyzet. A viharos szél pedig nálunk is hozhat bajt. Példá-
ul, hogy ne messzi példát vegyek, a kertünkben kidöntötte a 
szilvafát. Aztán majd jön a nyár, s jó eséllyel megjósolható, 
hogy szívesen vennénk úgy július-augusztusban egy keveset a 
mostani sok-sok esőből.

Gondolom, teljesen véletlen (hisz a műsorrendet hónapok-
kal előbb állítják össze), hogy az egyik tévécsatornán éppen 
e viharos, esős napok egyikén vetítették a Holnapután című 
rendkívül tanulságos filmet. Bemutatva mindazt, amit az emberi 
felelőtlenség miatt bekövetkező klímaváltozás okozhat. Esők, 
áradások, viharok, hurrikánok. Ezek már ma is megvannak, csak 
a filmbeliekhez képest viszonylag kicsiben. A figyelmeztetés 
azonban félreérthetetlen. Magyarországon például nyolcvan 
éve nem volt ilyen intenzív esős időszak, mint most, közel 
négy napon át. A III. Kolon-kupa futóverseny résztvevőinek 
is jócskán kijutott az égi áldásból. Csakúgy, mint a Kolon-tavi 
Bikatorok-tanösvény megnyitóján résztvevőknek. Ám bőséges 
kárpótlást nyújtott számukra az eső okozta kellemetlenségért 
az a rengeteg szépség, amely mindkét helyszínen fogadta 
őket. Hasonló élményeket nyújtott a Madárvárta munkatársai 
által szervezett Kolon-tavi esték elnevezésű programsorozat 
is, amelynek keretében lovaskocsikkal vitték az érdeklődőket 
-akik meglepően sokan voltak- esti madár és állatmegfigyelésre. 
Örüljünk ezeknek az értékeknek, csodáljuk és óvjuk őket! Járják 
be mind többen a tanösvényeket, szánjanak időt sétára, vagy 
éppen futásra a szép környezetben, s a qadokat, crossmotorokat 
örökre felejtsék otthon...

III. KOLON-KUPA FUTÓVERSENY  
FORNETTI FUTÓKÖRVERSENY IZSÁK

Köszönet!
Őszinte köszönetemet és 

nagyrabecsülésemet fejezem 
ki mindazoknak, akik a III. 
Kolon-kupa Futóversenyen a 
rossz idő ellenére is elindul-
tak és nagyszerű versenytel-
jesítményt nyújtottak. Köszö-
net nekik és a szervezőknek!

Mondok József
polgármester

Harmadik alkalommal ren-
dezte meg Izsák Város Gyer-
mekjóléti- és Családsegítő 
Szolgálata és az Izsáki Sza-
badidős Sport és Kulturális 
Egyesület a Kolon-Kupa Fu-
tóversenyt 2010. május 15-
én. Annak ellenére, hogy az 
„égiek” közbeszóltak kiadós 
eső formájában, 168 fő elszánt 
versenyzőt regisztrálhattunk 
a különböző távokra.

Először a legkisebbek az óvodá-
sok mérethették meg magukat, 
majd az alsó és a felső tagoza-
tosok vágtak neki a nyolcszáz 
méteres távnak. A 2,5 és 5 km-es 
távot a rendszeresen edzésben 
lévő futók vállalták.

A nap fő száma a 10 km-es táv 
11 órakor indult, melyet a zu-
hogó eső ellenére becsülettel és 
jó eredményekkel teljesítettek a 
versenyzők. Sajnos a lovas-pálya 
mögötti erdősáv körül járhatat-
lan volt az út, ahová eredetileg 
terveztük a 10 km-es távot., ezért 
ezen a távon indulókat a rendőr-
ség segítségével irányítottuk az 
Izsáki Horgász- és Pihenőpark 
felé, mely Izsák város északkeleti 
részén található. A futás örömén 
felül egy igazán kellemes, kul-
turált környezetet ismerhettek 
meg a versenyzők. Túlzás nélkül 
mondhatom, hogy büszke va-
gyok arra, hogy ez a létesítmény 
városunk határában épült. 

Az eredményhirdetés után, 
akik nem mentek haza a szakadó 
esőben, azok értékes ajándéko-
kat nyertek, melyek a következő 
támogatóknak és szervezőknek 
köszönhető:

Támogatók: Adrenalin Kft., 
Szentkirályi Ásványvíz Kft.,Izsáki 
Házi Tészta Kft., Izsáki Horgász- 
és Pihenőpark(Jankovics István), 
Bognár Béla vállalkozó, Laguna 
ABC, Kakszi Beton Kft., Mondok 
Kft., Tulipán Pub Caffee, Alföl-

A  díjakat Mondok József polgármester adta át.

di Garabonciás Kft., Thermál 
Kozmetikai Kft., Holsza Trafik, 
Kovács Zoltán, Miklovics Jó-
zsefné, Wokov Kft., Gera Árpád 
vállalkozó, dr. Faragó Balázs 
vállalkozó, Vékony István vál-
lalkozó, Vidi Beton Kft., Virág 
Tibor, Virág Viktor.

Szervezők: Izsák Város Önkor-
mányzata, Mondok József pol-
gármester, Bak Nándor aljegyzõ, 
Krasznai Istvánné, Darócziné 
Cseuz Mariann, Izsák Eszter, 
Izsák Inno-komm-Nonofit Kft., 
Izsák Város Gyermekjóléti- és 
Családsegítő Szolgálata: Sörösné 
Boldoczki Tímea, Pickermann 
Mónika, Kollár Lilla, Faragóné 
Csavajda Márta, Kállai Anita, 
Izsáki Szabadidős Sport és Kul-
turális Egyesület: Cséplő Zoltán, 
Sörös István, Horváth Tibor, 
Tetézi Lajos, Tetézi Attila, Bako-
nyi Györk, Izsák Zoltán, Baglyas 
Zoltán, Bálint Zoltán, Boldoczki 
Mihály, Kósa Gyula, Prikidáno-
vics Lukácsné, Varga István vál-
lalkozó, Id. Varga István, Huszta 
Anikó, Huszta Róbert, Aczél 
Ildikó, Izsák Bernadett, Cséplő 
Jenőné, Kanizsai Ágnes, Gera 
Zsuzsanna, Újszászi Károly.

A kiváló teljesítmények ered-
ményét a különböző távokon az 
alábbiakban olvashatják.

Ovis-futam (�00 méter)
fiúk:

1. Kudron Kristóf (Kiskőrös)
2. Keccs Sanyó (Kiskőrös)
3. Takács Gadosa (Bócsa)

lányok:
1. Makány Adél (Kiskunfélegyháza)
2. Bácsmegi Laura (Martfű)
3. Csontos Dóra (Kiskunfélegyháza)

Ovisok lendületben

De hideeeeg van és még az eső is esik...!

800 méter 1-2. osztály  
fiúk: 

1. Bíró Dávid (Izsák)
2. Takács Dömötör (Bócsa)
3. File Dávid (Fülöpszállás)

lányok: 
1. Ferenczi Anna Éva (Kiskőrös)
2. Bíró Krisztina (Fülöpszállás)
3. Maksa Szilvia (Fülöpszállás)

  
800 méter �-4. osztály 
fiúk:

1. Takács Bendegúz (Bócsa)
2. Hajdú Péter (Izsák)
3 Kovács Mátyás (Izsák)

lányok: 
1. Makány Berta (Kiskunfélegyháza)
2. Magyar Mária ( Izsák)
3. Csontos Fanni (Kiskunfélegyháza)

  
2500 méter 10 év alatt 
fiúk:

1. Jámbrik Dominik (Fülöpszállás)
2. Kozma Bence (Sándorfalva)

lányok: nem volt induló
  
2500 méter 11-14 év 
fiúk:

1. Békési Gábor (Fülöpszállás)
2. Garai Gergő (Izsák)
3. Bukai Márk (Fülöpszállás)

lányok:
1. Bácsmegi Boglárka (Martfű)
2. Kovács Fanni (Izsák)
3. Németh Ramóna

2500 méter 15-19 év 
fiúk:

1. Sebők Olivér (Izsák)
lányok:

1. Mihály Marietta (Izsák)
2500 méter 20-40 év 
férfiak: 

1. Varga Gábor (Kecskemét)
2. Makány Imre (Kiskunfélegyháza)
3. Feldman Gábor (Izsák)

nők: nem volt induló
  
2500 méter 40 év felett 
férfiak: 

1. Juhász Ferenc (Izsák)
2. Németh László (Kiskunfélegyháza)
3. Lente Zoltán (Izsák)

nők:
1. Sugár Anna (Szeged)
2. Zsákainé Bérczes Edit (Izsák)

10.000 méter: 18 év alatt 
   fiúk:
1. Vlaszák Ferenc (Izsák)
2. Takács Dömötör Sólyom (Bócsa)

lányok: nem volt induló
  
10.000 méter: 19-29 év 
férfiak: nem volt induló
nők:

1. Román Vanda (Kecskemét)
2. Juhász Ágnes (Kecskemét)
3. Pénzváltó Renáta (Kecskemét)

  
10.000 méter: �0-�9 év 
férfiak: 

1. Szalóki Róbert (Kecskemét)
2. Fekete Zoltán (Kecskemét)
3. Jéga-Szabó Zsolt (Kecskemét)

nők:
1. Vaczuli Tünde (Kecskemét)
2. Háryné Staskó Anita (Kecskemét)
3. Németh Anita (Szolnok)

  
10.000 méter: 40-49 év 
férfiak: 

1. Nagy Sándor (Kiskunfélegyháza)
2. Németh Géza (Nyárlőrinc)
3. Pénzváltó István (Kecskemét)

nők:
1. Tóth M. Lászlóné (Kecskemét)
2. Kelő Sára (Budapest)
3. Frankné Forgó Gabriella (Szeged)

  
10.000 méter: 50-59 év 
férfiak: 

1. Bene Ferenc (Kecskemét)
2. Csontos Csaba (Kecskemét)
3. Mészáros Zoltán (Kecskemét)

nők: 
1. Gerhátné Barna Éva (Kecske-
mét)

10.000 méter: 60 év felett 
   férfiak:
1. Bálint Imre (Kecskemét)
2. Swéger László (Kecskemét)
3: Kapitány László (Budapest)

nők: nem volt induló
  
férfi abszolút első:

Szalóki Róbert
női abszolút első:

Román Vanda 
legidősebb versenyző:

Tabajdi József

A rendezők nevében köszönöm 
mindazoknak akik hozzájárultak 
a verseny megvalósulásához, és 
akik  részt vettek immár hagyo-
mánnyá vált rendezvényünkön.

Sörösné Boldoczki Tímea 
intézményvezető

Fotók: BálintVilmos,
BakonyiGyörk     



IZSÁKI Hírek  2010. május 19.4. oldal

Bagócsi Károly
megbízott jegyző

FOGATHAJTÁS

Csernák Gábor és  Bajáki Ferenc
fábiánsebestyéni sikere

Gondolatok
a választás idejéből

Széljegyzet

Rendőrségi hírek

Mobil Jogsegély 
Program 

Mint arról az önkormány-
zati hírekből is értesülhettek 
olvasóink, a megüresedett 
jegyzői állásra kiírt pályázatot 
a képviselő-testület ered-
ménytelennek nyilvánította 
és új pályázatot írt ki. Ezzel 
párhuzamosan május 10-től 
augusztus 31-ig Izsák város 
Önkormányzatánál a jegyzői 
feladatok ellátásával – helyet-
tesítőként – Bagócsi Károly 
orgoványi címzetes főjegyzőt 
bízta meg, akit arra kértünk 
néhány szóban mutatkozzon 
be az izsákiaknak.

- 1955. január 20-án szület-
tem Kunbaján. Államigazga-
tási főiskolát végeztem. Nős 
vagyok és három gyermek 
édesapja. Első munkahelyem 
szülőfalumban volt, majd 13 
évig dolgoztam Madarason. 12 
éve Orgoványon vagyok címze-
tes főjegyző. Ezenkívül a Jegy-
zők Országos Szövetségének 
választmányi tagja, valamint a 
Bács-Kiskun Megyei Intézőbi-
zottság elnöke vagyok. Hobbim 
a munka és a foci. Izsáki műkö-
désemmel szeretnék hasznára 
lenni a településnek!

Május 12-én 20 óra 20 perckor U. József 65 éves izsáki lakos 
feljelentést tett kapitányságunkon,  mivel az általa R..D.-ként 
ismert szintén izsáki lakos aznap 17 óra körüli időben a város bel-
területén lévő vendéglátó ipari egységben egy alkalommal arcon 
ütötte, melynek következtében a sértett 8 napon belül gyógyuló 
könnyű sérüléseket szenvedett. Mivel az elkövető cselekménye az 
ott jelenlévő személyekben megbotránkozást, riadalmat keltett,  
R.D. ellen hatóságunk garázdaság vétség elkövetése miatt indított 
büntető eljárást. 

Közbiztonsági háló
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Országos Rendőr-főkapi-

tányság elrendelése alapján illetékességi területünk valamennyi 
településén minden héten  „Közbiztonsági háló” elnevezéssel bűn-
megelőzési akciókat tartunk, az általános szolgálaton felül! Ennek 
keretében rendőreink fokozottan ellenőrzik az adott településre ki 
és behajtó forgalmat, a nyilvános és szórakozóhelyeket, kiszűrik a 
szabálysértőket és a bűnelkövetőket, megakadályozzák a félelmet 
keltő jogellenes cselekményeket. Az elmúlt héten az akció során 
71 fő került igazoltatásra, melyből 4 esetben  szabálysértési eljárás 
indult, egy esetben büntető feljelentés készült,valamint 14 fővel 
szemben  helyszíni bírság kiszabására került sor. A továbbiakban 
is minden településen folytatjuk a bűnmegelőzési akciót különbö-
ző időpontokban az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének 
növelése érdekében.

Rendőrkapitányság Kiskőrös – Rendőrőrs Izsák

* Még a választási kampány 
idején jutott eszembe: Minden 
párt a javunkat akarja. Hata-
lomra jutásuk után rendsze-
rint el is viszik azt.

* Szintén választások idején 
szoktak eszembe jutni Vörös-
marty Mihály örökérvényű 

sorai: „Éljen hát a hős vezér 
magzatja,/addig éljen míg 
a honnak él!/De szakadjon 
élte pillanatja,/Melyben attól 
elpártolni kél;/Egy király se 
inkább, mint hitetlen:/Nyűg 
a rossz, s tehetetlen.”

Varga László

Az idei fogathajtó versenyidény április 28 és 
május 2-a között a Csongrád megyei Fábiánse-
bestyénben kezdődött. A 27. Fábiánsebestyéni 
Lovasnapok kertében ezúttal nemzetközi verseny 
keretében rendezték a 47. Magyar Hajtó Derby 
versenyt.Az izsáki hajtók két kategóriában voltak 
érdekeltek. A világbajnokságra készülő 1-eseknél 
Bajáki Ferenc révén, aki remekül kezdett, hisz 
nyerte a díjhajtást, majd a maratonhajtásban sem 
tudták megelőzni vetélytársai, de a tét nagy volt és 
a végén az akadályhajtásban nem tudta megőrizni 
elsőségét 19.73 hp-tal a zárószámban 12., lett és 
így összetettben a nemzetközi versenyben az 5., a 
Magyar Hajtó Derby versenyben pedig 4., 

helyen zárt összetettben. A nemzetközi versenyt 
az olasz Cividini Cristiano, míg a Magyar Hajtó 
Derbyt a dabasi Szilágyi Zsolt nyerte. Minde-
nesetre az augusztusi világbajnokságig van mit 
javítani hajtónknak - főleg az idegek csatájában 
kell edződni Bajáki Ferencnek, ahhoz, hogy ott le-
hessen a római világbajnokságon. A Bács- Kiskun 
megyei hajtók közül Gáspár Szilvia (Kecskemét) a 
6., Nyúl Katalin (Kecskemét Hírős LK) 8., Gáspár 
Zoltán (Kecskemét Hírős LK) 10., Farkas József 
(Kecel LK) 13., lett.

A 2-es fogathajtók ez évben a Duna-Alpesi Kupa 
keretében mérettetnek meg 

Európa legjobbjaival. A világbajnokság 2011-ben 
Franciaországban kerül 

megrendezésre - addig lehet fogatot építeni, csi-
szolgatni legjobbjainknak. A nemzetközi versenyt 
és a magyar hajtó derbyt a szegediek válogatottja, 

háromszoros vb-ezüstérmese, Hódi Károly nyerte. 
Az izsáki színekben hajtó Csernák Gábor 57.34 
hp-os díjhajtással kezdett, ami a 12., helyhez volt 
elegendő, majd a maratonhajtásban 9., lett és 
két versenyszám után összetettben is a 9., helyre 
jött fel. A záró akadályhajtásban 7.82 hp-tos tel-
jesítményével 4., lett ez végül az összetettben a 
nemzetközi versenyben a 9., a derby versenyben 7., 
helyet jelentette hajtónk számára, ami alig maradt 
el eddigi legjobb OB 5., helyezésétől. A Bács- 
Kiskun megyeiek közül az újonc bajai Gergely 
János 5., a derby 3., helyén végzett, Bárdos Attila 
(Kecskemét - Hetényegyháza) a 14., ifj Nagy Tibor 
(Felsőlajos Húskirály Lovasudvar) 21., helyen vég-
zett. A 4-es fogathajtóknál Lázár Zoltán nyerte a 
nemzetközit és a derbyt. A Bács- Kiskun megyeiek 
közül Váczi István (Kecskemét - Hetényegyháza) 
nemzetköziben a  4., míg a derby versenyben 
bronzérmes lett. A bugaciak világbajnoka Juhász 
László új összeállítású lovaival 12., lett. Mit lehet 
erre mondani, volt már ennél jobb is és reméljük 
lesz is még jobb...                              -baranyai-

Bajáki Ferenc

Csernák Gábor

Az EGY HAJÓBAN KIEMEL-
KEDŐEN KÖZHASZNÚ ALA-
PÍTVÁNY együttműködésben 
az IGAZSÁGÜGYI MINISZ-
TÉRIUM Jogi Segítségnyújtó 
Szolgálatával jogi tanácsadást, 
okiratszerkesztést vállal Bács-
Kiskun megyei jogászok közre-
működésével.

Ennek keretében azon rászo-
rulók vehetnek igénybe INGYE-
NES jogi szolgáltatást, akiknek 
az egy főre jutó havi jövedelme, 
vagy szociális rászorultsága 
azt indokolja, és olyan jogvitás 
ügyük van, amely jogi tanács-
adást igényel.

Kérjük az ügyfeleket, hogy a 
jövedelemigazolásaikat (nyug-
díjigazolás, munkabér igazolás), 
személyi okmányaikat, illetve 
a szociális rászorultságukat 
igazoló okmányaikat (pl. köz-
gyógyellátási igazolvány) hozzák 
magukkal. A jogi szolgáltatás 
helye: Polgármesteri Hivatal, 
minden második hét szerdája 
10-11,30-ig. A legközelebbi idő-
pontok: Május 26, június 9.

P la tón  műve i t  o lvasva 
eszembe jut a villamosmér-
nök barátom mondása: „mi 
az barátom, te ott voltál és 
láttad?”

Gyakran v i tatkozunk a 
világról, a világ dolgairól, 
benne az emberről, mint 
szubjektumról. A mérnök 
úr teljesen bedőlt a darwini 
evolúciós elméletnek és el is 
fogadja azt. Én mindenestül 
elutasítom. A világegyetem 
keletkezését „alapjaiban” más 
szemszögből közelítjük meg, 
ha egyáltalán meg lehet azt 
közelíteni.

A mérnök úr elméleteiről 
gyakran Platón elméletei 
jutnak eszembe. A világegye-
tem keletkezésekor –Platón 
eszmefuttatásait figyelembe 
véve- a híres görög filozófus 
bizonyára „ott volt” a helyszí-
nen a keletkezés pillanatában. 
(Ahány filozófus, kutató, 
annyi téves elmélet!) Platón a 
világegyetem megteremtését 

egy tudálékos ember képzel-
géseire alapozza.

Persze azt is tudomásul kell 
vennünk, hogy Platónnak még 
csak fogalma sem lehetett Ni-
els Bohr vagy W. Heisenberg 
magfizikai elméleteiről és 
magáról a kvantummechani-
káról. Ma már azt is tudjuk, 
hogy anyag tulajdonképpen 
nincs is, csupán energia lé-
tezik.

A teremtés pillanatában 
sem Darwin, sem Platón, sem 
Mózes, valamint a mérnök 
barátom sem volt jelen.

Én sohasem kedveltem az 
olyan embereket, akik csak 
abban „hisznek”, amit saját 
szemükkel látnak. Vajon a 
vakon született emberek -akik 
semmit sem látnak- miben 
hisznek? Ezt nem tudhatom. 
De bizonyára tisztábban „lát-
nak” mint a darwinisták, vagy 
az ateisták.

Budai Kulcsár János
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Pénzügyekről - mindenkinek

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

Anne Deans: A terhesség 
ABC-je; Nora Roberts: Halá-
los idegen; Kurt Vonnegut: 
Börtöntöltelék; Képes ifjúsági 
szótár; Korpádi Péter: Palacsin-
ták; Monique Peterson: Utazás 
a Sohatündérek varázslatos 
világába; John Grisham: A fel-
lebezés; La Carre: A zebra dala, 
Németh Zsuzsa: Sütemények 
és torták; Michael Connelly: 
Lezáratlan akták; Anne Gracie: 
Tudorok: a király, a királynő 
és a szerető; Hugh Laurie: 
A balek; Anthony Burgess: 
Egy tenyér ha csattan; Tanul-
mányok az Európai Unióról; 
Kasza János: Turbó Pascal: 
programozási ismeretek 10-
12 éveseknek; Lakásdekoráció 
mindenkinek; Forisek Péter: 
A Római Birodalom képes 
története; William Napier: 
Attila; Allan Pease: Kommu-
nikációs ABC mesterfokai; 
Nagy Natália: Lufimese; Stacey 
Demarco: A nőiség varázsa; 
Szepes Mária: Mágiák könyve; 
Ewald Gerhardt: Gombagyűj-
tés okosan; Donáth Tibor: 
Anatómiai atlasz; Bánky Edit: 
Biokonyha magyaros és keleti 
ízekkel; Zsedényi Csaba: Kulcs 
a nőkhöz; Grillezzünk; Jámbor 
Mariann: Muffinvarázs; David 
Bianco: A klasszicizmustól a 
realizmusig; Athén; Bolgár 
tengerpart; Nemere István: 
Történelmi rejtélyek; Simon 
Scarrow: A sas árnyékában; 
Spiró György: Fogság; Tótfa-
lusi István: Meseország lakói; 
Godfrey Devereux: A jóga 
alapjai; Hans W. Kothe: 1000 
gyógynövény; Fodor Kinga: 
Mit egyen a macskám?; Anne 
Pieper: Márványozás; Péter 
I. Zoltán: Ady és Csinszka; 
Tőzsér János: A napfény szi-
gete, Rodosz; Robert Alexan-
der: Raszputyin Lánya; Altay 
Margit: Amit az óra mesél; 
Benedek Szabolcs: Budapest 
vőlegényei; Berg Judit: Cipelő 
cicák városában; Böszörményi 
Gyula: Árnyvadászok; Meg 
Cabot: A neveletlen hercegnő 
naplója; Melissa De la Cruz: 
Beach girl; Huxley: Szép új 
világ; Erica James; Mond el a 
csillagoknak; Kányádi Sándor: 
Egyberostált versek és műfor-
dítások; Marék Veronika: A 
kockásfülű nyúl; Nagy Bandó 
András: Keresztnévsor; Susan 
Elizabeth Philips: Apafogó; 
Margit Sandemo: Varázsjelek; 
Szabó Judit: Különös sziget; 
Susanne Weyn: Indiana Jones 

és a végzet temploma; Eliza 
Beth: Három nővér hálójában; 
Marék Veronika: Coffi, Pocak, 
Paprika; Donald Walsch: Is-
tennel az öröklétben; Johanna 
Friedl: Gyermekjátékok az első 
évekre; A rovarok világa; Az 
esőerdő állatai; A sütemények 
bibliája; Peter R. March: A 
repülés története; David Beck-
ham: Focisuli; Varró János: 
Erdélyi sorsvallató; Wilbert 
Awdry: Thomas a gőzmozdony; 
Agatha Christie: Az órák; 
Barbara Delinsky: Drágakő; 
William Dietrich: Napóleon pi-
ramisai; Gárdonyi Géza: Isten 
rabjai; W.E.B. Griffin: Becsü-
letbeli ügyek; Judith Krautz: 
Örökölt szerelem; Lázár Anna: 
Honkereső; Kinley MacGregor: 
A csábítás mestere; Beatrice 
Masini: A londoni tánciskola; 
Mentovics Éva: Gólya, gólya, 
gilice; Polgár András: Beperelt 
a gyilkos!; Zsenik egymásról; 
Sylvia Scheider: Értsd meg 
kamasz gyermekedet!, Bé-
csi sütemények; Gyöngyből 
fűzött varázslények; Henri 
Troyat: Rettenetes cárnők; 
Bach Szilvia: Nem vagyok én 
Müller Péter; Mary-Kate Ol-
sen: 16 leszek; Szávai Géza: 
Valaki átment a havon; John 
Bailey: Horgászenciklopédia; 
Sütemények eperrel, málnával, 
ribizlivel, áfonyával; Holló 
Dorottya: Értsünk szót!; Ga-
ramvölgyi László: A rendőrség 
megköszöni; Britannica fel-
fedező könyvek; Mindentudó 
lexikon, Magyar táncművé-
szeti lexikon; Marcus Pfister: 
Nyomás az ágyba!; Liza Baker: 
Álomszép hercegnők meséi; 
Laura Driscoll: A kisnyuszik 
ajándéka; Kurt Tepperwein: Itt 
és most élj; Fekete Barbara: A 
hiszti: szülők kézikönyve; Vida 
Gábor: Helyünk a biszférában; 
Hilda Hutcherson: Amit anyu-
kád soha nem mert elmondani 
a szexről; Krizantém; Azzurro: 
Szeretve lenni; Bob és az ara-
tás; Thomas Brezina: Hé, apu, 
kevés a zsebpénz!; Philip K. 
Dick: Galaktikus cserépgyó-
gyász!; Diana Dorth: Veszélyes 
szépség; Marian Keyes: Van 
valaki odaát?; Evelyne Lever: 
Marie Antoanette; Makréla 
és a kutyakaland; Noddy: egy 
furcsa nap; Peter Prange: Az 
utolsó hárem; Amanda Quick: 
A folyó titka; Varázslatos me-
sék; Stefan Seidel: Dolgozz 
te is tanyán!; 99 csirke- és 
pulykaétel 33 színes ételfotó-
val; Erdélyi Magdolna: Lovak; 
Hercegnők dalai; Barbara Hand 
Clow: Kilenc dimenzió alkími-
ája; Juhász Ágnes: gyógyteák 
könyve; Vámos Miklós: Sánta 
kutya; John Updike: Gyere 
hozzám feleségül; Radicsné 
Szerencsés Ildikó: Minőségi 
munka a tanítási órákon. Henn 
László: Ragadozók: halak, 
hüllők, madarak; McClure: 
Babamasszázs

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
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Az elmúlt időszak egyik po-
zitív hozadéka, hogy nőtt a 
lakosság pénzügyi tájékozott-
sága. Ennek megfelelően a sa-
ját pénzügyekkel és a pénzügyi 
ismeretszerzéssel töltött idő is 
emelkedett. Sokkal körültekin-
tőbben járunk el a hitelfelvéte-
lek során és a megtakarítások 
esetében is jellemzően a fő 
motiváció a kockázatkerülés 
és a biztonságkeresés. Sokan 
nemcsak azt igénylik a ban-
koktól, hogy a megtakarítások 
kezelésében adjanak tanácsot, 
hanem akár a családi kiadások 
optimalizálásában is. Alábbi 
írásunkkal e kívánságnak kí-
vánunk eleget tenni.

Jelen gazdasági helyzetben a 
megtakarítás fontos, de nem 
könnyű feladat sem az egye-
dülállók, sem a családok szá-
mára. De mit is jelent a meg-
takarítás? Valójában a többség 
takarékoskodik, a takarékos 
életmód ugyanis nem kizáró-
lag a pénz félretételét jelenti. 
Legtöbben a vásárlásaink során 
próbálnak spórolni úgy, hogy a 
kedvezőbb árú terméket veszik 
meg. A fogyasztások esetében 
is takarékoskodhatunk, pél-
dául kevesebb vizet, gázt, 

áramot használunk. A tudatos 
költségoptimalizálás hatékony 
eszköze lehet, ha összeírjuk, 
milyen kiadásaink vannak, majd 
átgondoljuk, hogy ezeket hol 
és hogyan csökkenthetjük. Az 
így megmaradt pénzt pedig 
elhelyezhetjük megtakarítási 
termékekben. Hogy miben? A 
magyar háztartások jelentős 
része nem valamilyen konk-
rét cél miatt takarékoskodik, 
hanem sokkal inkább az előre 
nem látható, általában negatív 
helyzetekre próbál meg felké-
szülni, tartalékot képezni. Már 
gyermekkorunkban azt tanítják, 
hogy fel kell készülni a „ros-
szabb időkre”, ugyanakkor azt 
is fontos lenne megtanulni, hogy 
a pozitív célokért, „álmaink 
megvalósításáért” takarékos-
kodjunk. Az OTP Bank számos 
megtakarítási lehetőséget kínál 
ügyfelei számára, melyek közül 
mindenki megtalálhatja saját 
vágyai, pénzügyi céljai eléré-
séhez legjobban illeszkedőt. 
Ezek közül az egyik az OTP 
Lakástakarék akció, mely a 
hosszabb távú, konkrét lakás-
vásárlási, lakásfelújítási célú 
megtakarításokat ösztönzi. A 
konstrukció előnye, hogy széles 

körű felhasználási lehetőséget 
biztosít, gyakorlatilag minden 
lakással kapcsolatos költség 
finanszírozására használható, 
nemcsak vásárlásra vagy épí-
tésre, hanem felújításra, festés-
mázolásra, külső vagy belső 
burkolásra, nyílászárócserére, 
tetőcserére, hőszigetelésre is. 
Lakáscélnak minősül a pénzin-
tézettől felvett lakáscélú hitelre 
történő befizetés is, valamint 
egy esetleges hitelfelvételnél 
önerőnek számít. Tetszőleges 
havi betétbefizetés választha-
tó, az éves befizetések után 
30%-os (de max.72000 forint) 
állami támogatást írnak jóvá, 
amely alanyi jogon járó, adó- 
és járulékmentes juttatás. A 
betétbefizetés összege bármi-
kor rugalmasan változtatható, 
növelhető vagy csökkenthető, 
hozzátartozóra átruházható. 
Biztonságos, hiszen a befize-
tett összegek és kamatai az 
Országos Betétbiztosítási Alap 
(OBA) által biztosítottak. 

Bármilyen kis összeggel ér-
demes elkezdeni a takarékos-
kodást, a lényeg az, hogy a 
kitűzött céljaink előbb-utóbb 
teljesülhetnek. Amennyiben 
nem teszünk félre akkor sem, 
ha lehetőségünk lenne rá, 
esélyt sem adunk magunknak 
álmaink a megvalósítására.

A Tavaszi Megtakarítási Prog-
ram keretében elérhető további 
megtakarítási lehetőségekről 
érdeklődjön az OTP Bank Izsá-
ki fiókjában. 

Hitvallásunk
 - Hisszük, hogy a Biblia Isten-

től ihletett, és Isten Szava. 
Egy Isten van, aki végtelenül 

tökéletes, és örökké létezik há-
rom személyben, az Atyában, a 
Fiúban, és a Szent Szellemben.

- Jézus Krisztus valóságos 
Isten és valóságos ember. A 
Szent Szellemtől fogant és Szűz 
Máriától született. Helyettes 
áldozatként meghalt a kereszten 
a bűnösökért, és mindazok, akik 
hisznek Őbenne, kiontott vére 
által igazzá válnak.

Feltámadt a halottak közül az 
Írások szerint. Jelenleg a Magas-
ságos jobbján ül a mennyben, 
mint a mi nagy Főpapunk.

Ismét el fog jönni, hogy létre-
hozza igazságának és békessé-
gének királyságát.

- A Szent Szellem egy isteni 
személy, aki azért küldetett, 
hogy a hívekben lakjon és vezes-
se, tanítsa őket, hogy hatalmat 
adjon nekik, és hogy meggyőzze 
a világot a bűnről, az igazságról 
és az ítéletről.

- Az Ó- és az Újszövetség 
tévedhetetlenek abban a for-
májukban, ahogyan eredetileg 
adattak; szó szerint Isten ihlette 
őket és Isten akaratának teljes 
kinyilatkoztatásai az embe-
rek megmentésére. A hit és a 
keresztény gyakorlat egyetlen 

isteni alapszabályát képezik.
- Az ember eredetileg Isten 

képére és hasonlatosságára 
teremtetett; engedetlensége 
miatt elbukott, és így jelent 
meg a halál, úgy fizikai, mint 
szellemi értelemben. Minden 
ember bűnös természettel szü-
letik, elválasztva Isten életétől, 
és kizárólag az Úr Jézus Krisztus 
engesztelő műve révén mene-
külhet meg. A hitetlen  és meg-
átalkodott emberek végzete a 
tudatos szenvedésben való örök 
lét, a hívőké örökké tartó öröm 
és boldogság. 

- A megváltásról Jézus Krisztus 
gondoskodott minden ember 
számára; akik megbánják bű-
neiket és hisznek Benne, újjá-
születnek a Szent Szellem által, 
megkapják az örök élet ajándé-
kát, és Isten fiaivá válnak.

- Isten akarata, hogy minden 
hívő megteljen Szent Szellem-
mel, és teljesen megszentelőd-
jön, hogy elválassza magát a 
világ bűnétől és odaszánja magát 
Isten akaratának; így kap hatal-
mat arra, hogy szent életet éljen 
és hatékonyan szolgáljon. Ez 
egyszerre válság és  progresszív 
élmény, mely a hívőben megté-
rését követően megy végbe.

- Jézus Krisztus megváltó mű-
vében gondoskodott a halandó 
test egészségéről is. A betege-

kért való imát és az olajjal való 
megkenést az Írások tanítják; 
ezek az Egyház kiváltságai a 
jelenlegi világban.

- Az Egyház azokból áll, akik 
hisznek az Úr Jézus Krisztusban, 
akiket Ő megváltott vérével és 
újjászületnek Szent Szellem 
által. Krisztus a Feje a Testnek, 
az Egyháznak, melyet Ő bízott 
meg azzal, hogy a világon hir-
desse az Ő bizonyságát és pré-
dikálja az Evangéliumot minden 
nemzetnek. A helyi Egyház a 
Krisztusban hívők egy testülete, 
amely Isten imádására gyűlik 
össze, valamint az Isten igéje 
általi épülés, az ima, a közösség, 
az Evangélium kihirdetése, és a 
Bemerítkezés és az Úrvacsora 
rendelkezéseinek megtartása 
céljából.

- Lesz egy test szerinti feltá-
madása az igazaknak és a bűnö-
söknek: előbbieknek az életre, 
utóbbiaknak az ítéletre.

 - Az Úr Jézus Krisztus Máso-
dik Eljövetele küszöbön áll; sze-
mélyes lesz, látható és Ezeréves 
Királyságának kezdetét fogja 
jelenteni. Ez a hívők dicsőséges 
reménysége; életfontosságú 
igazság, mely szent életre és hű 
szolgálatra ösztönöz.

A Gyülekezet izsáki 
csoportja



IZSÁKI Hírek  2010. május 19.6. oldal

v a L L á s

Éltető Lélek
„ A Lélek, ami éltet, a test nem használ semmit! Az én szavaim Lélek és 

Élet…” Lélekváró napokat élünk, pünkösdi szelet várunk a sok problémát 
okozó májusi viharok után. S talán nem is találunk tisztább s erőteljesebb 
meghatározást az Isten Szentlelkének mivoltáról, mint Jézusnak ezek 
a szavai. A Lélek a Minden a semmivel szemben, az egyetlen életerő a 
testben. Jézus Urunk hatalmas erőt sugárzó szavai a Lélek munkája. 

A mennybemenetel utáni tíz nap a kikeletre készülő Egyház napjai. 
Bent, az emeleti teremben, mint a méhkaptárban, alakul a benső élet. 
Új apostolt választanak, bizalomteljes imádságban töltik idejüket, - és 
várnak. Várnak, Jézus Anyjával, Jézushoz hű tanítványokkal együtt. 
De olyan ez a benső élet, mint a kelés előtti búza csírája, vagy mint a 
tojás titka a kikelés előtti percekben. Az ajtók még zártak, az élet egy 
pillanatmegállítóval pihentetve van, hogy mozgalmas tevékenységben 
robbanjon ki az éltető léleknek kiáradásakor. Akkor már nincs tanácsta-
lanság és félelem, nincs a szólás szorongása, nincs tér- és tömegiszony, 
- csak örömtől táncoló, mozgalmas élet van. A felkelt Egyház élete, a 
lélek első, látványos műve.

Kegyelmi pillanatok vannak. Az ember nem tudja, mit kezdjen magával, 
béna és határozatlan. Sokszor évtizedek semmittevése terheli a lelkét. 
Aztán egy pillanat műve: Isten szeretete körülöleli, s mint a Tündérország 
ajtaja, megnyílik előtte az élet, mely szép és ígéretekkel teljes. Felébred, 
aki aludt, feltámad a halott, Éltető Lélek.

Az Egyházban is vannak kegyelmi idők. Néha olyan, mint az alapjá-
raton pöfögő motor: él, de nem tevékeny, nem halad, - elfárad és nem 
vonz, nem lelkesít. Az intézmény üresjárata a reménytelenség stációja. 
Akkor egyszerre csak fellángol a Lélek fáklyája, előtör a Szellem vihara, s 
hősök támadnak és szentek születnek, a buzgóság pedig magával sodorja 
a tespedésbe merült lelkeket. Zsinati vihar, csodák áradata, - felkél az 
Éltető Lélek, s megújul minden. 

Új pünkösdre várunk. Itt vagyunk, vagyogatunk. Imánk halkul, énekünk 
a berekedt tárogató nyöszörgése, életünk az igavonás hasonlata. Alszik a 
hitünk és kiállásunk az isteni élet mellett. Áldozatra gyengék, szeretetre 
lassúak vagyunk. Alszunk, talán halálunkon vagyunk. Úgy kellene egy 
bennünket felrázó, szent vihar, hogy megédesedjék szánkban az ima és 
a hitvallás, hogy éhezzük és szomjazzuk az Isten akaratát. Hogy éljünk, 
egészséges, fiatalos lendülettel higgyünk.Felismerjük Atyánkat és Atyánk 
házát. Jöjj el, Éltető Lélek!                  Podmaniczki Imre plébános

Református múltunk 22.

Egyházi hírek
- Minden májusi estén fél 7-kor kezdődnek a májusi litániák, a 

szentmisék közvetlen a litánia után kezdődnek.
- Május 22-én, szombaton este a szentmise után Szaniszló 

Tibor atya orgona hangversenyt tart a templomban. Utána a kö-
zösségi házban megnyitja az egyházi ruhákból, kegytárgyakból, 
könyvekből, bibliákból álló kiállítást. A kiállítást egy hétig lehet 
megtekinteni.

- Május 23-án, Pünkösd vasárnapján este a szentmise után 
dicsőítésre és hálaadásra hívjuk testvéreinket a katolikus temp-
lomba. 

- Pünkösd első és második napján vasárnapi szentmise rendet 
tartunk.

- Május 29-én, szombaton de. 10 órától az esperes kerületi 
hitoktatók összejövetele lesz. A közös szentmisésre, 10 órára 
szeretettel várunk minden érdeklődőt.

- Szentháromság vasárnapján, május 30-án az  Egyházmegye 
templomainak és épületeinek renoválására várjuk testvéreink 
adományait. /Építési Alap./

- Év végi Te Deum-unk a hittanos év befejezéseként június 6-án, 
Úrnapján a 9 órai szentmisében lesz. Utána úrnapi körmenetet 
tartunk a megszokott útvonalon.

- Az Egyházközség mindkét temetőjének üzemeltetésére és 
teljes körű temetési szolgáltatásra az Egyházközségi képvise-
lő-testület a kecskeméti székhelyű „Jóindulat” Kft-vel kötött 
megállapodást. Kérjük, hogy szeretteink temetési ügyeit e szol-
gáltatónál intézzük!

IKEM hírek
- Köszönetet mondunk ifj. Nagy László mester úrnak a rovásírásos helységnév tábla felújításá-

ért!
- Május 30-án (vasárnap), 10 órától „Trianon vasárnap” a református templomban. Emlékbeszédet 

mond: Kocsis István író. Mindenkit szeretettel várunk !

„1872: Ez évben azon üdvös határozatot hozta 
az Egyház, hogy a törvényeknek megfelelőleg 
a tanítói fizetés is felemeltessék, hogy így ha 
az ötszáz forintot meghaladja a tanítói fizetés, 
akkor okleveles tanítót kaphatunk, s valahára 
megszabadulunk az évenként változó segéd 
tanítóktól, kiknek mind változásában mind 
működésében semmi reális haszon nincs. Így 
az ecclesiai elöljárók elhatározták, hogy ezután 
a leány tanító 200fr  az az kétszáz osztrák érté-
kű forintokat kapjon az ecclesia pénztárából ? 
évenként előre fizetve, a többi konventiot pedig 
fizessék a szülék minden tanonc egy véka rozs, 
egy véka zab, egy csirke.

Ugyan ez évben történt az egyházat érdeklő 
szép esemény, hogy Takács András gyermek 
nélküli volt presbyter egy ezerforint értékű szőlő 
földét az Egyházra hagyományozta.

1873: Ez évben szabadult meg az Egyház egy 
igen furfangos rectorától Király Józseftől ki 
mindenbe bele avatkozott mibe nem kellett vol-
na szép eszű ember volt, de azt csak is rosszra 
használta, utoljára is önmaga kárára, családja 
szégyenére.

Ez évben vette az ecclesia a templom háta 
megett levő Kesürü Pál féle házat, az iskolai 
fundus bővítésére 200 forintért, ha majd az Is-
ten engedi e legközelebbi években a törvénynek 
megfelelőleg helyére egy szép díszes leány iskola 
építetik, de melyik évben a még a jövő titka. (ez 
épület hely 1874-ben vétetett meg.)

1874, 1875, 1876 évből
E három évből alig tudok valami nevezetest 

feljegyezni, mely oly külön is érdemes volna 
felemlítésre mit már az Egyház jegyzőkönyvében 
fel nem soroltam volna. Ezen évben az ecclesiát 
érdeklőleg csak azon vitákat említem melyek az 
iskola építés, torony újítás és óra javítás körül 
folytak; minden év tavaszán elhatároztatott 
hogy építünk, népgyűlések tartattak, de midőn 
a pénzre került a sor az építés mindig elmaradt. 
Ennek sok akadályára szolgált az is, hogy sokan 
községi iskolát akartak, mások felekezetit, így 

egy értelem egy akarat ritkán volt, ez csakis az 
iskola hátrányára szolgált. A kik a községi is-
kolát óhajtották azon véleménybe voltak, hogy 
majd a kormány nyújt segítséget mint tette több 
községekben, 70, 71 és 72 stb években, de az 
ilyen véleményűek nagyban csalódtak, mert a sok 
csalás, lopás, sok lelkiismeretlen felsőbb hivatal-
nokok egészen megbuktaták a hazát. az ország 
fekvő földjeit kellett eladni, az érték papírjait 
elzálogosítani, sok nemzet természetével meg 
nem egyező adó nemet behozni, pl. aki vadászni 
akart 14frpengöt fizetett évenként, aki rugonyos 
kocsin járt két lóval 27 fr pengő taxus adót kellett 
fizetnie; így bizony a kormány semmi segítséget 
sem nyújthatott, elég volt ha maga tengődhetett. 
1876-ban május 21-én elfagyott az egész hazában 
a szöllö, sok helyet a vetés is, ez is sok kárt tett, 
de azért jó termás lett másban.

Ugyan ezen évnek őszén Damásdi Józsefné 
50ftért készítetett a szent ecclesiának úrasztalára 
egy piros félselyem nagy kendőt Pesten, mely az 
újbori úrvacsorakor terítetett először fel.”

(Protokollum II.: 111 – 112.ol.
 közli: Nagy Árpád

Mintha Kovács János tiszteletes uram jövőbe látott 
volna újfent, mikor saját szomorkás  jelenébe ad ne-
künk, kései utódoknak betekintést. Az oktatás és isko-
lák ügye ma is sokféleképpen foglalkoztatja a nemzet 
nagyobb s kisebb közösségeit. S ha a sok vajúdásnak 
az lesz az eredménye, hogy a külhoni sajtó megírja 
majd újra, hogy a 21. század is Magyarországon szü-
letett, akkor talán nem hiábavaló a számos aggódás, 
tusakodás.

Ám annak veszélye sem elhanyagolható, hogy újfent 
„… sok lelkiismeretlen felsőbb hivatalnokok egészen 
megbuktatják a hazát,,s az ország fekvő földjeit kell 
eladni…” – Isten ne adja! De hogy műfajunkat ne 
felejtsük: hol bútt meg mindebben a Krisztus ügye ?

S ha nem akarjuk is már tudni bal kezünk mellett 
mit cselekszik a jobb, azért kétbalkezesek ne legyünk 
a hitben! 

-na-

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Gyülekezeti hírek
       
- Pünkösd ünnepén, május 23-án, 10 órakor megterítjük az Úr szent asztalát,
- ekkor kerül sor a másodéves konfirmandusok fogadalomtételére
- Kisizsákon 14.30-tól tartunk ünnepi istentiszteletet
- május 23-án, 17 órától délutáni istentiszteletet
- május 24-én, 10 órától (Pünkösd hétfőjén), 10 órakor tartunk ünnepzáró istentiszteletet 

és úrvacsoraosztást
- június 6-án (vasárnap), 16 órától jubiláns konfirmáltak találkozója
- június 13-án (vasárnap), 17 órától tanévzáró istentisztelet a templomban
- Várjuk a jelentkezéseket az ifjúsági táborba: aug.9-14.közötti időre, Szokolyára me-

gyünk.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet 

mindazoknak, akik 
Id. MEZEI GYULA 

temetésén részt vettek, koszorúval, 
virággal búcsúztak tőle,
és végső útjára kísérték.

                                                                      
        A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
rokonoknak, szomszédoknak, is-
merősöknek, az Ezüst Gólya Klub 

tagjainak, akik, 
Id. FEKETE LÁSZLÓ 

temetésén részt vettek, sírjára ko-
szorút, virágot helyeztek és gyá-

szunkban velünk éreztek.
 A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak 
a rokonoknak, aki  
VARGA LAJOS 

temetésén megjelentek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek, 

gyászunkban osztoztak.
                                                                        

                                     A gyászoló család



2010. május 19. �. oldalIZSÁKI Hírek

Kétharmadváró-est Az Arany sárfehér 
Szőlő- és Borterme-
lők Szövetkezetének 

tájékoztatója
      

       „a gyengék erőssége az egység”

Bujdosó Dánielné
Nagyon örü-

lök, hogy sike-
rült a kéthar-
madot elérni, 
s ő t  m e g h a -
ladni. Nagyon 

boldog vagyok a szép eredmény 
miatt. Nyolc éve vártam erre!.

Radványi Nagy Jenő
Tisztességes 

politikai mun-
kát várok a 
következő idő-
szakban, olyat, 
amely a tisz-

tességesen dolgozókat támogatja, 
segíti, hogy munkájukból emberi 
megélhetést kaphassanak. Az új 
hatalomtól az ország nemzetközi 
elismertségének a visszaállítását 
is várom. Bízzunk benne, hogy 
a választási eredmények alapján 
ezek meg is valósulnak.

Szabó Ivánné
Nagyon örülök 

és köszönöm min-
denkinek a szava-
zatát.

Fóris Sándor
Négy kampány-

ban segítettem 
Font Sándornak 
és még szeretnék 
legalább egy kam-
pányban segíteni. 

Nagyon örülök ennek a szép 
győzelemnek. S annak, hogy 
nekünk izsáki aktivistáknak és 
szavazóknak részünk van e szép 
eredmény elérésében. 

Simon Csaba
Óriási feladat 

á l l  a  leendő 
kormány előtt. 
Remélhetőleg 
egy társadalmi 
összefogással 

úrrá lehet lenni ezen a mostan-
ra kialakult nehéz helyzeten. De 
hangsúlyozom, ehhez összefo-
gás kell.

Kovács Lajosné
V é g t e l e n ü l 

örülök ennek 
a nagyon várt 
és remélt ered-
ménynek. Meg-
mondom őszin-

tén eleinte féltem, hogy nem 
mennek el ennyien szavazni, de 
elmentek, s ezért köszönet jár 
mindenkinek.

Hajma Tamás
Nagyon örü-

lök, örülünk a 
ké tharmados 
eredménynek. 
Kellett ez, mert 
így lehetnek va-

lóban olyan mélyreható válto-
zások, amelyek talán egy jobb 
irányba indítják el az országot. Ki 
vagyunk éhezve a változásra.

Szalma József
Gra tu l á lok  a 

magyar népnek 
ehhez a történel-
mi eredményhez. 
Megérdemelte ezt 

az ország ezután a nyomorúsá-
gos nyolc év után.

Bujdosó Dániel
N a g y  r e m é -

nyekkel nézek 
a jövőbe, de azt 
gondolom, hogy 
ez a kétharmad 
egyelőre csak egy 

felhatalmazás arra, hogy elkezd-
jék a munkát. Hogy mire lesz 
elég, mit tudnak belőle kihozni, 
az majd a munka során dől el.

Ifj. Radványi Jenő
Nagyon örü-

lök ennek az 
eredménynek 
ahogy sokan 
mások is. Ab-
b a n  b í z o m , 

hogy e szép győzelem nyomán 
ez az ország végre egységes lesz 
és közösen meg tudjuk oldani 
azt a nehéz helyzetet, melyben 
hazánk jelenleg van. 

Bognár Mária
Nagyon b íz -

tam ebben az 
eredményben és 
nagyon vártam. 
Bíztam az Izsáki-
akban is. S most 

bízom abban hogy az új kormány-
zat megteszi azokat a lépéseket 
amelyek fellendítik a mezőgaz-
daságot, segítenek a fiataloknak a 
nyugdíjasokról sem elfeledkezve. 

Nagy Ferenc
Azzal a remén-

nyel jöttünk itt 
össze, hogy az 
e l s ő  f o r d u l ó t 
megelőző küzdel-
mes időszakot, 

amit jó eredménnyel zártunk, 
megkoronázzuk. Látható volt, 
hogy amint megjelentek a biz-
tató eredmények a képernyőn, 
egyből emelkedett a hangulat. 
Reméljük, hogy a követke-
ző kormány mindent megtesz 
azért, hogy elégedett legyen az 
egész ország. Ezt várjuk szívvel, 
lélekkel, hiszen a mögöttünk 
hagyott nyolc év után ezt már 
igazán megérdemelnénk!

Bár választókörzetünkben 
már az első fordulóban eldőlt 
az egyéni képviselői mandátum 
sorsa, s így Izsákon nem volt 
második forduló, Nagy Ferenc 
kezdeményezésére közös (meg-
fogalmazásuk szerint kéthar-
mad-váró) vacsorán várták az 
urnazárást és az eredményeket 
április 25-én, az országgyűlési 
választások záró fordulójának 

estéjén a választáson győztes 
pártok izsáki aktivistái.

A Fidesz- KDNP helyi szer-
vezetei ezzel az összejövetellel 
kívánták megköszönni a válasz-
tásban közreműködött segítőik 
eredményes munkáját. Nem volt 
titok, hogy milyen eredményre 
számítanak, erre utalt az est 
elnevezése is. A hétórai urna-
zárás után aztán nem sokáig 

kellett várni, hogy kiderüljön, 
a várakozás és az est elnevezése 
megalapozott volt. A vacsorán 
részt vett Font Sándor, a kerület 
első fordulóban országos szava-
zati csúccsal megválasztott kép-
viselje is. A résztvevők televízión 
keresztül kísérték figyelemmel az 
eredmény alakulását. Néhányukat 
megkérdeztük, mi jut eszükbe 
először a kétharmad kapcsán. A Szövetkezet igazgatósága 

értesíti a tagokat, hogy 2010 
május 26-án (szerdán) 17 órakor 
kerül sor a szövetkezet rendes 
évi közgyűlésére az Izsáki Mű-
velődési Házban. A közgyűlés a 
következő napirendi pontokat 
tárgyalja:

1.  Beszámoló az elmúlt évben 
végzett munkáról. 

2.  A 2009-as mérleg ismerte-
tése és elfogadása.

3.   2010 évi terv ismertetése, 
elfogadása. Tájékoztató pincevá-
sárlásról és -felújításról

4.  Egyebek 
A közgyűlés előtt minden tag 

javaslatot tehet a napirendi pon-
tok módosítására. Amennyiben 
a meghirdetett időpontban nincs 
jelen a szövetkezet tagságának 
50%-a, megismételt közgyűlésre 
kerül sor ugyanazon a napon 
17.30-kor, amely tekintet nélkül 
a megjelentek számára határo-
zatképes, de csak a meghirdetett 
napirendi pontokat tárgyalhatja. 
A közgyűlésen részletes tájékoz-
tatást kapnak a tagok az eddig 
végzett munkáról, a jövőbeni 
kilátásokról és a várható válto-
zásokról. Tekintettel a napirendi 
pontok fontosságára, minden 
szövetkezeti tag részvételére 
számítunk!

A közgyűlés egyik napirendi 
pontja lesz a Vasút utcai pince 
használatával kapcsolatos tájé-
koztató. A Helvécia szövetkezet, 
akivel társulási kapcsolatban 
vagyunk és akivel szövetkeze-
tünk már évekre visszanyúló 
jó kapcsolatot ápol, olyan pin-
cét keresett, ahol kialakíthatja 
szőlőfeldolgozó és palackozó 
bázisát. Több környékbeli eladó 
pincét (Soltszentimre, Kiskőrös, 
Csengőd, Tiszaug, Szabadszállás 
stb.) is megtekintettek, de végül 
az izsáki Vasút utcai borászatra 
esett a választásuk, elsősorban a 
távolság, a korábbi jó kapcsolat 
és a már megvalósított technikai 
fejlesztések miatt. Közös célunk 
a jó minőségű lédig fehér- és 

vörös bor előállítása, de szeret-
nénk egy palackozót is létesíteni 
és elindulni a kisebb kiszerelésű 
borok (kannás, palackos) for-
galmazásával. Így hosszú távon 
rendeződik a Vasút utcai pince 
sorsa, hiszen lesz feldolgozás, 
fejlesztés és a szükséges állag-
megóvó beruházásokat (tető-
felújítás stb.) is végrehajtjuk. 
A pince ilyen módon történő 
gazdaságos üzemeltetéséhez 
és fejlesztéséhez nem kérjük a 
tagok pénzbeli hozzájárulását, 
sőt, jó néhány tagunk, aki elfo-
gadja a vételi ajánlatot, pénzé 
teheti amúgy forgalomképtelen 
tulajdonrészét. Amit a tagoktól 
kérünk az a tagi fegyelem, azaz a 
megtermelt szőlő csak a szövet-
kezetnek értékesíthető, illetve 
annak a borászati üzemnek, 
akivel megállapodást kötünk, 
hiszen a szövetkezet csak ak-
kor tud eredményesen, a tagok 
érdekében tevékenykedni, ha 
koncentráltan, nagy mennyiségű 
szőlőt vagy bort tud megjelen-
tetni a piacon. 

Az elmúlt szüretben tagjaink 
mintegy 3000 q szőlőt dolgoz-
tattak fel és tároltak be a szövet-
kezetnél. Ebből a mennyiségből 
(a betárolásban részt vevők 
megkérdezése után) mintegy 
2000 hl-t már értékesítettünk 
egy ismert belföldi vevőnek. A 
feldolgozási költségek levonása 
után szőlőre számítva foktól 
és fajtától függően a szüreti 
szőlőárakhoz képest 12-15%-al 
magasabb árat kapnak a terme-
lők. A kifizetés várható ideje 
május vége.

Változatlanul megvan a le-
hetőség Arany sárfehér bor 5 
literes kiszerelésben történő 
vásárlására. Ár: 200 Ft/liter 
+ 100 Ft/kanna. Érdeklődni 
a szövetkezeti irodán lehet. A 
szövetkezet tagjai továbbra is 
kedvezményes áron (490 Ft/kg) 
vásárolhatnak törzskötözőt a 
szövetkezeti irodán!

Vezetőség

Mezőgazdasági összeírás
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Központi Statisztikai Hivatal 

a 2010. évi XXIV. törvény előírásai alapján általános mezőgazdasági 
összeírást hajt végre

2010. június 01-21. között.
Az összeírás célja, hogy a magyar mezőgazdaságról pontos és 

hiteles képet adjon a gazdaságirányítás, az Európai Unió és a gaz-
dálkodók részére.

Összeíróink valamennyi településen gyűjtik az adatokat, amelyek 
a statisztikai törvény rendelkezései szerint kizárólag statisztikai 
célra használhatók. 

Az adatszolgáltatás kötelező!
Kérjük, fogadják bizalommal az igazolvánnyal ellátott össze-

íróinkat, legyenek segítségükre az összeírás gyors és szakszerű 
lebonyolításában.

 Központi Statisztikai Hivatal
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Kolon-tavi 
tanösvény avató

ÓRIÁSI AKCIÓ Benyovszky Kft., 
Izsák, Gedeon dűlő 250.

Változatlan akciós tűzifa és fabrikett árak 10 % engedménnyel!
50 %-os engedménnyel rönk kertibútor és játék, kertépítő és falazókő, 

valamint díszkövek, zúzottkő, favirágládák, fenyőfakéreg 
(kertjének díszítéséhez).

Fűrészáru és széldeszka, asztalosipari palló már 36.000 Ft/köbmétertől.
Kérgezett fenyőrönk és akác szőlőtámfa-karó kapható!
Szőlő támoszlop 7-11 cm. csúcsátmérőig 2 m-es 400 Ft, 

2,5 m-es 500 Ft, 3 m-es 600 Ft.
Engedményes tűzifaárak kugli méretben: akác 2000 Ft/q, vegyes 1530 Ft/q, 

tölgy 1800 Ft/q, széldeszka 1350 Ft/q, keményfa-brikett 4050 Ft/q.
Fenyőfakéreg 20 Ft/l. Kérgezett építőipari fenyőrönk 23.500 Ft/köbméter.

Az 52-es főút 24-es kilométerkövénél (Balázspusztai lejáró) 
bemutatótermünk és irodánk, valamint shop-üzletünk óriási választékkal 

kínálja a következőket: ital, dohányáru, horgászfelszerelés, 
napi jegy, csali és élő csalihal

KŐGALÉRIA ÉS KŐTURKÁLÓ – NYITVA 
HÉTFŐTŐL VASÁRNAPIG 8-21 ÓRÁIG

Bemutatótermünkben vásárolt és megrendelt termékekre további kedvez-
ményt adunk. Minden vásárló ajándékot kap, valamint azonnali sorsoláson 

vesz részt, ahol visszanyerheti a vásárolt áru árának teljes összegét. 
MINdEN ÁRUFÉLESÉGET INGYENESEN HÁZHOZ SZÁLLÍTUNK!

dobozos és platós autóval szállítást vállalunk! 
Minden a legkedvezményesebben! ALKUdJON!

T: 06-20-954-9075, 06-30-431-8688, 06-30-935-2130

Önkormányzati hírek

É R T E S Í T É S
hulladékszállításról

Értesítjük a lakosságot hogy, az ünnepre 
való tekintettel,

2010. május 24.-e  hétfő helyett (pünkösd)
 2010. május 22.-én (szombaton) 

történik a hulladékszállítás.
 Izsák-Kom Kft.

Kolon-tavi madarászok

Május 15-én szombaton barát-
ságtalan, esős időben avatták fel 
a Kolon-tavi Madárvárta mellett 
kialakított Bikatorok-tanösvényt, 
mely immár a harmadik olyan 
sétaút, melyen végighaladva 
közelebbről is megismerhetik 
az érdeklődők csodás termé-
szetvédelmi területünk gazdag 
élővilágát. Dr. Vajna Tamásné, a 
Kiskunsági Nemzeti Park igaz-
gatója azzal adta, illetve vette 
használatba a terület legújabb 
tanösvényét, hogy nyújtson 
az sok örömet és információt 
mindazoknak, akik szeretik a 
természetet, s közelebbről is meg 
kívánják azt ismerni.

A tanösvény megvalósításához 
szükséges anyagiakra a Kiskun-
sági Madárvédelmi Egyesület 
pályázott a Zöld Iránytű Ala-
pítványhoz. A kivitelezést a 
Kiskunsági Nemzeti Park, az 

izsáki önkormányzat és civil 
segítők végezték. A mintegy 
2 kilométernyi tanösvény öt 
fő állomása, öt nagy táblája a 
Kolon-tó tájtörténetét, fejlő-
déstörténetét mutatja be kiala-
kulásától a napjainkban látható 
állapotáig. További harminc 
kisebb táblán pedig külön is 
bemutatják a területre jellemző 
főbb növényfajtákat.

Az avatóünnepségen jelen volt 
Grillusz Vilmos a Kaláka együt-
tes tagja, ismert gyerekdalszerző 
és előadó, aki madaras dalai-
val köszöntötte az ünnepség 
résztvevőit. A művész nem elő-
ször járt az izsáki Madárvártán. 
Olyannyira kedveli ezt a helyet 
és munkatársait, hogy az alább 
közölt verset is írta hozzájuk, 
melyet Dudás Anna szavalt el 
az ünnepségen

-tetézi-

Kolon-tavon madarásznak.
Sárban térdig tocsorásznak,
Háló mélyén kotorásznak.
Mondjátok csak, madarászok, 
Hálótokban mit találtok?

Kolon-tavi madarász,
Mind lelkesen magyaráz:

Ezerszínű gyurgyalagot,
Kis légykapót, nagy guvatot,
Poszátát vagy hat-hét félét,
Tarka fülemülesitkét,
Jégmadarat, csodakéket,
Nádirigót, füzikéket,
Gébicset is, tövisszúrót,
Füsti fecskét, délre húzót,
Kék cinkét, ha beleakad, 
S berki tücsökmadarakat.

Kolon-tavi madarász!
Rab madárral mit csinálsz?

Először is megcsodálom, 
S alaposan megvizsgálom
Mellét, hasát, csőrét, tollát,
Lemérem a szárnya hosszát.
S óvatosan elengedem.
De mielőtt elröptetem, 
Gyűrűt húzok a lábára,
Hogyha bárki megtalálja, 
Engem arról értesítsen:
Vándorútját kiderítsem!

Kolon-tavi madarászok!
Ma veletek madarászok!
Vízbe lépek, nádba mászok, 
Hálótokban kotorászok –
S közben vígan dudorászok!

Gryllus Vilmos

A Képviselő-testület legutóbbi 
ülését 2010. május 4.-én tartot-
ta, melyen rendeletet alkotott a 
2009. évi költségvetés zárszám-
adásáról, valamint a közoktatási 
intézményekben fizetendő térí-
tési- és tandíj mértékéről. Ezen, 
rendeleteket lapunkban közzé 
tesszük. 

A Képviselő-testület a Szily 
Kálmán Városi Könyvtár 2009. 
évi munkájáról, valamint a 
Polgármesteri Hivatal munká-
járól készített beszámolót az 
előterjesztésnek megfelelően 
jóváhagyta.

A Képviselő-testület Izsák 
város Önkormányzat gyermek-
jóléti és gyermekvédelmi felada-
tainak 2009. évi ellátásáról szóló 
beszámolót az előterjesztésnek 
megfelelően elfogadta.

Módosította a Képviselő-testü-
let az Iskola Alapító Okiratát.

A Képviselő-testület elha-
tározta, hogy a Diákotthon a 
2010/2011-es tanévben nem 
kerül megszüntetésre. A 2011. 
évi költségvetési koncepció 
tárgyalása során a képviselő-
testület ismételten tárgyalja a 
megszüntetés ügyét.

Izsák város Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 4/2010. 
(I.26.) ÖM. rendelet alapján 
létszámcsökkentési pályázatot 
nyújt be. A Táncsics Mihály 
Általános Iskola Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézmény és 
Diákotthon létszámát 1 fő fizikai 
kisegítő munkással csökkenti.

A Képviselő-testület Izsák 
Közoktatási és Esélyegyenlőségi 
Helyzetelemzését és Intézkedési 
Tervét az előterjesztésnek meg-
felelően jóváhagyta.

A Képviselő-testület 22/2010. 
(03.23.) számú határozatával 
kiírt jegyzői pályázatot ered-

ménytelennek nyilvánította és 
új pályázatot ír ki. 2010. május 
10. napjától 2010. augusztus 
31. napjáig Izsák város Önkor-
mányzatánál a jegyzői feladatok 
ellátásával – helyettesítőként 
– megbízza Bagócsi Károly cím-
zetes főjegyzőt.

A Testület hozzájárult az izsáki 
0176 hrsz-ú 2706 m2 területű és 
a 0181 hrsz-ú 8363 m2 terüle-
tű, út művelési ágú ingatlanok 
vázrajz szerinti módosításához. 
Elfogadta a 0176 hrsz-ú, és a 
0181 hrsz-ú, kibővített utak 
önkormányzati tulajdonba vé-
telét.

A Képviselő-testület az izsáki 
2608/4 hrsz. alatti beépítetlen 
terület megjelölésű ingatlan 
értékesítéséhez az elidegenítési 
és terhelési tilalom alóli fel-
mentést megadja, továbbá a be-
építési kötelezettséget feloldja, 
azaz azt a tulajdonos szabadon 
értékesítheti. Az új tulajdono-
sok részére a 3 éves beépítési 
kötelezettséget és elidegenítési 
tilalmat a beépítés teljesítéséig 
ismételten előírja.

A Képviselő-testület az Ön-
kormányzat tulajdonában lévő, 
izsáki 2264 hrsz. alatti, 2610 m2 
nagyságú Izsák, (Kisizsák) Re-
viczky u. 32. szám alatti, kivett 
általános iskola megnevezésű 
ingatlant 8.000.000.-Ft áron 
értékesíti a Dona Trade Holding 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
részére, azzal a kitétellel, hogy a 
vevőnek vállalnia kell az épület 
stílusának megőrzését, homlok-
zati részének korhű megőrzését, 
az emléktábla eredeti helyén 
történő megtartását. A Testü-
let egyidejűleg visszavonja a 
korábban meghozott 77/2004. 
(09.14.) és a 68/2006.(09.12.) 
számú határozatait.

A Képviselő-testület az ön-
kormányzat tulajdonában lévő, 
izsáki 2328 hrsz. alatti, (Kisi-
zsák) 0,2362 ha nagyságú kivett 
beépítetlen területet értékesíti 
a Dona Trade Holding Kereske-
delmi és Szolgáltató Kft. részére 
300.000.-Ft eladási áron.

A Képviselő-testület az érté-
kesített kisizsáki ingatlanok 
eladási árának 50 %-át, azaz 
4.150.000.-Ft-ot a Kisizsáki 
Részönkormányzat kérése alap-
ján a Részönkormányzat részére 
adja át. Az átadott pénzeszköz 
felhasználásáról a Kisizsáki 
Részönkormányzat maga ren-
delkezik.

A Képviselő-testület külterü-
leti mezőgazdasági ingatlanok 
értékesítéséről döntött. A 2010. 
április 27.-én megtartott nyilvá-
nos árverésen tett árajánlatokat 
fogadta el a testület. Összesen 
12 db. külterületi ingatlanra 
érkezett be ajánlat.

A Képviselő-testület a Szerve-
zeti- és Működési Szabályzatról 
szóló 4/2007. (IV. 11.) számú 
rendelete 37. § (2) bekezdése 
alapján Ipari Park Ideiglenes Bi-
zottságot hoz létre Bognár Béla, 
Kállai Gyula, Kutas Tibor kép-
viselők közreműködésével – az 
iparipark-terület kialakításával, 
megvalósításával kapcsolatos 
döntések előkészítésére, végre-
hajtására a szükséges tárgyalá-
sok lebonyolítására.

A Testület elhatározta, hogy a 
45/2010. (05.04.) számú hatá-
rozatával jóváhagyott külterületi 
mezőgazdasági ingatlanok ér-
tékesítéséből befolyó összeget: 
832.000.-Ft-ot elkülönítetten 
kezeli, azt az iparipark-terület 
vásárlás céljára használja fel.

Bak Nándor aljegyző
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LABDARÚGÁS

Gólzáporos győzelmek hazai pályán

Izsák Város Képviselő-testülete pályázatot ír ki Izsák 
Város Önkormányzatánál  

jegyzői munkakör betöltésére
A közszolgálati jogviszony időtartama: A kinevezés határozatlan időre, 6 hónapos próbaidő kikötésével 
történik.
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól. 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: 6070 Izsák, Szabadság tér 1.
Pályázati feltételek:
* magyar állampolgárság
* cselekvőképesség
* büntetlen előélet
* igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási mene-
dzser szakképesítés
* két év közigazgatási gyakorlat
* jogi vagy közigazgatási szakvizsga vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság Elnöksége által teljes 
körűen közigazgatási jellegűnek minősített - tudományos fokozat alapján adott mentesítés
* felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
* közigazgatási versenyvizsga vagy a versenyvizsga alóli mentesség igazolása a 21/2010. Korm. rendelet 
21. §-a szerint
* próbaidő kikötése a Ktv. szerint, kiegészítve a Ktv. 14.§ (4) bekezdése szerinti kivétellel
* vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
A pályázathoz csatolni kell:
* részletes szakmai önéletrajzot
* iskolai végzettséget igazoló okiratokat
* három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, illetve igazolást annak meglétéről
* a munkakör betöltéséhez kapcsolódó szakmai programot
* nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyag tartalmának és személyes adatainak a pályázat 
elbírálásában részt vevők általi megismeréséhez hozzájárul, illetve kívánja –e az elbíráláskor a zárt ülés 
tartását.
Ellátandó feladatok:
* A polgármesteri hivatal vezetése,
* A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. és további jogszabályok által a jegyző feladat- és 
hatáskörébe utalt feladatok ellátása,
* Munkáltatói jogok gyakorlása a köztisztviselők felett. Irányítása alá tartozó személyek száma: 26 fő
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. augusztus 2.
A pályázat elbírálásának határideje: A benyújtási határidőt követő legközelebbi képviselő-testületi 
ülésen.
A munkakör betöltésének időpontja: 2010. szeptember 1.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 
És Izsák Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezése szerint 
történik.
A pályázatot zárt borítékban, Izsák Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére postai úton kell 
eljuttatni (6070 Izsák, Szabadság tér 1.)
A borítékra kérjük ráírni: „Jegyző pályázat”
A pályázat kiírója az eredménytelenné nyilvánításás jogát fenntartja.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: Mondok József polgármesternél (tel.: 76/568-063) 

Óvodai fejlesztés

Az utóbbi mérkőzések viszony-
lag jól sikerültek, ugyanis a 
hazai mérkőzéseken magabiztos 
győzelmeket arattunk a nálunk 
szerényebb képességű ellenfe-
lekkel szemben. A vendégként 
megvívott rangadón pedig egy 
pontot sikerült szereznünk.

A 23. (tavaszi 8.) fordulóban 
Tompa csapatát fogadtuk hazai 
pályán. A vendégeknek az őszi 
közepes szereplésük után ta-
vasszal, csak egy pontot sikerült 
szerezniük, ezáltal a kiesés réme 
fenyegeti őket. Ez a helyezés az 
egész mérkőzésen megmutatko-
zott. Már az első percektől mi 
játszottunk fölényben, a ven-
dégek ellentámadásokkal pró-
bálkoztak, de ezek nem igazán 
jelentettek veszélyt a kapunkra. 
Az első félóra végén góllá érett 
a fölényünk, amit a félidő végéig 
még kettővel megtoldottunk, így 
megnyugtató előnnyel mentünk 
pihenőre. A második félidő 
hasonlított az elsőre, annyi kü-
lönbséggel, hogy már negyedóra 
elteltével sikerült a gólszerzés. 
A vendégek egyre inkább bele-
törődtek a vereségbe, sőt még 
húsz perccel a vége előtt kiállítás 
miatt meg is fogyatkoztak. Ezen 
a mérkőzésen tehát magabiztos 

győzelmet arattunk. 
A következő fordulóban rang-

adóra került sor, mert Kiskőrös-
re látogattunk, amely csapat a 
táblázaton az ötödik helyen áll. 
A kezdeti tapogatózás után, mi 
kaptunk először lábra, néhány 
veszélyes támadást tudtunk 
vezetni, de ezekből nem sikerült 
gólt szerezni, csak a kapufát 
sikerült eltalálnunk. Az első 
félidő közepén kicsit váratlanul 
a hazaiak szereztek vezetést. A 
gól után még nagyobb erőkkel 
támadtunk, kétszer is csak a 
gólvonalról sikerült tisztázni a 
hazaiaknak. A félidő utolsó per-
cében aztán sikerült a fölényün-
ket gólra váltani. A második 
félidő elején a hazaiak kezdtek 
jobban, nekünk csak szórvá-
nyos ellentámadásra futotta 
az erőnkből, de aztán megint 
kiegyenlített játék folyt a pályán. 
Húsz perccel a mérkőzés vége 
előtt újra vezetést szereztek a 
hazaiak. A gól után próbáltunk 
egyenlíteni, ami szerencsére 
pár percen belül sikerült is. Az 
utolsó negyedórában egyértel-
műen a hazaiaknál volt többet 
a labda, de szerencsére gólt 
már nem sikerült szerezniük, 
nekünk már csak a védekezésre 

futotta az erőnkből. Az első fél-
időben mi, a másodikban pedig 
a kőrösiek játszottak jobban, 
ezért a döntetlen igazságosnak 
mondható. 

A 25. fordulóban ismét egy a 
kiesés lehetőségétől rettegő csa-
pat látogatott hozzánk, ugyanis 
Dusnok csapata az utolsó előtti 
helyen tartózkodik. A mérkőzés 
ismét igazolta a helyezéseket. 
Már a hatodik percben gólt 
szereztünk, és ez meg is adta az 
alaphangot. Végig mi irányítot-
tuk a játékot. Az első félidőben 
három gólos előnyt sikerült ki-
csikarnunk. A szünetben, majd 
pedig a második félidő elején 
kihasználta az összes cserele-
hetőséget Gréczi Gábor a csapat 
edzője. Annyira jól sikerültek 
a cserék, hogy megtriplázták 
a gólok számát. A vendégek a 
végére már szinte csak lézengtek 
a pályán, és csak a gólkülönbség 
volt kérdéses, ami akár még több 
is lehetett volna. Ezen a mérkő-
zésen gólcsúcsot termeltünk. 

A következő fordulóban Soltra 
látogattunk volna, de az esőzé-
sek miatt víz alá került a pálya 
és ezért a találkozó elmaradt. 
A mérkőzést valószínű június 
2.-án szerdán fogják lejátszani. 

Az elkövetkező fordulókban, 
aztán igazi rangadókra is sor 
kerül, mert most fogunk játsza-
ni a dobogón lévő csapatokkal, 
amelyektől ősszel kikaptunk. Itt 
a lehetőség a visszavágásra.

Ifjúsági csapatunk is győzelem-
mel kezdte ezt az időszakot, de 
sajnos a másik két mérkőzésen 
vesztesen kellett elhagynia a 
játékteret. Igaz a dusnoki csa-
pat vezeti a tabellát, és ezen a 
mérkőzésen két játékosunkat is 
kiállították. Nekik sem lesznek 
nagyon könnyű a mérkőzéseik, 
de reméljük azért megtartják a 
mostani helyezésüket. 

Ezek után tekintsük át a mér-
kőzések jegyzőkönyveit:

2�. forduló:
Izsáki Sárfehér SE – Tompa 

KSE 6-0 (3-0) Góllövőnk: Ba-
log (2), Kovács Dávid, Borsos 
(11-esből), Kovács Dániel, Ne-
mecsek.

Gréczi Gábor: Érvényre jutott a 
két csapat közötti különbség.

Ifjúsági eredmény: 5-2 Góllö-
vőink: Kis R., Mogyorósi, Ma-
rosvölgyi D., Tóth R., Cselei.

24. forduló:
Kiskőrös LC – Izsáki Sárfehér 

SE 2-2 (1-1) Góllövőnk: Balog.
Gréczi Gábor: Nagyon ros-

sz előjelekkel készültünk a 
mérkőzésre. Kilenc egészséges 
játékosom volt, akiknek a szá-
ma tovább fogyatkozott a játék 
alatt, így a döntetlen nem rossz 
eredmény.

Ifjúsági eredmény: 3-0.
25. forduló:
Izsáki Sárfehér SE – Dus-

nok KSE 9-0 (3-0) Góllövőink. 
Vincze (2), Liptai (2), Balog, 
Riscutia, Hleba, Kovács Dávid, 
Garaci.

Gréczi Gábor: Fokozatosan 
gyűrtük magunk alá a végére 
teljesen széteső ellenfelünket.

Ifjúsági eredmény: 1-6 Góllö-
vőink: Nagy R.

További mérkőzéseink:
Május 23. 17:00: Izsáki Sárfe-

hér SE – Kalocsa FC
Május 26. 17:00: Akasztó FC 

– Izsáki Sárfehér SE
Május 29. 17:00: Orgovány 

KSK – Izsáki Sárfehér SE
Június 02. 17:30: Solt FC 

– Izsáki Sárfehér SE
Június 06. 17:00: Izsáki Sárfe-

hér SE – Ladánybene FC
Június 13. 17:00: Kiskunfél-

egyházi Honvéd TK – Izsáki 
Sárfehér SE

HAJRÁ IZSÁK!
Izsák László

Gyermeknapra megújul a Sárfehér óvoda udvari játékparkja. Az erre 
fordítható 1 millió forintot még az elmúlt évben nyerték a Szakmai 
Informatikai Fejlesztési pályázaton, mely összegből sikerült az óvoda 
számítógép parkját is felújítani.
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Izsák Város Önkormányzat
Képviselő-testülete

4/2010. (V. 05.) / rendelete
Izsák Város Önkormányzat 2009. évi zárszám-

adásról
és a 2009. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1949.évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Al-

kotmányáról szóló  44/A. § (2), bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. törvény 82.§ -ban foglalt feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotta.

I.
1.§ A Képviselő-testület a többször módosított 3/2009.(II.18.)rendeletével megállapított 2009.évi 

költségvetésének végrehajtását a következő főösszegek szerint hagyja jóvá:
(1) Kiadás főösszege:  1.029.963e.ft
      Bevétel főösszege:  1.083.346e.ft
(2) bevételi főösszegen belül a 
* Költségvetési bevétel összege:  1.041.799
* Finanszírozási bevétel összege:                41.547
(3)A főösszegek részletezését az 1-3.számú mellékletek tartalmazzák.
II.
 Az éves költségvetési beszámoló részei
2.§ (1) A közzé teendő egyszerűsített éves költségvetési beszámoló részei    az alábbiak, melyek a 

rendelet mellékleteit képezik:
a, egyszerűsített könyvviteli mérleg ( 1. sz. tábla )
b, egyszerűsített pénzforgalmi jelentés ( 2. sz. tábla )
c, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás ( 3. sz. tábla )
d, egyszerűsített eredmény-kimutatás (4.sz. tábla)
 (2) A zárszámadási rendelet részeinek tartalma megegyezik, illetve összehasonlítható a költségvetési 

rendelet és módosításainak adataival.
II. Költségvetési bevételek
3.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételeit   1.041.799  e.Ft-

ban, a finanszírozási bevételeket  41.547 e.Ft-ban, a bevételek teljesítését összesen 1.083.346 e.Ft-
ban fogadja el.

(2) A bevételeket bevételi forrásonként az 1. sz. melléklet, míg a költségvetési szervek bevételeit 
forrásonként alcímek szerinti bontásban a 2. sz. melléklet tartalmazza.

III. Költségvetési kiadások
4.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat  2009. évi költségvetési kiadásait 992.430 e.Ft-ban, 

a finanszírozási kiadásokat  37.533 e.Ft-ban, a kiadások teljesítését összesen 1.029.963  e.Ft-ban 
fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési kiemelt kiadásainak teljesítését kiadási 
jogcím szerint a 3. sz. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek működési 
kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. sz. mellékletben szereplő adatok alapján fogadja el. A mel-
lékleten lévő támogatások és speciális célú kiadások teljesítését részletező kimutatás tartalmazza.

 (1) Az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítése 0 e.Ft., a  felhalmozási kiadások teljesítése 
23.526 e.Ft.

(2) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését alcímek szerint az 5. sz. 
melléklet tartalmazza. A további részletező mellékletek bemutatják feladatonként a felmerülő ki-
adások megnevezését és összegét.

IV. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
6. § (1) Az Önkormányzat 2009. évi pénzeszközének változása:
nyitó pénzeszköz tárgyidőszak elején:  12.227 e. Ft
záró pénzeszköz  tárgyidőszak végén:  37.404  e. Ft
pénzeszköz változás: 25.177 e. Ft
(2) 2009. évi gazdálkodás módosított pénzmaradványa. 51.817e. Ft. 
7. § 1) A 2009. évi vagyonmérleg szerint az eszközök és források értéke 2.983.202 e Ft..
(2) A mérleg alakulásának számszerű bontását az 1. sz. tábla mutatja   be.
(3) Az Önkormányzati vagyonkimutatást a 6. sz. melléklet, további mellékletei (6.A.,6.B) az ingat-

lanvagyon kataszter összesítőjét és a „0”-ra leírt ingatlanok kimutatását tartalmazza.
8.§ Az önkormányzati hivatal kiadásainak alakulását a 7. sz. melléklet  mutatja be.
9. § Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségét a 8. sz melléklet mutatja be.
10. § Az Önkormányzat követeléseinek állományát és évenkénti alakulását a 9. sz. melléklet tar-

talmazza.
11. § Az Önkormányzat közvetett támogatást (helyi adó részletfizetés, bérleti díjkedvezmény) adott, 

a 10. sz. mellékletben felsoroltak szerint.
12. § Az Önkormányzat rövidlejáratú kötelezettségeinek bemutatását a 11. sz. melléklet tartal-

mazza.
13. § Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak előirányzatát 

és teljesítési adatait mérlegszerűen a 12. sz. mellékleten láthatjuk.
14. § Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszám adatait a 13. sz. melléklet tartalmazza.
15. § Az Önkormányzat Európai Uniós támogatását a 14. sz. melléklet mutatja be.
16. § Az Önkormányzat EU Támogatási program szöveges értékelését a 15. számú melléklet mu-

tatja be.
17. § A város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának mérlegét a 16. sz. melléklet tartalmazza.
18. §  Az Önkormányzat összevont mérlege 17. sz melléklet.
19.§ Az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a 18. sz. melléklet tartalmazza
Záró rendelkezések
20. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Izsák, 2010. május 4.

Mondok József polgármester
Bak Nándor aljegyző

adatok e.Ft-ban 

5/a.sz.melléklet

Az önkormányzat 2009. évi tervezett
felhalmozási kiadásai feladatonként 

Felhalmozási kiadás   tervezett   módosított teljesítés teljesítés %-a  kapcsolódó cím/alcím 
Megnevezés (A)       ei. (B)       ei.  (C)  (D)  €  megnevezés  (F)

1. Telefonközpont     1.500    1.500  1.500  100   Polgármesteri Hivatal 
2. EKG készülék        500       500    551  110,2   Egészségügyi szolgálat 
3. Orvosi szoftverek        500       500       Egészségügyi szolgálat 
4. Hulladéklerakó rekultiváció 48.000  48.000  4.737                9,8 
5. Polgármesteri Hivatal 
    Szervezetfejlesztés   14.850  14.850  6.176     41,59   Polgármesteri Hivatal 
6. Kompetenciaalapú oktatás        7.000     346    4,9   Napköziotthonos óvoda 
7. Kompetenciaalapú oktatás               49.163            5.011    10.19   Általános Iskola 
8.. Belterületi útfelújítás (el leg)   23.725  4.385  18,48   Polgármesteri Hivatal 
9..Járda építés (el leg)    11.475       Polgármesteri Hivatal 
10. Eszközbeszerzés          700  700  100   Általános Iskola 
11. Eszközbeszerzés          120  120  100   Óvoda 

Összesen:   65.350  157.533 23.526  14.93 
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Összesen:   65.350  157.533 23.526  14.93 8. számú melléklet 

az Önkormányzat többéves kihatással járó  
hosszú lejáratú kötelezettségeinek bemutatása 

2009. évi zárszámadás  

ezer Ft 

Kiadás felmerülésének éve © Megnevezés (A) Kötelezettség összege 
(B) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1. Hosszúlejáratú kötelezettség 171400 10400 10400 10400 10400 10400 10400 
2. Hosszúlejáratú kötelezettség 31796 2156 2156 2156 2156 2156 2156 

    
Összesen: 203196 12556 12556 12556 12556 12556 12556 

Indoklás:
1. A többéves kihatással járó kötelezettség az „Izsák 2027” Kötvény. A visszafizetés várható lejárati ideje 2027. 

2. Belterületi utak felújításához felvett hitel, - a t ke törlesztés 2008-ban indult és 2025-ben jár le ( évenként 2.156.464.- forint törlesztéssel, az 
utolsó évben – 2.025 – 1.617.348.- forint) 

Megjegyzés: A hosszú lejáratú kötelezettségek 2010-es évet terhel  összegei a 11. sz. mellékleten szerepelnek. 
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 Kipróbált receptek

Városunk vagyoni helyzetéről

POSTÁNKBÓL

Tisztelt Szerkesztőség!

Képviselői kezdeményezés-
ként felmerült, hogy adjunk 
teljes képet a város vagyoni 
helyzetéről. A mellékelt két 
tábla egyértelműen mutatja, 
hogy a település jól gazdál-
kodott a megjelent pályázati 
lehetőségekkel és vagyonát az 
elmúlt 10 évben 271,16%-al 
megnövelte. A belső átala-
kulás összefügg a beruházá-
sok könyvviteli átvezetéseivel 
(szennyvíz, hulladéklerakó, 
ápolási otthon, szélessávú 
internet, utak, városközpont 
felújítás). 

Mondok József 
polgármester

Variációk egy témára. A pogácsa 
népszerű nassolni való, különösen 
a sajtos, túrós és a krumplis. Ezek 
receptjeiből közlünk egy csokorra 
valót. 

 
 Sajtos-túrós pogácsa
Hozzávalók: 30 dkg finomliszt, 2 

dkg friss élesztő, kevés cukor, 1 dl 
tej, 1 dl tejföl, 15 dkg margarin, 15 
dkg juhtúró, 10 dkg reszelt füstölt 
sajt, 1 egész tojás, 1 teáskanál só, 1 
mokkáskanál őrölt fehér bors és cur-
rypor; a tészta tetejére: 1/2 dl tej. 

Elkészítés: A langyos tejben el-
morzsoljuk az élesztőt, belekever-
jük a cukrot, és felfuttatjuk. Közben 
a margarint szétmorzsoljuk a liszt-
tel, hozzáadjuk a felfutott élesztőt, 
a tojást, a juhtúrót, a tejfölt, a sajt 
felét, a sót, a curryport és a borsot, 
majd jól összegyúrva, lisztezett, 
mély tálba tesszük. A tetejét is 
belisztezzük, tiszta konyharuhával 
letakarjuk, és duplájára kelesztjük. 
Ezután a tésztát lisztezett deszkán 
ujjnyi vastagra kinyújtjuk, és kö-
zepes méretű pogácsaszaggatóval 
kiszaggatjuk. A pogácsák tetejére 
rászórjuk a megmaradt reszelt 
sajtot, kevés tejjel meglocsoljuk, és 
közepesen előmelegített sütőben, 
kis lángon megsütjük. 

Hajtogatott sajtos-túrós 
pogácsa
Hozzávalók: 50 dkg liszt, 25 

dkg margarin (olvasztott, de nem 
forró), 25 dkg túró, 2 dl tejföl, 10 
dkg sajt, 4 dkg élesztő futtatva (1 dl 
langyos tejben 1 csipet cukorral), 2 
teáskanál só, 1 tojássárgája. Elkészí-
tés: Hozzávalókat jól összegyúrjuk. 
Lágy, képlékeny tésztát kapunk. Jól 
lisztezett deszkán kinyújtjuk kb. 1 
cm vastagra, megszórjuk reszelt 
sajttal, hajtogatjuk, majd 20 percig 
pihentetjük hűtőben. Ezt három-
szor megismételjük, mindig sajttal 
is megszórjuk. 2-2,5 cm vastagra 
nyújtjuk. Kiszaggatjuk, megken-
jük tojásfehérjével, megszórjuk 

reszelt sajttal. Közepes lángon 
szép színűre sütjük. Aki szeretné, 
a hajtogatásokkor, mielőtt a sajtot 
rászórja, megkenheti egy kis ol-
vasztott vajjal is (a hozzávalókban 
ez nincs számolva). Illetve a végén 
be lehet irdalni, mielőtt a fehérjével 
megkenjük. 

Kapros-túrós pogácsa
Hozzávalók: 50 dkg liszt, 25 dkg 

margarin, fél deci tejben 2-3 kiska-
nál cukorral futtatott 5 dkg élesztő, 
1 teáskanál só, 25 dkg tehéntúró, 
2 nagyobb főtt, áttört krumpli, 2 
deci tejföl, 1 tojás sárgája, szárított 
kaporlevél ízlés szerint. 

Elkészítés: A lisztet a margarinnal 
elmorzsoljuk, közepébe fészket 
készítünk. Ebbe tesszük a futtatott 
élesztőt, sót, túrót, tejfölt, a tojás 
sárgáját, és a kaporral kevert lan-
gyos tört krumplit. Egynemű, lágy 
tésztává gyúrjuk, nem baj, ha ragad, 
óvatosan lisztezzünk! Huzatmentes 
helyen, a lakás hőmérsékletétől 
függően 1-2 órát kelesztjük. Vas-
tagabbra nyújtva apróra szaggatjuk, 
forró sütőben lemezen sütjük. A 
tojásfehérjét sütés előtt a tetejére 

kenhetjük, de ha az oldalán lecsu-
rog, a pogácsa leragad. Másnap, 
harmadnap is puha marad. 

Krumplipogácsa
Hozzávalók: 15 dkg főtt burgonya, 

45 dkg liszt, 26 dkg vaj, 2 dl tejföl, 
3 db tojássárgája, só, a kenéshez 2 
db tojás. 

Elkészítés: A közepes nagyságú 
burgonyát jól megmossuk, majd a 
sütőbe téve megsütjük. Héját eltá-
volítjuk, és még melegen áttörjük. 
Amikor a burgonya langyosra hűlt, 
hozzáadjuk a lisztet, a vajat, meg-
sózzuk, és összedolgozzuk. Hozzá-
adjuk a tejfölt, a tojássárgáját, majd 
jól összegyúrjuk. Az így elkészített 
tésztát kb. 2 órát letakarva hideg 
helyre tesszük. Ezután a tésztát 
lisztezett gyúródeszkára tesszük, és 
a vajastésztához hasonlóan három-
szor hajtogatjuk, hajtogatás közben 
mindig 10-15 percig pihentetjük. A 
kinyújtott tésztát minden alkalom-
mal a behajtás előtt felvert tojással 
megkenjük. A háromszori hajto-
gatás után megfelelő vastagságúra 
kinyújtjuk, és pogácsákat szúrunk 
ki belőle. Tepsibe helyezzük, meg-
kenjük tojással, és állni hagyjuk. 
Amikor a tojás megszáradt, má-
sodszor is bekenjük, és mérsékelt 
hőfokú sütőbe tolva megsütjük. 

 Izsák Város Önkormányzat Képviselőtestülete
5/2010. (V.5.) számú rendelete  A közoktatási intézményekben fize-

tendő térítési- és tandíj mértékéről
Izsák Város Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továb-

biakban Kötv.) 124. § (21) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a 117. § figyelembe 
vételével a térítési- és tandíj mértékéről az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya Izsák Város Önkormányzata által fenntartott alapfokú művészet-

oktatási intézményre terjed ki.
2. § A Kt. 117 §. (1) b pontja alapján  a fizetendő térítési díj mértékét, mely a 18 éven 

aluli tanulói jogviszonyban lévő tanulók esetében  az éves folyókiadások egy tanulóra jutó 
hányadának  10,0 %-ban határozzuk meg , mint minimum térítési díjat.

3. § A térítési díj meghatározásánál figyelembe kell venni továbbá, a törvény által meg-
határozott normatív támogatás minimum mértékét, mely az egyéni foglalkozás keretében  
10%, a csoportos foglalkozás esetén pedig 20 %.

4.  § A Kt.117 § (1) c pontja alapján a fizetendő térítési díj mértékét  mely a 18-tól 22 éves 
korosztályig tanulói jogviszonyban lévő tanulók esetében az éves folyókiadások egy  tanulóra 
jutó  hányadának   15 %-ban  határozzuk meg, mint minimum térítési díjat.

5. § A térítési díjakat módosítja a tanuló tanulmányi átlag eredménye is.
6. § A térítési díj és a tandíj esedékes összegét október 15-ig, illetve ,február 15-ig kell 

az iskola által közzétett eljárási rend alapján befizetni. A beiratkozáskor (előző tanév vége, 
pótbeiratkozáskor szept. 15-ig) 5.000,-Ft befizetése szükséges, mely mint térítési díj  előleg,  
a  további részletek megállapításánál  beszámításra kerül. Az ingyenes ellátású tanulóknak 
a beiratkozáskor  fizetési  kötelezettsége nincs. 

A fizetési kötelezettség nem teljesítése a tanulói jogviszony megszűnését eredményezi. 
7. § A tanulónak, kiskorú tanuló esetében a törvényes képviselőjének, beiratkozáskor 

nyilatkoznia kell arról, hogy létesített-e tanulói jogviszonyt más alapfokú művészetokta-
tási intézménnyel, és ha igen, akkor melyik intézmény szolgáltatásait kívánja térítési díj 
megfizetése ellenében igénybe venni. 

8. § Mentes a térítési díjfizetés alól az a tanuló, aki:
a. hátrányos helyzetű
b. halmozottan hátrányos helyzetű
c. sajátos nevelési igényű (enyhe értelmi fogyatékos)
9. § A befizetett térítési-, illetve tandíj időarányos visszafizetését kérheti a tanuló, kiskorú 

esetén a törvényes képviselő, ha az iskola nem tud eleget tenni vállalt képzési kötelezett-
ségének. 

10. § Más esetekben (például visszalépés, tanév közben történő kimaradás, tanulmányi 
kötelezettség nem teljesítése, vagy fegyelmi vétség miatt tanulói jogviszony megszüntetése) 
nincs mód a befizetett díjak visszafizetésére. 

11. § A költségvetési támogatás igénylésénél csak a térítési díjat fizető tanulót lehet 
figyelembe venni. 

A térítési díjfizetés során adható kedvezmények
12. § Szociális rászorultság alapján térítési díjkedvezményben részesíthető külön kérelem 

alapján:
- ahol a gyermek családjában az egy főre jutó jövedelem 40.000.- Ft alatt van és a tanuló 

általános iskolai eredménye minimum jó, térítési díját az önkormányzat átvállalja az igaz-
gató döntése alapján,

* nagycsaládos szülők gyermekei, ha több gyermekük veszi igénybe  a zeneiskolai ok-
tatást,

* tartósan beteg gyermek, aki állandó felügyeletre szorul és akinek az állapotában 1 éven 
belül javulás nem várható. Erről orvosi igazolás szükséges.

A kérelmet az iskola igazgatója  a Művészetoktatási Bizottság javaslata alapján bírálja el.
Az iskola igazgatója által adható kedvezmények:
a.) a térítési díj II.-III. részletének havi részletekben történő megfizetése, 
b.) illetve különösen indokolt esetben a térítési díj II.-III. részletének elengedése (rászo-

rultság és több gyermek művészeti képzésben való részvétele esetén) 
A kérelmet a szükséges igazolásokkal együtt szeptember 15-ig, illetve február 10-ig kell 

benyújtani. 
13. § Térítési díjak a zeneművészeti ágon egyéni és csoportos foglalkozás esetén a tanu-

ló18 éves koráig

14. § 18-22 év közötti tanulók térítési díja egyéni és csoportos foglalkozás esetén:

15. §  Tandíj
(1) Tandíj fizetési kötelezettség áll fenn:
a) a heti 6 tanórai foglalkozást meghaladó képzésben való részvétel esetén ( 300 percet 

meghaladó időtartam.)
b) a tankötelezettség megszűnése után minden tanórai foglalkozásra annak, aki  nem 

tanulói jogviszonyban nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban,
c) a huszonkettedik életév eléréstől minden tanórai foglalkozásra,
d) a második, vagy további művészeti képzésben való részvételért minden tanórai fog-

lalkozásra.
(2) A fizetendő tandíj összegét   a  tanévkezdéskor számított  folyó kiadások egy  tanulóra 

jutó hányadának függvényében,  tanévenként, tanulmányi eredménytől függően differen-
ciáltan  kell megállapítani.

16. § Záró rendelkezések
Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg Izsák Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 9/2006. (VIII.30.) számú rendelete hatályát veszti.
I z s á k , 2010. május 4.

Mondok József polgármester , Bak Nándor aljegyző

Mellékelek egy fotót is az alábbi problémánkról. A Kossuth. u. 
57. szám alatti ingatlanunk előtt esőzések alkalmával megáll a víz, 
hatalmas tócsák alakulnak ki, akadályozva a gyalogos közlekedést 
és az örökös felázással veszélyeztetve kerítésünket is. Sajnos a 
kerítés alapja már elkezdett kifelé dőlni a folyamatos nedvesség 
miatt. A problémát jeleztük az önkormányzatnak, de azt válaszol-
ták, hogy nincs anyagi fedezet a járdaburkolat rendbetételére és az 
egyéb munkákra. Ezt tudomásul véve kérjük, hogy anyagi forrást 
nem igénylő megoldással orvosolják a problémát, vagyis az esővíz 
megfelelő elvezetését az adott szakaszon, pl. közmunkásokkal. 
Az átereszek takarítását mi megtettük, ez azonban nem bizonyult 
elegendőnek arra, hogy a víz elfolyjon. Ezúton kérem tehát újra az 
önkormányzat intézkedését, hogy az esővíz elvezetésének alapvető 
feltételeit biztosítsák.

Tisztelettel: Farkas Imréné, Cegerét sor 14.
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péntek: 1�-08 óráig
szombat-vasárnap, ünnepnap: 24 órában

Szabadszállás, Mindszenti tér 5. Telefon: �6/�5�-�24
IZSÁKI ORVOSOK DÉLUTÁNI ELÉRHETŐSÉGE

hétfő: 12-16 óráig Dr. Szántó Ágnes �6/��4-��5
kedd: 12-1� óráig Dr. Bíró Sándor �6/��4-844
 1�-16 óráig Dr. Szántó Ágnes �6/��4-��5
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 1�,�0-16 óráig Dr. Bíró Sándor �6/��4-844
csütörtök: 12-16 óráig Dr. Rigó József Zsolt �6/��4-190
péntek:     12-1� óráig Dr. Bíró Sándor�6/��4-844

Délutáni telefonelérhetőség 12 - 16 óráig: 
06/20/9/624-594

KÁBELTÉVÉ ÜGYELET
Május 1� – 2�: Izsák László, tel.: 06-20/778-2504
Május 24 – �0: Farkas Zsolt, tel.: 06-20/778-2503

Május �1 – június 06: Izsák László
Június 0� – 1�: Farkas Zsolt
Június 14 – 20: Izsák László
Június 21 – 2�: Farkas Zsolt.

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

Vízmû
0630/908-1799

Május 26. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Megyei Krónika (ism.)
20:35: ITV Híradó
21:05: Társas-Játékok

Május 27. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Megyei Krónika
20:35: Izsák-Kalocsa 
           labdarúgó mérkőzés

Június 2. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Megyei Krónika (ism.)
20:35: ITV Híradó (ism.)
21:05: Református Krónika
21:35: Társas-Játékok

Június 3. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Megyei Krónika
20:35: Katolikus Krónika – 
           elsőáldozás
21:00: Biztonsági Zóna

Június  8. kedd
14:00: Közvetítés a Képviselõ-
           testületi ülsérõl

Június 9. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Megyei Krónika (ism.)
20:35: Közvetítés a Képviselõ-
           testületi ülsérõl

Június 10. csütörtök
19:00: Kölyök TV. 
20:05: Megyei Krónika
20:35: Izsák-Ladánybene 
           labdarúgó mérkőzés

Június 16. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Megyei Krónika (ism.)
20:35: Esti vendég – 
          dr. Hauzmann János
21:10: Társas-Játékok

Június 17. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Megyei Krónika
20:35: IKEM előadás 

Anyakönyvi Hírek
Születtek: Patai Márk József an: Sörös Szilvia, Dekkert Amina an.: Dekkert 
Éva, Kresznerits Noel  an: Marosa Mónika, Oláh Dóra an: Kozma Tünde, 
Hajnák Lorina an:  Mónus Magdolna.   
Házasságkötés: Langó Gábor – Csíder Alexandra. 
Meghaltak: Nagy Istvánné sz: Feró Terézia 73 éves, Pásztor u. 18., Budainé 
Szabó Csilla 34 éves, Erkel F. u. 21., Fejszés Lászlóné sz: Mészáros Erzsébet 
78 éves, Erkel F. u. 22., Dediczki Mihály 73 éves, Somogyi B. u. 26 Kása 
István 77 éves,  Muszály u. 3., Fekete László 86 éves,  Somogyi B. u. 29., 
Varga Lajos  69 éves, Kodály Z. u. 21., Gubacsi József 86 éves Eötvös J. u. 
5., Duráncsik Jánosné sz: Farkas Eszter 89 éves, Cegerét sor 41.

Aranyos Kuckó
Ékszerbolt – Izsák

Felhasználhatók: Utaknál, kapubejáróknál, különböző 
átereszeknél, belvizek elvezetésénél, egyéb vízelvezetésnél.

2 szobás felújított, gázfűtéses 
családi ház garázzsal kiadó. Érd.: 
06-30-2054-426

Szántóföldet, gyepet napi 
áron vásárolok. Az ajánlathoz 
szükséges: pontos helyrajzi 
szám, területnagyság, eladási 
árajánlat. Nagy Ferenc, Izsák, 
Szabadság tér 26. T: 06-30-
938-1365

AKCIÓK ÉS ÚJDONSÁGOK
A GYROS BÜFÉBEN

Újdonságokkal, akciókkal és tavalyi árakkal várjuk kedves 
vendégeinket a  GYROS BÜFÉBEN! 

AKCIÓNK: Minden kedves vendégünk azonnali sorsoláson 
vesz részt és ha szerencsés, a számla teljes összegét 

vagy 50%-át a Büfé állja.
MINdeN hÓNAp utolsÓ CsütörtöKéN torKos CsütörtöK.

UJDONSÁGAINK február elejétől
-  rántott csirkecomb
-  rántott sertésszelet
-  rántott csirkeszárny 
-  rántott csirkemell

Kedden, pénteken  lángos.

rendelésfelvétel: +36-20-2699-760
Nyitva tartás: hétfő, szerda, csütörtök 8 órától 21 óráig

kedd, péntek 7 órától 21 óráig 
szombat, vasárnap 15 órától 21 óráig

SÍRKŐ
SZABAdSZÁLLÁSRÓL!!! 
Újonnan nyílt telephelyünkön Bács-Kiskun Megye egyik 

legnagyobb gránitsíremlék lerakatával várjuk. 
- Rövid határidő, kedvezőárak, ötven év garancia. 

- Gyönyörű új színek és formák.
- Szobrok, szökőkutak, ablakpárkányok gránitból. 

- Kérésére otthonában számítógépes bemutatót tartok. 
- Régi sírok tisztítása lefedése szét- és összerakása rendkívül 

kedvező áron. 
- Árajánlat készítés ingyenesen.

Udvarias kiszolgálással várjuk önt is telefonon
egyeztetett időpontban. 

Tel: +36 70 4570070, vagy: 76 353 092 
MÜLLER ZOLTÁN KŐFARAGÓ, 

ÉPÜLETSZOBRÁSZ

Beton csatornaelem 

Elkészítése, elhelyezése megrendelhető.
CSÍK IMRE  KõMûVES MESTER

IZSÁK, BOCSÁNYI U. 11.
TEL: 374-441, 06-30-319-0025  

Felszedhető tetejű 
vízelvezető beton 

csatornaelem

Kútgyűrű, betonkád, vízmérő akna

- aranyékszerek 20.000,-Ft vásárlás felett 10%-os,10.000,-Ft 
vásárlás felett 5%-os kedvezménnyel készpénz fizetés esetén

- egyes ezüstékszerek 50%-os kedvezménnyel amíg a készlet tart
- további ezüst ékszereinkre 20% kedvezmény

Ha akciónk időtartama alatt rendeli arany karikagyűrű-
jét,1 db brillkövet vagy 1 pár gyűrűbe vésést ajándékba 

adunk.Megunt tönkrement aranyát 5.000,-Ft/g áron 
beszámítom vásárlás vagy készítés esetén az új ékszer 

súlyáig. AMI ÉKSZER, MINDEN EGY HELYEN!
Az akció 2010.május 0�-tól június 5.-i tart.

Javítás - készítés – kőfoglalás – lánckészítés – ékszerter-
vezés – mintakészítés – rövid határidővel, kedvező áron.

Ékszerjavítás akár 1 napos határidővel.
Fotógravírozás, valamint szöveg és dátum kézi és gépi 
véséssel. Ezenkívül divat- és ékszerórák, testékszerek, 
feng-shui kellékek. Személyre szabottan, gyógyhatású 

valódi köves ékszerek készítése 1-2 nap alatt.
Minőségi hazai gyártású arany-ezüst ékszerek hetente 

megújuló árukészlettel.
Szeretettel várjuk Izsákon a Szabadság tér 16. alatti 

üzletünkben.
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8 – 1�-ig, 

szombaton 8 – 12 –ig, csütörtökön szünnap
 Tel.: 06-�0-408-112�


