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Önkormányzati lap Megjelenik havonta

Milliárdos élőhely rekonstrukció a Kolon-tavon

A halott fákat kelti életre

Nagykócsag az őszi kotrással kialakított egyik kis tó felett

Július végén újabb nagyszabású 
program indult páratlan termé-
szeti értékünk, Közép-Európa 
legnagyobb édesvízi mocsara, 
a Kolon-tó élőhely rekonstruk-
ciós programjában. Mint arról 
korábban beszámoltunk, tavaly 
ősszel már kitisztítottak egy 
négy hektáros területet, hogy 
megfelelő nyíltvizes felületet 
biztosítsanak az itt honos élővi-
lágnak, madaraknak, vidráknak, 
halaknak és vízi növényeknek. A 
most indult program az őszihez 
képest éppen tízszeres területet 
érint.
Biró Csaba, a Kiskunsági 

Nemzeti Park természetőre a 
helyszínen adott tájékoztatást 
lapunknak a nagyszabású vál-
lalkozásról. Mint elmondta, 20 
hektárnyi kotrást és 20 hektár-
nyi zöldnád-vágást végeznek el, 
mely által 40 hektárnyi nyíltvi-
zes területet nyernek, ahol jó 
élőhelyet találnak az itt honos 
állatok, növények. A kotrás nyo-
mán 50 cm-es, 1 méteres és 1,5 
méteres mélységű vizek jönnek 
létre, így a mélyebb szakaszokon 
a száraz időszakokban is marad 
elég vizes terület megfelelő élő 
és táplálkozási helyet biztosítva 
a récéknek, libáknak, az éppen 
sekélyebb részek pedig a kó-

csagoknak, gémeknek. Jelenleg 
a technikai előkészítés folyik 
a 3-as számú övcsatorna déli 
részénél. Ennek keretében ala-
kítják ki azokat a csatornákat, 
amelyeken az úszó kotrógépek 
elvégzik majd a medertisztítást. 
A kotrásból kikerülő anyag szá-
mára egy 20 hektáros homokos 
területet tisztítottak ki, melyen 
erdőt telepítenek majd a prog-
ram zárásaként.
A tervek szerint a kotrási mun-

ka december végére elkészülhet. 
Maga a teljes rekonstrukció 
azonban 2013 májusában zárul. 
Ekkora végzik el a munkálatok 
miatt létesített töltések, járó-
utak elbontását, az erdősítést 
és az egyéb szükséges rende-
zési, helyreállítási munkákat. 
Mint Biró Csaba elmondta, a 
medertisztítással párhuzamosan 
a tó nyugati karéjánál fekvő két 
védett homokbucka területén is 
végeznek helyreállítási és élő-
hely megóvási beavatkozásokat. 
A selyemkórótól (vaddohány), 
aranyvesszőtől, illetve az erdős 
részeken az akáctól, bálványfától 
(ecetfa) és az ezüstfától (olajfa) 
szabadítják meg a területrészt. 
Ez utóbbi munkálatokra mint-
egy 100 millió forint áll rendel-
kezésre. Maga a teljes rekonst-

A récék is jól érzik magukat a kitisztított terülten

Nagykócsag és kanalasgém szedeget a sekély vízben

A nádtól megtisztított területeken 
a tavirózsa is szépen díszlik

Biró Csaba természetőr mutatja az úszó kotró-
gép számára készített egyik munkacsatornát

rukció, amely Magyarország 
legnagyobb ilyen vállalkozása, 

1 milliárd forintból valósul meg, 
melyet a Kiskunsági Nemzeti 

Park pályázata nyert el a KEOP 
programtól.

Bár nem végeztem ez irányú fel-
mérést, meg merem kockáztatni a 
kijelentést, hogy Izsák csúcstartó 
a magyar települések között az 
egy főre jutó fafaragók arányát 
tekintve. Böcskei Imre, Móricz 
Mihály, Geiszt István, Ujszászi 
Károly, Mezei Károly bizonyítják 
ezt, hogy egy gyors felsorolással 
is illusztráljam állításomat. Mind-
egyikük olyan szinten kezeli a fát 
amelyet megillet a művészi jelző 
is. Valamennyiük munkáival ta-
lálkozhattak már olvasóink is, pél-
dául a Sárfehér Napok kiállításain. 
Jelen írásunkban Mezei Károlyt 
mutatjuk be közelebbről.
– Kiváló munkákat láthattunk 

tőled már több kiállításon is. Az 
sem titok, hogy némi családi un-
szolásra tetted azokat közszemlére. 
Magadtól talán soha nem kerested 
volna a szélesebb közönség előtti 
bemutatkozás lehetőségét.
– Valóban nem erőltettem a 

dolgot. Nem akartam, hogy azt 
higgyék kérkedni, vagy tolakodni 
akarok ezekkel a dolgaimmal. Tu-
lajdonképpen én a magam örömé-
re faragtam, meg azért, hogy egy 

kicsit új életre keltsem a halott fá-
kat. Akik ismertek, munkatársak, 
ismerősök, barátok tudták rólam, 
hogy ilyesmivel foglalkozom. 
Folytatás a 3. oldalon.

Vaddisznós motívum a puskatuson
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Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje az

IRODALMI PÁLYÁZAT 
KEZDŐKNEK

ELEKTRONIKAI 
HULLADÉKGYŰJTÉS 

Izsák Város Önkormányzata értesíti a lakosságot, hogy az elekt-
ronikai hulladékok gyűjtése az alábbi időpontban történik.

2011. szeptember  5-6-7-én 
(hétfő, kedd, szerda)

Az elektronikai hulladékgyűjtési akció keretében az alább 
felsorolt, a háztartásokban használt berendezések leadása tör-
ténhet:
- nagy háztartási gépek (pl. mosógép, hűtőgép, mosogatógép, 

porszívó stb.)
- kis háztartási gépek (pl. vasaló, hajszárító, kenyérpirító, ro-

botgép, gyorsforraló, kávéfőző, ventilátor stb.)
- számítástechnikai berendezések (pl. számítógép, telefon, fax-

gép, fénymásoló, billentyűzet, egér mobiltelefon stb.)
- szórakoztató elektronikai berendezések (pl. televízió, rádió, 

hi-fi torony, DVD lejátszó stb.)
- barkácsgépek (pl. fúrógép, fűnyíró gép stb.)
- világítástechnikai berendezések (pl. lámpák, fénycsövek 

stb.)
- játékok és szabadidős sport eszközök
- orvosi berendezések (pl. vérnyomásmérő stb.)
- akkumulátor (savas akkumulátor)

Az átvétel megtagadható, amennyiben az átadásra szánt beren-
dezés erősen rongált, törött vagy erősen szennyezett. 
A gyűjtés helye: Izsák, Polgármesteri Hivatal udvara   
Mindhárom nap: reggel  8 órától - 12 óráig tart a gyűjtés.

Saubermacher-Magyarország Kft.
Izsák város Önkormányzata

A budapesti ACCORDIA Kiadó irodalmi pályázatot hirdet önálló 
kötettel még nem rendelkező szerzőknek - életkortól függetlenül.
Műfaji, tematikus és terjedelmi megkötés nincs. 
A legjobbnak ítélt 24 szerző művéből válogatott kötetet jelentetünk 

meg Szép írások címmel.
A pályaművet (pályaműveket) a következő e-mail címünkre várjuk: 

drbalazstibor@gmail.com, valamint fogadjuk postai úton is: Accor-
dia Kiadó, 1132 Budapest, Victor Hugo u. 11-15.
Minden pályázónak műveit értékelő sorokkal válaszolunk. 
A pályaműveket folyamatosan várjuk, beküldési határidő: 2011. 

szeptember 15. 
Nevezési díj nincs.
A bírálóbizottság az irodalomtudomány doktoraiból, írószövetségi 

tagokból áll.

Szent István napjának megünneplése a kezdetektől az 1800-as 
évek végéig

Már I. László elrendelte 1090-
ben, hogy „Szent István napja 
mint szent ünnep megtartas-
son”, és rögzítette az augusztus 
20-i dátumot is. (Ezt a napot 
egyébként az 1083-as szentté 
avatásakor VII. Gergely pápa 
jelölte ki.) Az eredetileg tisztán 
vallási ünnepnek világi tartal-
mat is adott, illetve jelentősé-
gét emelte, hogy a középkori 
királyok ebben az időszakban 
tartották Székesfehérvárott a 
törvénynapokat, amikor is sze-
mélyesen meg lehetett előttük 
jelenni. A török hódoltság idején 
és utána a nagyszombati Szent 
István-szeminárium (papnevel-
de) lett a névadó kultuszának 
első számú ápolója, de a kato-
likus templomokban általában 
megemlékeztek a jeles napról. 
A helyi keretekben tartott vallási 
ünnepnek Mária Terézia adott 
új dimenziót 1771-ben: ekkor 
szerezte vissza a Szent Jobbot 
Raguzából, s Budán helyezte 
el, nagyszabású ünnepség ke-
retében. Az ereklyét az ekkortájt 
befejezett királyi palota északi 
szárnyában kialakított Szent 
Zsigmond-kápolnában (bejárata 
a mai Oroszlános kapu mellett 
nyílt a nagy udvarról), pon-
tosabban annak Szent István-
kápolnájában őrizték (a mai C 
épület zárt belső udvarán állt 
a XIX. század végi átépítésig). 
Szent István napja éppen 1771-
ben szűnt meg általános egyházi 
ünnep lenni, XIV. Benedek pápa 
ugyanis csökkentette az ünne-
pek számát. A királynő viszont 
elrendelte „az apostoli király-
ság általános védőszentjének” 
megünneplését, a katolikusokat 
eltiltotta erre a napra a munká-
tól, és kötelezte a misén való 
részvételre. Az országos jellegű 
ünnepély színhelye Buda, a szent 
király ereklyéjét őrző főváros 
lett. 1818-ban a helytartótanács 
pontosan szabályozta az ünnep 
rendjét. „Kisasszony havának 
20. napján, úgymint Szent István 
királyunk ditső ünnepén, eme 
országunk fő Varassában pom-
pás és örök emlékezetű Maria 
Theresia királynénk intézete 
szerint való Ájtatosság, ugyan-
azon első Apostoli Királyunk 
mindeddig éppen maradott 
szent jobb Kezének tiszteletére 
rendelt Processioval együtt tar-
tassék” - kezdődött a rendelet. A 
továbbiakban részletesen meg-
határozta az ünnep menetét, s az 
eddig inkább vallási jellegű alka-
lomnak világi-politikai tartalmat 
is adott azáltal, hogy elrendelte 
a világi hatóságok teljes díszben 
való részvételét. Az esemény au-
gusztus 19-én délután öt órakor 
a Szent Zsigmond-templomában 
tartott „pompás vesperával” 
kezdődött, hét és nyolc óra 
között pedig a két város összes 
templomának öreg harangja hir-
dette „a jövő nap dütső ünneplé-
sét”. 20-án hajnalban négy és öt 
között ismét egyórás harangozás 
hívta a testvérvárosok lakóit 
az öt órakor kezdődő misékre. 
Ezeken a pesti gimnázium és az 

egyetem diákjai és a céhek már 
testületileg jelentek meg, hogy 
utána együtt vonuljanak Budára. 
A zászlaik alatt érkező testüle-
tek fél hétkor a Szent György 
téren egyesültek a budai céhek 
és a tanulóifjúság csapataival, 
s itt rendeződtek a processzió 
rendjébe. A céhek a Dísz té-
ren, a „főstrázsaház” előtt, a 
tanulóifjúság a fegyvertárnál 
(a Sándor-palotától délre), az 
egyháziak pedig a prépost palo-
tája előtt várták az indulást. Hét 
órakor a Zsigmond-kápolnában 
összegyűlt előkelőségek „fel-
emelvén a Szent Kezet”, a két 
város összes harangjának zúgása 
közepette elindultak az Urak 
utcáján a Nagyboldogasszony 
(Mátyás)-templomba. A kör-
menetet Pest és Buda céhei ve-
zették, saját zászlóik alatt. Őket 
a gimnáziumok és az egyetem 
tanulóifjúsága követte, majd a 
szerzetesrendek és a plébánosok 
vonultak. Mögöttük haladt a két 
város külső tanácsa (képviselő-
testülete) és tisztikara, a pesti 
tanács, a megye magisztrátusa, 
a felsőbíróságok, a Helytar-
tótanács és a Királyi Kamara 
tisztviselői. Papnövendékektől 
és más egyháziaktól körülvéve 
vonult a budai prépost, a Szent 
Jobb őrzője. Magát az ereklyét 
hat diaconus vitte, mellettük 
nyolc egyetemi diák haladt égő 
fáklyával a kézben. Őket kívül-
ről Buda tanácsnokai, illetve 
a polgárőrség tisztjei kísérték, 
utóbbiak kivont karddal. A 
Szent Jobb mögött gyalogolt a 
rendi Magyarország elitje: teljes 
egyházi díszbe öltözött főpapok 
a hercegprímás vezetésével; 
tábornokok, a kormányszékek 
tanácsosai, a királyi kamarások 
és más országos méltóságok, 
élükön a nádorral. Az eddig kizá-
rólag férfiakból álló menetben itt 
tűntek fel az első nők: a „nemes 
és nevezetesebb asszonyságok”, 
azaz valamennyi előkelőség 
felesége. A „hivatalos” résztve-
vők sorát egy csapat katonaság 
zárta le, s mögéjük sorolhattak 
be a két város egyszerű lakói 
és az idegenek „tisztességes 
rendben”. Az egyházi énekek 
jobb hangzását a dobokkal és 
trombitákkal kivonuló városi 
zenekarok, valamint a templomi 
kórusok biztosították. A temp-
lomba természetesen csak az 
előkelőbb résztvevők mehettek 

be a céhpolgárság sorfala között. 
Ők bent magyar nyelvű, a jórészt 
németül beszélő budai és pesti 
polgárság pedig kint német pré-
dikációt hallgathatott. A beszé-
dek és a mise után ugyanebben 
a rendben kísérték vissza az 
ereklyét őrzőhelyére, ahol dél-
ben a Te Deum eléneklésével ért 
véget a körmenet. Ezt a felsora-
kozott katonaság és polgárőrség 
hármas sortüze, a bástyákon 
pedig ágyúdurrogás tudatta a 
„Nemzetünk bötsös Ünnepét 
ditsőíteni” megjelent néppel. A 
tömeg ezután megtekinthette a 
kápolnában este hétig köztisz-
teletre kitett Szent Jobbot. A 
„város fogadott ájtatosságából 
országos innepre” emelt körme-
net minden hatósági kényszer 
nélkül is vonzotta a pest-bu-
daiakat, de azért 1831-ben és 
1842-ben újabb rendeletekkel 
is előírták az ünnep és a mun-
kaszünet megtartását minden 
vallásfelekezet számára. A re-
formkori újságok évente részle-
tesen beszámoltak a „minden jó 
lelkű Magyart buzgó hevülésre 
gerjesztő” esemény lefolyásáról. 
A városok lakosságával együtt 
növekedett a résztvevők tömege 
is: A Honművész című lap 1834-
es tudósítása szerint a hajóhídon 
át Budára tartó menet eleje már 
a Várban járt, amikor a vége még 
el sem indult a belvárosi plébá-
niatemplomtól. A hűvös idő el-
lenére zsúfolásig megtelt a Vár, 
amelynek csendes utcái szinte 
csak ezen a napon népesülnek 
be. A hivatalos ceremónia be-
fejeztével népünnepély jelleget 
öltött az ünnep. A korzózókat 
katonazenekar szórakoztatta, 
este pedig egy-egy nevezetes 
helyszín - a régi Vigadó vagy a 
Horváth-kert - „illuminációja” 
(díszkivilágítása) emelte ki a 
nap jelentőségét. 1834-ben pl. 
a Horváth-kert bérlője Attilát, 
Szent Istvánt és a vezéreket 
ábrázoló, kivilágított átlátszó 
festményekkel, valamint magyar 
és német feliratokkal („Éljen a 
nemzet, éljen a haza, mindig 
virulva magosabb dicsőségre!”, 
„Éljen a magyar vígan és dicsőn, 
ragyogva szép híre, mint a nap 
az égtetőn!”) csalogatta kert-
vendéglőjébe a közönséget. A 
sajtó természetéhez persze már 
a reformkorban is hozzátarto-
zott a fanyalgás: a Honművészt 
tudósító Garay János szerint a 
festmények némelyike a paródia 
színvonalán állt. A következő 
évben ismét azt írták a Horváth-
kerti „nemzeti népünnepről”, 
hogy a nagy ígéretek ellenére 
szegényes kivilágítás (tavalyi ké-
pekkel és feliratokkal), valamint 
gyenge tűzijáték fogadta azt az 
1500 látogatót, aki leszurkolta 
az 1 váltóforintos belépődíjat 
(egy napszámos napibérét). Az 
1848-at követő önkényuralom 
éveiben sokkal szerényebben 
emlékeztek meg az államala-
pítóról; 1860-ban viszont a 
nemzeti ünnep a politikai tilta-
kozás kiemelkedő eseményévé 
lényegült át. A kiegyezés után, 

1878-ban kultuszminiszteri ren-
delet is megerősítette augusztus 
20. nemzeti ünnep jellegét, 
országosan előírva a kötelező 
istentiszteletet a nem katolikus 
templomokban is, „ahol a la-
kosság vagy a hatóság kívánja”. 
Mivel a rendeletet a nemzetiségi 
vidékeken nagy felzúdulás fo-
gadta, Trefort Ágoston vissza-
vonta azt, s helyette törvényi 
szabályozást ígért. Erre azonban 
csak annyiban került sor, hogy 

1891-ben az ipari munkások 
vasárnapi munkaszünetét biz-
tosító törvény kimondta a Szent 
István-nap munkaszünet voltát. 
Ezzel azonban a parlament csak 
a hivatalos pecsétet nyomta rá 
az amúgy is országszerte ér-
vényes jogszokásra. 1895-ben 
belügyminiszteri rendelet írta 
elő azt is, hogy ezen a napon a 
„középületekre címeres nemzeti 
zászló tűzendő ki”. 

Fónagy Zoltán
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TETÉZI LAJOS

Gondolom...
...vannak néhányan, akik hallottak arról, hogy 

most augusztus 7-én lenne százéves Bibó Ist-
ván jogász, egyetemi tanár, közíró, politikus. 
A szélesebb közönség talán politikusi minő-
ségében ismeri (bár tegyük hozzá így sem túl 
sokan), hiszen az 1956. a november 4-ei szovjet 

megszállás napján egyedül képviselte a magyar kormányt az 
Országházban (előző nap nevezeték ki a Nagy Imre-kormány 
államminiszterévé), s magányában gépelte le, majd vitte el az 
amerikai és indiai követségre a törvényes magyar kormány ne-
vében írt felhívását, melyben egyebek mellett a világhoz szólva 
így fogalmazott: „Magyarország népe elég vérrel adózott, hogy 
megmutassa a világnak a szabadsághoz és igazsághoz való ra-
gaszkodását.” A magyar néphez pedig a következőket intézte: 
„A megszálló hadsereget, vagy az általa esetleg felállított báb-
kormányt törvényes felsőségnek ne tekintse, s vele szemben a 
passzív ellenállás összes fegyvereivel éljen”. Figyelemreméltó, 
hogy mindezt az orosz megszálló csapatok által elfoglalt Ország-
házban egyedül maradva gépelte le, s vitte el a követségekre.
Gondolom, már kevesen emlékeznek rá, hogy Bibó 1979-es 

halála után, a rendszerváltásig, az akkori ellenzék számára a 
huszadik század egyik legjelentősebb politikai gondolkodója, 
követendő példaképe volt. Miért lehetett azzá? Talán azért, mert 
bár antikommunista volt, baloldali értékekben gondolkodott, 
melyek erkölcsi alapját keresztény szellemisége adta. Őszintén 
hitt az Erdei Ferencék által is képviselt úgynevezett  „harma-
dikutas”, demokratikus szocializmusnak nevezett gazdasági és 
társadalmi rendszer megvalósíthatóságában, amely ötvözné a 
nyugati kapitalizmus egyéni és politikai szabadságjogait, a nép-
hatalmú, s a nagy vagyoni különbségeket felszámoló szocialista 
rendszerrel. Bibó 1956-ban azért nem támogatta a kapitalista 
restaurációt Magyarországon, hogy ne képződhessenek újra 
óriásvagyonok, mert úgy: „a népképviseleti demokrácia intézmé-
nyei igen könnyen válnak földesurak, pénzemberek és korrupt 
politikusok bábjátékává.” Következésképp a szegények még 
szegényebbek, a gazdagok még gazdagabbak lesznek.
Gondolom, nem túl sokan olvasták az ENSZ 2009-es felmérését, 

mely szerint a világ felnőtt lakosságának két százaléka birtokolja 
a föld javainak több mint felét, míg ötven százaléknak csupán 
a javak egy százaléka jut. S vajon mit mond a hazai statisztika? 
Hát nem túl biztatót! Magyarország magánvagyonának 48 szá-
zaléka a lakosság 3 százalékának, vagyis 300 ezer embernek a 
kezében van, az 52 százalékon osztozik a „maradék” 97 százalék, 
vagyis 9,7 millió ember. Bibó éppen ezt nem akarta. Mégis ez 
lett, mert rendszerváltáskori követőinek „ügyesebbjei” gyorsan 
megoldották, hogy ők ne a 97 százalékba kerüljenek...

A Borela Bt. sikeres pályázata
Uniós támogatásból vállalati innováció támogatása Jakabszálláson

A Borela Termelő Forgalmazó és Szolgáltató Betéti Társaság 98 millió forintos támogatást nyert a 
Gazdaságfejlesztési Operatív Program - GOP keretében kiírt „Vállalati innováció támogatása”  tárgyú 
pályázaton a „Forgácsolt fém alkatrészek nagy sorozatú megmunkálási folyamatainak fejlesztése a gyártási 
idő drasztikus csökkentésével ill. új termékek gyártásba vétele” című projekt megvalósítására. A projekt 
összköltsége 207 millió forint.
A Borela Bt. 1990-ben alakult, jogelődje, Bognár Lajos 1953-ban alapított gépműhelye.
A családi vállalkozásban működtetett társaság fő tevékenységi köre forgácsolt alumínium és acél alkat-

részek gyártása CNC technológiával, multinacionális cégek beszállítójaként.
A társaság az első években a családi kisipar hagyományait folytatva mezőgazdasági erőgépek motorjainak 

felújításával és az ehhez kapcsolódó alkatrészgyártással foglalkozott.
Beszállítói tevékenységét a 90-es években kezdte, folyamatosan fejlesztve gyártási kapacitását és telep-

helyeit. Az elmúlt évtizedben felgyorsult a társaság fejlődése, technológia fejlesztési pályázatokon elnyert 
támogatási forrásoknak és saját beruházásoknak köszönhetően kiépítette a korszerű követelményeknek 
megfelelő CNC gyártóüzemét Jakabszálláson, hőkezelő üzemét Fülöpszálláson, bővíteni tudta megren-
delőinek körét, stabil, stratégiai üzleti kapcsolatot tudott kiépíteni tekintélyes autóipari és szerszám- ill. 
gépgyártó multinacionális cégekkel. Alkalmazottainak száma ma már meghaladja a negyven főt.
A cég tevékenységét a folyamatos technológiai fejlesztés jellemzi, ez az innovációs projekt is szervesen 

illeszkedik ebbe a folyamatba, melynek segítségével -kedvező piaci körülmények között- nagyobb eséllyel 
korszerűsítheti gyártási folyamatait, fejlesztheti tovább piaci pozícióit.
A Cégről és a fejlesztésekről bővebb információt a www.

borela.hu  oldalon olvashatnak, illetve Bognár Rezsőné ügy-
vezetőtől kapható (Garai u.6.), telefon: 76/569122, email: 
borela@t-online.hu

Folytatás az 1. oldalról.
Értékelték is, hiszen többen 

rendeltek tőlem különböző dísz-
tárgyakat, dobozokat, sőt még 
puskatusra is kértek faragást.
– Honnét ez az érdeklődés, mikor 

derült ki, hogy van tehetséged a 
faragáshoz?
– Olyan 6-7 éves koromban, 

az 1950-es évek elején kezdtem 
magamnak fajátékokat farigcsál-
ni, hiszen akkoriban nemigen 
vettek a gyerekeknek bolti já-
tékokat. Damásdi György anyai 
nagyapámtól örökölhettem a 
faragás iránti készséget, mivel 
ő egész kocsikat faragott ki 
szép motívumokkal. Nagyon 
tehetséges ember volt. A kocsik 
fémrészeit is meg tudta csinálni, 
mert a fémmegmunkáláshoz is 
igen jól értett. Neki is segítettem 
ezekben a munkáiban, ami jó 
gyakorlás volt számomra, meg el 
tudtam lesni tőle a tudományát, 
és persze tanított is.
– A játékok fabrikálása után 

mikor kezdtél komolyabban 
foglalkozni a faragással?
– 1960-ban, huszonnégy évesen 

kerültem az Áfész (akkor FMSZ) 
tüzéptelepére éjjeliőrnek. Egy 

A halott fákat kelti életre

jóval munkásabb, de igen szép 
dolgokat lehet belőle kidolgozni. 
Örömömre, nevelt fiamat (nem 
mostoha!) Karcsit is megfertőzte 
a fa szeretete, ezért asztalosnak 
tanult, kiválóan bánik a faipari 
gépekkel, köztük az esztergával is. 
Ami kisebb öröm, hogy nem tu-
dott a szakmában elhelyezkedni.
– Honnét veszed a motívumokat, 

témákat?
– Könyvekből, meg a saját el-

képzeléseim alapján formálok 
meg dolgokat. Egyszer Tánczos 
Péter bácsi, a kiváló népművész, 
citerás üzent nekem, mert látta 
valahol néhány munkámat, hogy 
képezzem magamat és sokra 
vihetem. Mint mondta, amit 
csinálok bőven több mint ama-
tőr próbálkozás, de egy kicsit 
kevesebb mint profi művészet. 
Én azonban úgy gondoltam, 
hogy nekem jó úgy, ahogy addig 
csináltam. Nem csak nekem meg 
a családnak, hanem  másoknak is 
tetszik, s valójában nem akarok 
én hivatásos művész lenni.
– Megmaradtál tehát a magad 

világában, amibe sok egyéb dolog 

is belefér, például a kertészkedés 
és a madarászás.
– Igen. Díszpintyeket tenyész-

tek és kertészkedni is szeretek. 
Feleségemmel Marikával, aki 
a legjobb társam mindenben 
- akiért csak hálás lehetek a 
sorsnak, s akinek szintén jó 
kézügyessége van, nagyon szép 
gobelineket varr -, egész nyáron 
elvagyunk a kinti teendőkkel. A 
faragás zömében télire marad. 
Ám a kertészkedés is ad alkalmat 
az alkotásra. Tavaly hallottam 
a rádióban, hogy valahol tökbe 
uborkát oltottak. Részleteket 
nem árultak el, de igen felkeltette 
az érdeklődésemet a dolog, s vé-
gül néhány kísérlet után magam 
is sikerrel jártam. Igaz, nem lett 
valami jó a termés, de az állatok 
azért megették. Egy másik öt-
lettel viszont a magunk számára 
is hasznosítható sikerrel jártam. 
Nagyon szeretjük az erőset, ezért 
termeltem csilit. Tudvalévő, 
hogy ez egy apró és igen erős 
paprikaféle. Virágzáskor fehér 
virágot hoz és piros termést a 
beéréskor. Tavaly tavasszal felfe-
deztem, hogy nőtt egy olyan tő, 
amely rózsaszínű virágot hozott 
és a termése érés előtt lila lett, 
aztán megérve azért ez is pirosra 
váltott. Gondoltam kísérletez-
zünk. Alkossunk nagyméretű 
csilit. Fogpiszkálóval kosszarvú 
paprika virágporát vittem a csili 
virágára, s a termés egy jóval na-
gyobb és az eredetivel azonosan 
erős csili lett. Saját nemesítésem 
lett, sikerült. Szóval ez is alkotás. 
Ez is örömöt ad csakúgy, mint a 
faragás. A család és ezek a mun-
kák teljessé teszik az életemet, 
úgyhogy nem is kívánnék mást, 
mint, hogy egészségben még 
sokáig együtt lehessünk és dol-
gozhassunk a magunk és remél-
hetőleg mások örömére is.

-tetézi-

éjjeliőrnek illik éjszaka fent lenni, 
ehhez viszont valamivel el kellett 
foglalni magamat. Fa volt jócskán 
a telepen, hiszen akkoriban igen 
nagy forgalom volt tűzifából. A 
Szovjetunióból jött ennek egy 
része, s ezek között olyan értékes 
darabok is előfordultak, mint a 
mahagóni, vagy a habos kőris. 
Bűn lett volna ezeket tűzre vetni. 
Inkább faragni kezdtem belőlük. 
Áldott jó főnököm volt Jerabek 
Lajos bácsi személyében, aki 
egyáltalán nem haragudott azért, 
hogy munkaidőben ilyesmit csi-
nálok, vagy hogy néhány hasábot 
felhasználok ilyesmire. Sőt örült 
neki, mert így nem aludtam el. 
Többször jött be reggel azzal, 
hogy „no Karcsi hadd lássam 
mennyi forgács van?” mert ha 
sok volt akkor biztos lehetett 
benne, hogy egész éjjel fent vol-
tam. Egyébként ő volt az első, 
aki azt mondta, hogy a faragást 
érdemes volna nekem komolyan 
csinálni. A tüzépen volt egy 
kiskőrösi munkatársam, akinek 
a felesége riseliő kézimunkákat 
csinált, s amikor meglátta egyik 
munkámat, egy díszdobozt, 
rögtön azt kérdezte, mennyiért 

adnám el neki? Nemigen tudtam 
erre mit mondani, hiszen fogal-
mam sem volt mennyit is kérhet-
nék érte úgy, hogy se túl kevés, 
se túl sok ne legyen. Ő oldotta 
meg a dilemmámat. Felajánlotta, 
hogy ad érte egy hosszú asztalra 
való riseliőterítőt, meg még há-
rom apróbbat. Ezek együtt 3000 
forintot értek. A havi fizetésem 
akkor 2300 forint volt. Ismerősei-
nek is megtetszett a munkám, így 
jó néhány megrendelésem lett. 
Ezeknek köszönhetően aztán 
„beindult kicsit az üzlet”. Több 
helyre elkerültek faragványaim 
többek között Ausztriába, Né-
metországba is. Tizenhat év után 
az állami gazdasághoz kerültem 
portásnak három műszakba. Az 
éjjeli időben ott is faraghattam. 
Sok munkatársam kért ezt-azt ott 
is. Ezután az Épszolgnál dolgoz-
tam, ott már nem volt mód a fara-
gásra. Ekkoriban azzal biztattam 
magam, hogy ha majd nyugdíjas 
leszek akkor folytatom.
– És folytattad is.
– Így igaz. Most már szarut 

és csontot is faragok. A csont 

Mezei Károly legújabb munkájával, egy csontból faragott 
rózsával, háttérben a falon korábbi faragványaiból néhány
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Tíz év

Tíz éve a lakosság 
szolgálatában

Tízéves a Kun László 
Középiskola és Szakiskola Izsáki 

Tagintézménye
2001. szeptember 1-én kezdte meg oktatási tevékenységét az Izsáki Tagintézmény még a Budakalász 

Gimnázium telephelyeként az Izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola három tantermében. Ebben a 
tanévben kettő 10. és egy 9. évfolyammal indultunk. Létszámunk 110 fő volt. Idegen nyelvet csak a 9. 
évfolyamon tanítottunk - angol nyelvet. Azóta a Kun László Középiskola és Szakiskola Tagintézménye 
lettünk. Esti képzési rendben, felnőttoktatásban veszünk részt gimnáziumi tantervvel. 2002-ben kezdtük 
el a német nyelv oktatását is. Az idegen nyelveket csoportbontásban tanítottuk 10. évfolyamtól kezdve. 
A csoportbontás anyagi okok miatt sajnos megszűnt,  /ami a nyelv oktatását végző szaktanár 
munkáját nagyon megnehezíti, hiszen a 2010-es tanévtől az esti oktatásban is kötelező a nyelvi érettségi/, 
de az elmúlt tanévben sikerült újra indítanunk ezt a képzési formát. Az oktatás a keddi és a csütörtöki 
napokon 15 órától 20 óráig tart. A hallgatók kor szerinti megoszlása nagyon eltérő: 16 éves kortól az 52 
éves korig tág intervallumban mozog.
Először 2004 júniusában érettségiztek nálunk hallgatók 45-en. Közülük egy kitűnő eredményt ért el. 2005 

júniusában 33-an szereztek érettségi bizonyítványt, 2006-ban pedig 22-en. 2007 júniusában 21 hallgató 
tett sikeres érettségi vizsgát, a 2008-as tanévben pedig 25 fővel bővült az intézményünkben sikeresen 
érettségizők száma. 2009-ben 27 végzős tanuló kapott érettségi bizonyítványt, 2010-ben pedig 25-en. 
Ebben a tanévben harmincan érettségiztek sikeresen, és így elmondhatjuk, hogy eddigi működésünk ideje 
alatt 228 tanuló szerzett érettségi bizonyítványt és eddig még nem volt sikertelen érettségi vizsgánk.
A hallgatók körülbelül fele izsáki lakos, a többiek elsősorban a környező településekről (Ágasegyháza, 

Fülöpszállás, Orgovány, Páhi, Csengőd, Kaskantyú, Jakabszállás) járnak intézményünkbe, de szinte 
minden évben vannak hallgatóink Kecskemétről, Kiskőrösről is.
2005 szeptemberében gazdasági informatikus (érettségire épülő) szakképzést indítottunk 28 fővel. 

2007. május-júniusában ők is vizsgáztak. Mind a 19 hallgató sikeresen vette az akadályokat. A 2009-es 
tanévben újra sikerült indítanunk egy 25 fős évfolyamot ezen a képzési formán. 2011 májusában 11 
tanuló kezdte meg a szakmai vizsgákat, és szerezte meg a bizonyítványát /aki kérte, egy, vagy kétnyelvű 
nemzetközi bizonyítványt kapott/.
A lemorzsolódás mindkét képzési szinten növekvő tendenciát mutat az évek folyamán. Családias 

légkörben dolgozunk, általában mindenkinek tudunk minden gondjáról, problémájáról. A felnőttkép-
zés nagyon sok türelmet, megértést, odafigyelést, sok-sok energiát igényel az itt tanító pedagógusok 
részéről. A tagintézmény eredményes munkáját a nagyon jó színvonalú oktatógárdának is köszönhetjük, 
noha mindannyian másodállásban látjuk el feladatainkat. Minden nevelő figyelemmel kíséri a szakte-
rületén bekövetkező változásokat, mindig az osztály szintjéhez alakítja a követelményeket. Nagyon jó 
a kapcsolat a pedagógusok és a tanulók között.
2001-ben a következő kollégák voltak a nevelőtestület tagjai, akikkel indultunk:
dr.Berta Lászlóné - biológia és kémia
Hinterstein Ferencnév- konzultáció/matematika/
Kiss György - magyar nyelv és irodalom
Kutas Tibor - matematika és informatika
Mándi Barnabás - történelem és társadalomismeret
Molnár Gyuláné - földrajz
Szabó Rózsa - angol nyelv
Antal Ferencné - fizika és kémia
Vannak, akik később csatlakoztak hozzánk:
Dezső Győző - német nyelv
Domján Ferenc - magyar nyelv és irodalom
Eszik Judit - konzultáció/matematika/
Faragó Mária - pénzügyi-és számviteli ismeretek
Fülöpné Horváth Mónika - gazdasági ismeretek
Gera Andrea - közgazdaságtan
H-Kőrös Tünde - gazdasági ismeretek
Nagyné Kovács Sarolta - közgazdaságtan
Lévai-Szabó Krisztina - angol nyelv
Meskó János - matematika
Meskó Szilvia - angol nyelv
dr. Stoffer László - jogi ismeretek
Szalai László - informatika
Az érettségi bizonyítvány megszerzése után a hallgatók egy része felsőfokú intézményben folytathatja 

tanulmányait és szerezhet diplomát. Vannak olyanok is, akik - az érettségire épülő szakképzések széles 
skáláját kihasználva - tovább bővítik ismereteiket. Vannak és voltak olyanok is, akiknek munkahelyük 
megtartásához volt szükségük az érettségi bizonyítvány megszerzésére. Természetesen akadnak olyan 
tanulók is, akik a bizonyítvány segítségével remélnek munkahelyet.

Antal Ferencné tagintézmény-vezető  

Tíz éve áll a lakosság szolgálatá-
ban a Kun László Középiskola és 
Szakiskola Izsáki Tagintézmény, 
amely a szabadszállási székhelyű 
Kun László Középiskola és Szakis-
kola intézményhálózatában végez 
iskola rendszerű, esti munkarend 
szerinti képzést felnőttek részére.
Profilját a felnőttképzés határoz-

za meg, ezen belül is az érettségire 
való gimnáziumi képzés, valamint 
az érettségire alapozott szakmai 
képzések.
 Az Izsáki Tagintézmény 2001. 

szeptember elsején nyitotta meg 
kapuit a város-, illetve a környező 
települések tovább tanulni és 
érettségizni szándékozó lakosai 
számára. A Tagintézményt - a 
lakossági igények felmérését kö-
vetően - fenntartója, a SZILTOP 
Közhasznú Társaság hozta létre. 
Tevékenységét a fenntartó által a 
város Általános Iskolájában bérelt 
tantermekben kezdte meg, a Város 
önkormányzatának és az Általános 
Iskola igazgatóságának segítőkész 
támogatása mellett. A helyben 
biztosított továbbtanulási lehető-
séggel nem csekély terhet vett le 
azoknak a felnőtteknek a válláról, 
akik „belevágtak” az érettségi bi-
zonyítvány megszerzésének nem 
könnyű, de annál magasztosabb 
feladatába.
Már az induláskor érzékelhető 

volt a felfokozott érdeklődés a 
képzés iránt, amely azóta is folya-
matosan tapasztalható. Az elmúlt 
tíz év alatt minden tanévben 
elegendő jelentkezői létszámmal 
kezdte meg a tanévet. 
Az Izsáki Tagintézmény meg-

szervezésében, a képzés előkészí-
tésében és beindításában már a 
kezdetek óta kiemelkedő munkát 
végzett Antal Ferencné - Ica néni 
-, aki azóta is a Tagintézmény 
vezetője. A vezetésével elért ered-
mények önmagukért beszélnek! 
Az elmúlt tíz év alatt közel három-
százan tettek eredményes érettségi 
vizsgát, illetve szereztek középfo-
kú szakmai képesítést Izsákon, 
abban a Tagintézményben, amely 
a színvonalas és eredményes 
oktató tevékenységével az egyik 
legstabilabb és legeredményesebb 
intézménye lett a Kun László 
Középiskola és Szakiskola felnőtt-
oktatási intézményhálózatának. A 
Kun László Középiskola és Szak-
iskola Izsáki Tagintézményének 
működése folyamatos. Továbbra 
is várja azoknak a  felnőtteknek a  
jelentkezését, akik esti munkarend 
szerinti gimnáziumi képzésben 
szeretnének továbbtanulni, majd 
érettségi vizsgát szeretnének 
tenni. 
Várja azoknak az érettségizett 

felnőttek jelentkezését is, akik az 
érettségire alapozott szakképzése-
iben - logisztikai ügyintéző, vagy 
gazdasági informatikus - kívánnak 
piacképes középfokú szakképesí-
tést szerezni.
Valamennyi képzés tandíjmentes, 

államilag finanszírozott. A tanulók 
23 éves korig - amennyiben eltar-
tottak - iskoláztatási támogatást is 
igénybe vehetnek, valamint jogo-
sultak diákigazolvány igénylésére, 
és az azzal járó kedvezményekre.

Debreczeni Sándor
 igazgatóhelyettes

Már 10 éve, hogy a Kun László 
Gimnázium megnyitotta kapuit 
Izsákon. Úgy gondolom, sok 
ember örömére, mert így elérhe-
tővé vált az érettségi olyan felnőtt 
emberek számára is, akik család 
és munka mellett is vállalták a 
tanulást. Nagyon megkönnyítette 
a mindennapjainkat, hogy ezért 
nem kellett másik városba utazni. 
Külön öröm számomra, hogy az 
érettségi után egy szakma meg-
szerzésére is lehetőség van ebben 
az intézményben. Éltem is ezzel 
a lehetőséggel több érettségiző 
osztálytársammal együtt.
Többen sok év után ültünk vissza 

az iskolapadba, jó volt újra diák-
nak lenni! Talán sohasem fogjuk 

elfelejteni, de a 10 éves évforduló 
alkalmából szívesen hozzuk elő a 
régi emlékeket.
Ezúton szeretném megköszönni 

volt tanárainknak a kimagasló és 
segítőkész munkájukat. Külön 
kiemelve Antal Ferencné Ica néni 
munkáját, aki nélkülözhetetlen 
az intézmény életében. Köszönet 
Izsák város vezetőinek, hogy ez 
a nagyszerű intézmény létrejö-
hetett.
Kívánom, hogy a Kun László 

Gimnázium még sok-sok évig 
működjön itt Izsákon.
10 év hosszú idő, és mégis gyor-

san elrepült!
A 2004-2007-es évfolyam képvi-

selője:               Gréczi Istvánné

Tízéves az esti középiskolai oktatás Izsákon
Így kezdődött 2001-ben

Antal Ferencné tagozatvezető 
2002-es összefoglalója a helyi 
oktatás megindulásáról

Esti gimnázium Izsákon
Augusztusában szórólapok és 

plakátok hirdették Izsákon és a 
környék településein: ÉRETT-
SÉGIZZEN ESTI TAGOZATON 
IZSÁKON!
A gimnáziumi oktatás szerve-

zése a Budakalász Gimnázium 
országos hálózatának részeként 
indult meg. 2002. szeptember 

6-án a Táncsics Mihály Általános 
és Zeneiskolában az évnyitóval 
vette kezdetét a munka. Az esti 
gimnázium az általános isko-
lában bérelt termekben végzi 
tanulóinak érettségi vizsgára való 
felkészítését. A jelentkezések 
alapján három osztályban indult 
meg az oktatás: egy osztály indult 
9. évfolyamon, kettő pedig 10. 
évfolyamon. Hetente két alka-
lommal (kedden és csütörtökön) 
délután 15 órától napi hét órában 

folyik a tanítás.
A 9. évfolyamon azok folytat-

ják tanulmányaikat, akik nyolc 
osztályos általános iskolai vég-
zettséggel rendelkeznek. Ezen az 
évfolyamon bevezetésre került a 
kerettanterv. Angol nyelv oktatá-
sa is folyik és a hallgatóknak - 4 
sikeres év után - idegen nyelvből 
kötelező az érettségi vizsga.
A tanulmányokat tizedik évfo-

lyamon megkezdő hallgatók 3 év 
múlva tehetnek érettségi vizsgát. 
Jelentkezésük feltételei eredmé-
nyesen befejezett 12. évfolyam 

a szakmunkásképző iskolában. 
A három osztályban 94 hallga-
tó készül az érettségi vizsgára. 
Izsák: 66 fő, Orgovány:10 fő, 
Ágasegyháza: 6 fő, Kecskemét: 
5 fő, Csengőd 3 fő, Páhi 3 fő, 
Fülöpszállás: 1 fő.
Az oktatás során a tanulmányi 

munka közvetlen támogatására 
- felzárkóztatásra osztály szintű 
tantárgyi korrepetálásokat szer-
vezünk a felmérések tapasztalatai 
alapján. Indokolja ezt az a tény, 
hogy tanulóink között van, aki 
1985-ben született és többen 

vannak, akik már harminc éve 
fejezték be tanulmányaikat.
Az új pedagógiai felfogás csak 

akkor érvényesülhet munkánk-
ban, ha jobban kihasználjuk a 
felnőttkorban kínálkozó előnyö-
ket, ha bízunk abban, hogy ilyen-
kor az érdekeltség a társadalmi 
tapasztalat megsokszorozza 
tanulónk teljesítményét. Olyan 
tanári-tanulói viszonyt próbá-
lunk meghonosítani, amelyekben 
nem a kiszolgáltatottság, hanem 
a kölcsönös érdek és előny a 
motiváló erő.
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2008-ban érettségiztünk 
Izsákon

A Kun László Középiskola
 GAZDASÁGI INFORMATIKUS 

tanulóinak köszönő levele
Az igazsághoz és a teljes kép-

hez hozzá tartoznak a követe-
zők. A véletlen úgy hozta, hogy 
a Soltvadkerti tagintézmény 
-ahová tanulóként két éve jelent-
keztem-, még sem indította el a 
gazdasági informatikus szakot, 
mert nem jött össze a kellő szá-
mú jelentkező. A Soltvadkerti 
tagintézményből átirányítottak 
az Izsáki Kun László Szakközép-
iskolába, amit így utólag nem 
bánok. Ha a véletlen nem így 
hozza, nem ismerhettem volna 
az itt indított szakképzést, a tag-
intézményben tanító tanárokat 
és az osztálytársaimat. Sohasem 
feledem el a beiratkozás pillana-
tát. Antalné Ica néni karakán, 
mégis barátságos kiállása, de 
szigorú, komoly tekintete foga-
dott a beiratkozás napján. A Kun 
László Szakközépiskola és Szak-
iskola ekkor még nem jelentett 
semmit számomra. Egyszóval 
beiratkoztam. Az iskola széles-
körű ismeretek elsajátítására 
adott lehetőséget mindannyiunk 
számára. Kissé nehéz szívvel 
írom ezeket a sorokat. Nehéz 
szívvel azért, mert véget ért két 
év. Két csodálatos, élményekkel 
teli év, amit az intézményben 
tölthettem el. A kemény munka, 
tanulás mellett lehetőségünk 
nyílt kapcsolatokat építeni, a 
megszerzett tudást ízlelgetni 
és gyakorlatba átültetni. Mivel 
az iskolapadba nem csak az 
informatikai, gazdasági isme-
retek elsajátítása miatt ül be 
az ember, ismeretségek, barát-
ságok is kialakultak. Nem volt 
ez másként a mi osztályunkban 
sem. A két év alatt barátságok 
szövődtek, vizsgák előtt együtt 
sírtunk, együtt nevettünk, és 
együtt próbáltuk elsajátítani a 
tankönyvben leírt gazdasági és 
informatikai ismereteket. 
Egy egységgé kovácsolódott a 

megmaradt 11 tanuló. Mind-
ezekben nagy segítséget adott 
Horváthné Körös Tünde ta-
nárnő, aki a teljes gazdasági 
tudását adta át a tanulóknak 
és Kutas Tibor tanár úr, aki az 
informatikatudás teljes körű el-
sajátításában volt segítségünkre, 
valamint Meskó Szilvia tanárnő, 
aki a felsőfokú szakmai angoltu-

dás elsajátításában segédkezett. 
A tavalyi 2009-2010 tanévet 24 
tanuló kezdte meg. Az első év 
végére 15 tanuló tett sikeres 
záróvizsgát. A második, 2010-
2011-es tanévben 11 tanuló 
kitartása és tudása meghozta 
a gyümölcsét: az évzárón mind 
a 11 tanulót szakmai vizsgára 
bocsátották. A vizsga koránt-
sem volt egyszerű. Először egy 
18 modulos írásbeli záróvizsga, 
majd ezt követően - egy hónap-
pal később - következett a két 
részből álló szóbeli vizsga. Az új 
vizsgarendszer egyáltalán nem 
nevezhető egyszerűnek. Nagyon 
izgultunk a vizsga előtt, nem 
tudtuk mi fog ránk várni.
Külön vizsgáztunk gazdasági 

ismeretekből /pénzügy, számvi-
tel, közgazdaságtan, munkajog, 
statisztika/ és külön informati-
kából /adatbázis-kezelés, excell, 
projekt menedzsment, world 
pover point, programozás, há-
lózatépítés/ 
A vizsgák után mindannyian 

átvehettük a gazdasági infor-
matikus bizonyítványainkat. 
Természetesen nagyon hálásak 
vagyunk a tanárainknak. Külön 
kiemelném H. Kőrös Tünde 
tanárnőt, akihez bármilyen 
gazdasági kérdéssel és bármikor 
fordulhattunk. Kedvessége és 
türelme végtelen volt. Előfor-
dult, hogy hétvégén keretük 
meg gondjainkkal-bajainkkal, 
de neki mindig volt ideje ránk. 

Köszönetet mondunk tagintéz-
mény-vezetőnknek, Antalné 
Ica néninek, akit szintén bár-
mikor kereshettünk kérdése-
inkkel, problémáinkkal. Mindig 
foglalkozott velünk, kereste a 
személyre szabott megoldást, 
tanáccsal látta el a megfáradt 
diáksereget. Hálásak vagyunk 
Kutas Tibor tanár úrnak és Mes-
kó Szilvia tanárnőnek is 
A cikk írójaként engem ért az 

a megtiszteltetés, hogy köszö-
netemet fejezzem ki az idén tíz 
éves Kun László Középiskola 
Izsáki Tagintézményének, mert 
működésük alatt már második 
alkalommal indították el ezt a 
szakképzést. 
Dicséret illeti azokat a felnőtt 

embereket, akik munka, csa-
lád mellett vállalták azokat a 
nehézségeket és megpróbálta-
tásokat, amiket ennyi tanulás 
jelent. Vidékiek számára, mint 
amilyenek mi is vagyunk, ebben 
az élvhajhász, pénzkörül forgó 
világban az egyetlen kitörési út 
a versenyképes tudás. Ebben 
segített nekünk ez az intézmény, 
hogy meg tudjunk felelni a 
munkáltatók és saját elvárá-
sainknak. Ehhez a munkához 
szeretnék minden végzős társam 
nevében az iskola tanárainak jó 
egészséget, sok-sok türelmet és 
kitartást kívánni.

Kárász István 
a 14. évfolyam nevében

Amit a gazdasági informatikus képzésről 
tudni kell:  

A képzés célja, feladata: Olyan gazdasági ismeretekkel rendelke-
ző informatikusok képzése, akik önállóan képesek az informatika 
eszközeit megválasztani és hatékonyan felhasználni a gazdasági 
életben jelentkező feladatok megoldásánál. 
A képzés szakmai követelményei: 
Informatikából: Szoftverüzemeltetői ismeretek: szövegszer-

kesztő, táblázatkezelő ismeretek Egy helyi hálózat használatá-
nak ismerete, jártasság valamely 4. generációs adatbázis-kezelő 
rendszer használatában, távoli adatbázisok elérése és lekérdezése; 
szervezési ismeretek, egy második operációs rendszer alkalmazási 
ismerete, hálózati ismeretek, adatbázis tervezési ismeretek 
Gazdasági ismeretekből: makro- és mikro ökonómiai alapisme-

retek, gazdasági összefüggések ismerete, pénzügyi és adózási 
alapismeretek, számviteli ismeretek, marketing alapismeretek, 
jogi alapismeretek, vállalati tervezés és elszámolás folyamatának 
ismerete, mikro gazdasági rendszerek fő folyamatainak ismerete, 
gazdasági statisztika és elemzés alapjai. 

A Kun László Középiskola 
és Szakiskola 2005 - 2008-as 
évfolyamának tanulói még ma 
is hálás szívvel gondolnak az 
iskola igazgatójára és tanáraira, 
akik időt és fáradtságot nem 
kímélve felkészítették őket 
úgy, hogy mindannyian sikeres 
érettségi vizsgát tehettek 2008. 
június 20-án.
Az Izsáki Tagintézmény lehe-

tőséget adott nekünk - felnőt-
teknek -, hogy újra iskolapadba 
ülhessünk és család, valamint 
munkahely mellett tanulhas-
sunk. Bizony nem volt egy-
szerű dolog az újrakezdés! Az 
osztályunk tanulóinak döntő 
többsége már régen ült az is-
kolapadban és csak néhányan 
voltak, akik nem zökkentek ki a 
tanulásból. Még ma is emléke-
zünk a megilletődöttségünkre, 
amikor az első alkalommal 
beléptünk a tantermünkbe, 
leültünk a padokba. Ismeretlen 
arcok vettek körül bennün-
ket, hiszen több településről 
- Izsákról, Orgoványról, Ága-
segyházáról, Csengődről - ér-
keztünk. 2005 - ben 9 személy 
jelentkezett Orgoványról a 
gimnáziumba. Megszerveztük 
az átjárást Izsákra, buzdítottuk 
egymást, ha valaki elkesere-
dett, segítettünk egymásnak a 
felkészülésben. Ma is valljuk, 
hogy minden megoldható, ha 
az ember kitűz maga elé egy 
feladatot és a célt el akarja 
érni.
Ica néni nagyon sokat segített 

mindannyiunknak a szervezési 
feladatokon túl is. Minden 
gondunkkal - bajunkkal hozzá 
fordulhattunk bármikor. Ma 
is szívesen emlékezünk vissza 
Meskó tanár úr matek óráira, 
Barna tanár úr történelem 
feladatlapjaira, Győző tanár 
úr német dolgozataira, Dom-
ján tanár úr irodalom óráira, 
Zsóka tanárnő vaktérképeire 
földrajzból, Bertáné tanárnő bi-
ológia magyarázataira, Ica néni 
kémia-és fizika óráira. Nekik 
köszönhetjük még ma is azt az 
ismeret és tudás anyagot, amit 
három év alatt átadtak nekünk 
és így sikeres érettségi vizsgát 
tehettünk mindnyájan. Külön 
kell megemlíteni Bertáné Er-
zsike tanárnőt, aki három éven 
át mellettünk állt, mint osz-
tályfőnök. Voltak, akik felső-
fokú intézményben folytatták 
tanulmányaikat és ma már a 
diploma várományosai. Megint 
mások visszatértek a régi isko-
lába, gazdasági informatikus 
szakra és 2011 - ben tettek 
sikeres szakmai vizsgát.
Mi, a 2008 - ban  érettségizet-

tek, csak remélni tudjuk, hogy 
2011. szeptemberében is újra 
sokan ülnek majd az intézmény 
padjaiba - sok-sok erővel, erős 
akarattal és három év múlva 
pedig sikeresen fognak érett-
ségizni. Azt is szeretném, ha 
legalább annyian kezdenének 
Orgoványról is, mint annak 
idején mi kezdtünk.

Fekete Lászlóné

10 éves a Kun László 
Középiskola 
és Szakiskola

2001 szeptemberében nyi-
totta meg kapuit a Kun Lász-
ló Középiskola és Szakiskola 
Szabadszál lás központtal , 
aminek mára huszonkét tag-
in tézménye  van  szer te  a 
megyében,  melyek szere-
tettel várják az érettségizni 
kívánó diákokat, akik esti 
tagozaton kívánnak i lyen 
irányú végzettséget szerezni. 
Dicséretes dolog, ha vala-
ki felnőtt fejjel,  család és 
munka mellett elvégzi ezt az 
iskolát. Sok-sok év kihagyás 
után újra elkezdeni tanulni és 
diáknak lenni, nem egyszerű 
dolog, de olyan felkészült és 
nagy tudású pedagógusokkal, 
akik ennek az iskolának a 
tagintézményeiben oktatnak, 
nem is olyan nehéz. Nekem 
volt szerencsém 2007-2009 
között az izsáki tagintéz-
ménybe járni és ott érettségit 
szerezni. Személyes tapasz-
talatommal bizonyíthatom, 
hogy kiváló képzésben része-
sültünk, hiszen mára a Cor-
vinus Egyetem másodéves 
hallgatója vagyok és ebben 

a nagynevű intézményben is 
sikerült megállni a helyem, 
annak ellenére, hogy nem a 
hagyományos nappali négy 
éves gimnáziumban szerez-
tem meg az érettségi bizo-
nyítványomat. 
Több településről  járnak 

ebbe az  iskolába,  többek 
között Ágasegyháza, Kiskő-
rös,  Kecel,  Szabadszállás, 
Fülöpháza és természetesen 
Izsák. Antal Ferencné Ica 
néni  kitartó és  á ldozatos 
munká já t  köszönjük ,  ak i 
mindent megtesz a tanulói 
sikeres érettségi vizsgájáért, 
ezzel  segítve őket abban, 
hogy komolyabb állásokat is 
betölthessenek.
Az intézményben lehetőség 

van gazdasági informatikus 
vagy logisztikai ügyintéző kép-
zésen is részt venni. Remélem, 
nagyon sokan fogják ezt az is-
kolát választani képzésük he-
lyéül és gazdagabbak lesznek 
mindazokkal az élményekkel 
és ismeretanyaggal, mint a 
korábban végzett diákok!

Gyenes Mónika
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LABDARÚGÁS

Kezdet és búcsú
Önkormányzati hírek

Hamarosan útjára indul a labda 
a futballpályákon.
Július közepén elkezdték az 

edzéseket a játékosok és ez 
nagyon jó hír, ugyanis sokáig 
tartotta magát az a hír, hogy 
megszűnik focicsapatunk. Ter-
mészetesen a pénz miatt. Sze-
rencsére, igaz kevesebb pénzből, 
de ideiglenesen megoldódtak a 
problémák, és be tudtunk nevez-
ni a bajnokságba, így a hétvégén 
el tudunk indulni. Megyénkben 
több csapatnak sem sikerült 
ezt megoldani, ezért csak 13 
együttessel indul a bajnokság. 
Kisebb változások voltak csa-
patunk háza táján. Viszonylag 
sokan távoztak. Borsos Csaba és 
Sándor László Hartára, Megyes 
Mihály Kiskőrösre, Balog Ferenc 
Örkényre, Jenei Ottó Rákospa-
lotára távozott. Halasi László a 
tartalék kapusunk munkahelyi 
elfoglaltsága miatt nem tud 
jönni és valószínű, hogy Riscutia 
Ákos és Nemecsek László sem 
fog itt játszani az ősszel. Az ér-
kezők száma viszont kevesebb. 
Gyurik Richard és Diós Attila 
Akasztóról, Virág András és 
Virág Gábor Ladánybenéről, Be-
reznai Tamás a kecskeméti ifjú-
sági csapattól érkezett hozzánk. 
A kezdés előtt Barna Csaba és 
Hleba Szergej sérüléssel bajló-
dik, de reménykedjünk, hogy a 
kezdésre meggyógyulnak. 
Ezzel a megfogyatkozott csa-

pattal is remélem, hogy folytat-
ják az utóbbi évek sikereit, de ha 
nem sikerül akkor is szurkoljon 
mindenki.
Ezek után nézzük az őszi prog-

ramot:
Augusztus 21. 17:00: Izsáki 

Sárfehér SE - Kiskunhalas FC
Augusztus 28. 17:00: Kiskőrös 

LC - Izsáki Sárfehér SE
Szeptember 04. 16:30: Izsáki 

Sárfehér SE - Kunszállás SE
Szeptember 10. 16:30: Nagyba-

racska Híd SC - Izsáki Sárfehér 
SE
Szeptember 18. 16:00: Izsáki 

Sárfehér SE - Tompa SE
Szeptember 25. 16:00: Kalocsa 

FC - Izsáki Sárfehér SE
Október 01. 15:00: Izsáki Sár-

fehér SE - Harta SE
Okóber 09. 15:00: Izsáki Sárfe-

hér SE - Soltvadkerti TE
Október 22. 14:30: Izsáki Sár-

fehér SE - Kiskunfélegyházi 
Honvéd TK
Október 30. 13:30: Duna-

gyöngye SK Szeremle - Izsáki 

Sárfehér SE
November 06. 13:30: Izsáki 

Sárfehér SE - Bácsalmási PVSE
November 13. 13:30: Solti FC 

- Izsáki Sárfehér SE
Most áttérek a címben szereplő 

búcsúra. 10 év után tévé-közve-
títés nélkül indul el a bajnok-
ság. Emlékszem 2001 tavaszán 
nagy izgalommal kezdtem el 
a közvetítéseket, mivel addig 
ilyet nem csináltam és nem is 
tanultam. A mikrofont akkor 
még a kezemben tartottam és 
nagyon remegett mindkettő. 
Pár mérkőzés után a sok pozitív 
visszajelzés meggyőzött, hogy 
érdemes csinálnom. Évek alatt 
megszokták és sokan várták is 
a közvetítéseket. Persze voltak 
negatív vélemények is, de ezek 
többsége építő jellegű volt és 
amit tudtam változtattam is, 
hogy minél jobbak legyenek 
az adások. Technikailag is fej-
lődtünk, a kezdetekkor még 
analóg kamerával vettük fel a 
mérkőzéseket, de idővel már 
áttértünk digitálisra. Szinte 
minden évben fejlesztettünk 
pár dolgot, mint például a las-
sításokat és feliratokat, ezeket 
mindig a jobbítás értelmében 
tettük Tetézi Attilával. Volt 
még pár ötletem, de ezeket már 
valószínűleg nem tudom meg-
valósítani, mert megváltoztak a 
munkakörülményeim, ezért saj-
nálatosan kell közölnöm, hogy 
egyelőre, vagy végérvényesen 
befejezem a közvetítéseket és itt 
az újságban sem valószínű, hogy 
találkozni fognak a tudósítása-
immal. Voltak ígéreteim, hogy 
ezt nem kell abbahagynom, de 
sajnos akik tudtak volna tenni 
ezért valamit, azok is csak meg-
maradtak az ígérgetés szintjén. 
Nagyon szomorú vagyok ezért, 
de én nem tudok többet tenni, 
pedig nagyon szerettem csinálni. 
Természetesen, ha változik vala-
mi jó irányban, akkor folytatom 
tovább. Utoljára, ha valaki érez 
magában annyit, hogy folytatná 
a megkezdett munkát, annak 
természetesen segíteni fogok a 
jegyzeteimmel és amivel csak 
tudok, nyugodtan keressen 
meg engem vagy a stúdió mun-
katársait. Még egyszer nagyon 
sajnálom ezt a bejelentést, de 
remélem sokan ki fognak járni 
a mérkőzésekre és hangosan 
fog szólni:
HAJRÁ IZSÁK

Izsák László

A Képviselő-testület legutóbbi 
ülését 2011. július 26.-án tar-
totta, melyen az Izsáki Általános 
Művelődési Központ igazgatói 
álláshelyére kiírt pályázatot ered-
ménytelennek nyilvánította és új 
vezetői pályázat kiírását rendelte 
el. Az igazgatói feladatok ellátá-
sával 2011. augusztus 1-től 2010. 
július 31-ig - egy éves időtartam-
ra - Gera Árpád Zoltánné izsáki 
lakost bízta meg.
Izsák város Önkormányzat 

Képviselő-testülete elrendelte 

pályázat benyújtását a DAOP-
3.1.2/A-11 kódszámú „kerék-
párforgalmi hálózat fejlesztése” 
kiírásra” Izsák város komplex 
kerékpárosbarát fejlesztése” 
címmel. A projekt teljes költ-
ségét 278.675.750 forintban 
határozta meg, melyből igényelt 
támogatás 250.000.000.-Ft, az 
önerő 28.675.750.-Ft. A testület 
az önerőt a 2011. évi és 2012. 
évi költségvetésének terhére 
biztosítja.
A Képviselő-testület 2011. 

június 28.-án megtartott ülésén 
rendeletet alkotott az egyes 
önkormányzati rendeletek hatá-
lyon kívül helyezéséről, a házior-
vosi, gyermekorvosi és fogorvosi 
körzetek meghatározásáról és 
az Önkormányzat vagyonáról, 
a vagyontárgyak feletti tulajdo-
nosi jogok gyakorlásáról. Akkor 
ezek a rendeletek helyhiány mi-
att nem jelentek meg a lapban, 
most ezt pótoljuk.

Bagócsi Károly
címzetes főjegyző

Felhívás
Az Izsáki Hegyközség felhívja azon szőlőtermelők figyel-

mét, akik a 2011/2012 és a 2012/2013 borpiaci évben 
szőlőtelepítést kívánnak végrehajtani, hogy 20011. szept-
ember 1. és 2011. november 30. között egyéni terveket 
kell benyújtaniuk az MVH-hoz. Az egyéni terv benyúj-
tásának feltétele, hogy a termelőnek érvényes telepítési 
engedéllyel kell rendelkeznie. Bővebb felvilágosítást 
ügyfélfogadási időben a hegyközségi irodán lehet kérni.

Kállai Gyula
hegybíró

A polgárőrség munkájáról

Danika segítséget vár!

Amint a Kolontó Polgárőr 
Egyesület elnöke Kastély Jó-
zsef elmondta, egyre többen 
igénylik a külterületeken is, 
hogy járőrözzenek. Ehhez 
meg is van a NIVA gépkocsi, 
melyet a megyei polgárőr 
szervezettől kaptak április-
ban. Az állományuk is nőtt, 
jelenleg 40 fős, közülük he-
ten nők. Fél év alatt összesen 
2380 óra szolgálatot adtak. 
Ez zömében éjszakai járőrö-
zést jelent.
Ahhoz, hogy növelhessék 

aktivitásukat újabb tagokra 
lenne szükség, hiszen va-
lamennyien munka mellett 
vá l la l j ák  a  szo lgá la tot ,  s 
ez időnként gondot jelent 
a beosztás elkészítésében. 
Gondot okoz a gépkocsik 
üzemanyagköltsége is, hiszen 
mindössze 200 ezer forintból 
gazdálkodhatnak, melynek 
felét az önkormányzat, másik 
felét megyei szerveztük biz-
tosítja. Ahhoz, hogy a külte-
rületeken is járőrözhessenek, 
valamint a városon belül is 

aktívabban működhessenek, 
támogatásra lenne szüksé-
gük. Ezért kérik mindazokat, 
akiknek fontos városunk és 
környékének  b iz tonsága , 
nyú j t sanak  támogatás t  a 
polgárőröknek. Számlájuk 
az Orgovány és Vidéke Taka-
rékszövetkezetnél található, 
száma: 11500119-10000166. 
Várják azon személyek je-
lentkezését is, akik szívesen 
vállalnának szolgálatot is a 
város közbiztonságának nö-
veléséért.

Flaisz Dániel három és féléves 
izsáki kisfiúról másfél hete ki-
derült, hogy leukémiás. Előbb 
fáradékony volt, majd magas láz 
gyötörte, aztán jött a megdöb-
bentő orvosi diagnózis: leukémia. 
Édesapja könnyeivel küszködve 
mondta el ennek a reményekkel, 
aztán mindinkább kétségekkel 
teli tíz napnak a történetét. Előbb 
Kecskemétre, majd rögtön Sze-
gedre vitték Danikát. Azonnal 
megkezdték kemoterápiás keze-
lését, amely most három hónapig 
fog tartani, majd maga a teljes 
kezelés várhatón öt évig.
A család nagyon szerény anyagi 

körülmények között él. Az apa 
az önkormányzatnál közmun-
kás, az édesanya kénytelen volt 
visszamenni gyesre, hogy a 
kisfiúval lehessen Szegeden. Da-
nikát steril szobában kell majd 
itthon ápolni, így a szerény alig 

több mint 40 négyzetméteres 
otthonukban is átalakításokat 
kell végezni. Nagylányuk szep-
temberi beiskolázása is komoly 
anyagiakat igényel. Várhatóan 
Danika gyógyszerezése is nem 
kevés pénzbe fog kerülni. Mind-
ezt alig több, mint havi 70 ezer 
forintból kellene megoldaniuk, 

ami képtelenség. 
Izsák közössége megmutatta 

már, hogy nem hagyja magára a 
szükséget szenvedőket. Az orvo-
sok és Danika biztosan legyőzik 
a betegséget hiszen ilyen korban 
igen jó eséllyel gyógyítható a 
leukémia. Mi segítsünk legyőzni 
az anyagi bajt! Nem nagy dol-
gokra kell gondolni. Egy doboz 
cigi, egy csoki, vagy egy üveg sör 
ára nem tétel. Róluk lemondani 
sem nagy kihívás. De értéküket 
összeadva egy nehéz helyzetbe 
került család reményét adhatjuk 
vissza. No meg valamennyiünk 
hitét abban, hogy jó izsákinak 
lenni, a jó izsákiak között ...
Pénzbeli adományok az Izsá-

kért Közalapítvány, Takarékszö-
vetkezetnél vezetett számlájára 
is befizethetők, „Flaisz Danika 
javára” megjelöléssel.

-tetézi-

Továbbtanulók támogatása
Az Önkormányzat ebben az évben is támogatja az alacsony jövede-

lemmel rendelkező családok tehetséges gyermekeinek középiskolai és 
felsőfokú tanulmányait. Amennyiben kiírásra kerül a Bursa Hungarica 
pályázat, akkor a főiskolára, egyetemre felvételt nyert hallgatók részére 
ebből a forrásból kerül biztosításra a támogatás. A középiskola utolsó 
évfolyamára járó tanulók esetében is elsősorban e támogatási formából 
kívánunk segítséget nyújtani, mivel itt az önkormányzati forrás mellett 
állami rész is megjelenik. Aki a fenti támogatási körbe nem sorolható 
be, azok részére az önkormányzat a korábbi évek gyakorlatának megfe-
lelően nyújt anyagi segítséget. Támogatási kérelmet csak olyan tovább-
tanulók nyújthatnak be, akik legalább négyes átlag feletti tanulmányi 
eredményt értek el. A Képviselő-testület szeptemberi ülésén dönt a 
támogatások odaítéléséről. Mindazok, akik ilyen tanulmányi támogatást 
igényelnek kérelmüket a Polgármesteri Hivatalban (Titkárságon) 2011. 
szeptember 15-ig nyújthatják be. A támogatási kérelemhez csatolni 
kell a család jövedelemigazolását, iskolalátogatási igazolást, és az előző 
félévi tanulmányi eredményről szóló igazolást (leckekönyv másolat, 
vagy intézményi tanulmány eredményigazolás).  

Bagócsi Károly címzetes főjegyző 

Német testvér-
településünk 

küldöttségének 
fogadása

Az idei Sárfehér Napokon 
(2011. szeptember 30-október 
2) 80 fős küldöttség vesz részt 
Strullendorfból. A vendégek 
szeptember 29-én (csütörtök) 
este érkeznek. Kérjük, hogy 
azok, akik német vendégeket 
szeretnének fogadni a hivatal 
titkárságán szíveskedjenek 
jelezni ezirányú szándéku-
kat 2011. szeptember 10-ig. 
Részükre a következő évben 
németországi látogatási lehe-
tőséget biztosítunk. 

Mondok József
polgármester
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Szent Család

v a L L á s

Egyházi hírek
- Szent István Királyunk ünnepén vasárnapi miserendet 

tartunk. A 9 órai szentmisében kenyeret szentelünk.
- Az Egyházközségi Képviselő Testület lelki napját Kecs-

keméten a Szent Család plébánián és a Mária-kápolnánál 
tartjuk augusztus 27-én.
- Szeptember 3-án évi szentségimádási, őrállási napunk 

van. Reggel a fél 8-as szentmise után tesszük ki imádásra 
az Oltáriszentséget. Este 6-tól közös szentségimádási órát 
tartunk és szentmisével zárjuk a szentségimádási napot.
- Szeptember 8-án 9 órakor az Alsó temetőben mond-

juk a fogadalmi szentmisénket. Este 7-kor is lesz ünnepi 
szentmise.
- A hittanos gyermekek évkezdő Veni Sancté-ja szeptem-

ber 4-én a 9 órai szentmisében lesz.
- Szeptember 18-án Páhiban búcsú van. Szűz Mária szent 

neve tiszteletére. Az ünnepi szentmisét fél 11-kor Bobek 
Tamás páhi származású újmisés atya mondja.
- Egyházi hozzájárulásainkat a Takarékszövetkezetben is 

rendezhetjük, Egyházi Adó címen.
- Hozzátartozóink sírjait, akiket 25 évnél korábban temet-

tük, váltsuk újra!
- Előre hirdetjük, hogy Templombúcsúnk és a termény-

hálaadás október 2-án lesz. Az ünnepi szentmise 9 órakor 
kezdődik.

Szerencsés nemzet vagyunk 
mi. Más népek egy-egy kiváló, 
néha legendás személyt tudnak 
megnevezni, aki egyben nemzeti 
létük születését is jelenti, mi 
pedig egy példamutató, keresz-
tény családdal dicsekedhetünk. 
Persze, dicsekszünk Árpáddal, 
de mit tudunk a családjáról? 
Hogyan mérje magát a magyar 
egy emberhez, amikor nemzeti 
létünk megtartója, pusztulások 
utáni újraalkotója mindig a csa-
lád volt? Ezért hát a Gondviselés 
Szent Istvánt, boldog Gizellát és 
szent Imrét helyezi oda keresz-
tény létünk hajnalára útmutató-
nak, mintának, példaképnek. 
Pedig nem volt könnyű ez a 

kezdet. A szent Római Biroda-
lomtól elszenvedett fejbe kólin-
tásból ocsúdva, Géza fejedelem 
felveszi a keresztséget, - számí-
tásból. Szívesen áldoz még a régi 
Istennek is, amikor az újnak már 
- felismerve a szükségességét, 
- elkötelezné magát. Segítségére 
van az erdélyi Gyula leánya, aki 
fejedelemasszonyként fölé nő 
férjének. A számító, uralkodni 
vágyó lélek nem mélyszántás 
a kegyelem számára, inkább 
külső dísz. Ebből a családi kör-
nyezetből emelkedik ki Vajk, 
a keresztségben az első szent 
vértanú diákonus nevét hordo-
zó István. Nem tudjuk, milyen 
volt viszonya szüleihez, de hogy 
felületesség nem volt benne, 
hanem mély meggyőződés és 
elkötelezettség Krisztus és az Ő 
Országa iránt, az mindnyájunk 
számára közismert. Úgy tűnik: 
Istvánban és családjában jelenik 
meg az ízig-vérig keresztény csa-
lád nemzetünk életében.
Nem a legendákhoz, hanem 

saját Intelmeihez folyamodunk, 

amikor ízlelgetni akarjuk, milyen 
családfő és édesapa volt szent 
István. Egy mélységesen Isten-
nek adott lélek hangja jelenik 
meg a fiának írt Király-tükörben. 
Biztosan családi életét is ez az 
evangéliumi szelídség és szere-
tet hatotta át. Méltóságot adott 
a királynőnek. Veszprém Boldog 
Gizella szuverén otthona. Nem 
a királyi dicsőség kelléke, ha-
nem szabad és méltósággal teli 
egyéniség lehet István felesége. 
Maga köré gyűjtheti az előkelők 
leányait. Hitét, művészi érzékét 
és tehetségét megosztja velük. 
Mellette serdül ifjúvá Imre her-
ceg, aki apjától-anyjától nem 
látszólagos, hanem a szív mé-
lyéig ható keresztény életmódot 
tanul. Egymás megbecsülése, 
egymás felemelése, hitben való 
erősítése - ez az első magyar 
királyi család sajátja.
Nem nagyon kell bizonygat-

nunk, hogy mennyire szükséges 
korunk magyarjai számára, hogy 
példaképei legyenek, hogy a 
családok előtt szent és hiteles 
mércék álljanak. Éppen ebben az 
évben irányítják főpásztoraink is 
a család fontosságára a figyelmet 
a Család Évével. Rá kell döb-
bennünk, hogy egyéni sorsunk, 
nemzetünk jövője az Istenből 
élő, egymást szerető, szent 
családi közösségeken múlik. 
Van példánk! Rajta, kövessük! 
Nagyobb haszonnal jár ez, mint-
ha homályos és kevéssé hiteles 
régmúltunkat kutatgatjuk, a 
Szent Korona vagy a koronázási 
palást eredetén problémáznánk. 
Élő példa teheti igazzá életünket 
és jövőnket! Adja Isten!

Podmaniczki Imre 
plébános

A hit jegyében Keszőhidegkúton

IKEM hírek
- szeptember 17-én (szombat), 16 órától: 

Domonkos László: „A Székely Hadosztály 
harcai” címmel tart előadást. Helyszín: Ipar-
testület Székháza, Gábor Áron u.1.
- szeptember 23-án (péntek), 16 órakor 

rovásírásos helységnévtábla avató a város 
Kiskőrös felőli bejáratánál.
- szeptember 23-án (szombat), 18 órakor jó-

tékonysági koncert a református templomban 
az Őrvidékért emlékmű javára. Közreműkö-
dik: Vesztergám Miklós tárogatón. Mindenkit 
szeretettel várunk ! A belépés ingyenes.

2011. augusztus 8-án indul-
tunk Keszőhidegkútra az izsáki 
református ifjúsági és gyerek-
csoporttal. 
Miután odaértünk, kipakol-

tunk, megkezdődött az áhítat. 
A hitbeli táplálék után a testi 
táplálékunkat is magunkhoz 
véve, egy kis pihenőt követően 
csoportokra osztva, a délutáni 
foglalkozás vette kezdetét. A 
heti témánk Ruth története, 
és a boldogság - kapcsolataink 
voltak. A nagyobbak is ezt a 
témát beszélték meg előadások 
keretében. Ezután az esőfelhők 
alatt falunézésre indultunk. 
A játszótérről visszatérvén, 
- megázva, de boldogan - , kez-
dődhetett az esti program. Az 
istentiszteletet követően min-
denki kihúzott egy nevet, akivel 
egész héten foglalkozhatott, az 
„angyala” lehetett.
Másnap reggel egy kis frissítő 

torna és a reggeli után az áhítat 
és a foglalkozások kezdődtek. 
Később a „7 próba” nevezetű 
próbatétel következett, amely-
ben voltak kvíz kérdések, és 
még sok más szórakoztató csa-
patépítő játék (pl: rögtönzött 
történetek eljátszása), majd 
elindult a közös röplabda meccs. 
Ezt követően a helyi templom-
ban istentiszteletet tartottunk, 
utána fáradtan estünk be az 
ágyunkba.
Szerdán korábban keltünk, 

hiszen indult a vonatunk a 
Tamásiba, ahol a termálfürdő 

várt ránk. Hideg napunk volt, 
úgyhogy legtöbben a meleg víz 
és a szauna felé húzódtak. Bár 
a hűvös ellenére akadt néhány 
bátor ember, aki a hideg és mély 
vízben úszott egyet. Visszafelé 
kalandos utunk volt, mert a 
buszsofőr átszállásunkkor ros-
sz helyre kalauzolt minket, így 
nem értük el az utolsó Keszőhi-
degkútra induló buszt.  Gyalog 
vágtunk hát neki a kb. 11 km-es 
útnak. Két sofőrtől segítsé-
gét kaptuk, akik fordulónként 
szállították haza bennünket. A 
7. km-nél az utolsó csapatot 
is hazaszállították. Köszönjük 
nekik a segítséget, hiszen így is 
annyira elfáradt a csapat apraja 
- nagyja, hogy az esti nyüzsgésre 
sem volt erőnk.
Énekszóra ébredve indult a 

következő napunk. A reggelit, 
áhítatot és a foglalkozásokat 
megtartva, busszal elindultunk 
Regölybe, ahol egy régi ho-
mokbányára épített, kőkori és 
ősmagyar háztípusokkal ismer-
kedtünk meg. Ezek között látha-
tó volt jégkorszaki jurta, amely 
eredetileg mamutcsontból és 
bőrből készült, a veremház, 
amelyben kb. 2 személy fért el, 
és agyagból épült, mint a kőkor-
szaki ház is, amelynél először 
megjelentek a csiszolt kőből ké-
szült fegyvereink. A legnagyobb 
házhoz érve ámultunk, hiszen 
mindent az itt élő emberek 
építettek saját kézzel. Bent kel-

lemesen hűvös 
volt, és természe-
tes anyaggal,(vas-
oxiddal) volt a 
falra festve nap 
jele. Hazafelé az 
apostolok lován 
(gyalog) men-
tünk. Mikor ha-
zaértünk, finom 
túrós csusza várt 
minket. Az esti 
áhítat után né-
hányan még ját-
szottak, kézmű-
veskedtek, de a 
többség kidőlt.
A pénteket ismét 

reggeli tornával 
kezdtük, mint a 
hét többi napján 
is. Ezt foglalko-
zások követték, 
majd a délutáni 

pihenő után elindultunk a közeli 
dombokra, erdőkbe túrázni. A 
táj szépsége teljesen magával 
ragadott, de visszatartotta a 
csapat lelkesedését a tűző nap 
égető sugara. Két bokor között 
megpihenve uzsonnáztunk, 
majd tovább indultunk, hogy 
felkutassuk a legjobb tüzifa - le-
lőhelyeket. Mindenki szorgosan 
gyűjtötte az esti tábortűznek 
valót. Mikor visszaértünk, ké-
szülődtünk, hiszen pénteken 
tartottuk úrvacsoránkat (ami 
magába foglalja Jézus testének, 
és vérének magunkhoz vételét, 
és az istentiszteletet.) Később 
átöltözve virslit, szalonnát, 
hagymát sütöttünk a tűzön, 
amit a fiúk lelkesen előkészí-
tettek a vacsorához. Amint 
elkészült a vacsoránk (és meg is 
ettük), elkezdődött az angyalok 
leleplezése. Ezután megkeres-
tük a Jég(k)rém kincseit - ami 
egy bátorságpróbát jelentett az 
éj sötétjében.
Az utolsó fél tábornap szo-

morkás-vidám hangulatban 
telt. Mindenki összepakolt, 
és a reggeli áhítatot követően 
hazaindultunk. Az út során vi-
dáman énekeltünk, felidéztük a 
hét legérdekesebb eseményeit, 
legviccesebb történéseit. 
Köszönjük azoknak, akik meg-

szervezték ezt a csodálatos he-
tet. Jövőre -ha Isten engedi- újra 
várunk minden gyereket és ifjút 
a táborunkba! 
  Rőfi Renáta, Dudás Anna 

Gyülekezeti
hírek

- Augusztus 21-én, 10 órától úrvacsorás 
ünnepi istentisztelet az új kenyérért való 
hálaadás alkalmából. 14.30-tól Kisizsákon 
is az ökumenikus kápolnában.
- Szeptember 4-én, 10 órától úrvacso-

rás istentisztelet; 17 órától tanévnyitó 
istentisztelet. Csütörtökön, pénteken és 
szombaton 18 órától előkészítő - bűnbá-
nati alkalmak.



IZSÁKI Hírek  2011. augusztus 17.�. oldal

IZSÁK VÁROS  ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

12/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak

feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.§ 

(2)  bekezdésében, helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény ( a továbbiakban: Ötv.)16.§-ának (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a 79.§ (2) bekezdés a) és b) pontjában, a 80.§ (1) 
bekezdésében, a 80/A.§ (1) bekezdésében és  a 80/B.§-ban foglaltakra 
tekintettel és az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény ( 
a továbbiakban: Áht.) 108.§-ának végrehajtására az alábbi rendeletet 
alkotja:
A rendelet hatálya
1.§
(1) A rendelet hatálya kiterjed Izsák Város Önkormányzata( a továb-

biakban: Önkormányzat) tulajdonában és/vagy birtokában( használa-
tában, kezelésében stb.) lévő
a) ingatlan vagyonra és az ahhoz kapcsolódó, az Önkormányzatot 

megillető vagyoni értékű jogokra (a továbbiakban együtt: ingatlan 
vagyon),
b) ingó vagyonra és az ahhoz kapcsolódó, az Önkormányzatot megillető 

vagyoni értékű jogokra( a továbbiakban együtt: ingó vagyon),
c) a tagsági jogot vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra ( a 

továbbiakban együtt: portfolió vagyon),
d) vagyoni értékű követelésekre és igényekre ( a továbbiakban együtt: 

várományi vagyon).
(2) Az Önkormányzat ingatlan, ingó, portfolió és várományi vagyon e 

rendelet vonatkozásában a továbbiakban együtt: önkormányzati vagyon. 
A vagyon egyes elemei a továbbiakban: vagyontárgyak.
(3) Nem terjed ki a rendelet hatálya az önkormányzat tulajdonában 

lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, valamint  
az elidegenítésére.
Az  önkormányzati vagyon
2.§
(1) Az önkormányzati vagyon forgalomképtelen és korlátozottan 

forgalomképes törzsvagyonból, valamint a törzsvagyon körébe nem 
tartozó forgalomképes vagyonból áll.
(2) Forgalomképtelen, illetve korlátozottan forgalomképes törzsvagyon 

hitelfelvétel és kötvénykibocsátás esetén fedezetül nem szolgálhat.
3.§
Forgalomképtelen törzsvagyonba tartozó vagyontárgyak
a) a helyi közutak és műtárgyaik és a helyi közút tartozékai, a terek, 

parkok, valamint egyéb közterületek,
b) vizek és vízi közműnek nem minősülő vízi létesítmények,
c) levéltári anyagok, tervtárak,térképtárak, terv- térkép-és iratanya-

gai,
d) önálló helyrajzi számmal ellátott önkormányzati utak,
e) önálló helyrajzi számmal ellátott utcák,
f) autóbusz- megállóhely, buszváró épülete,
g) műemlékek,
h) a csatornaparti területek közül a 245/28. hrsz alatti kivett közterület 

művelési ágú 1 hektár 9469 m2 kiterjedésű és a 2014/2. hrsz alatti kivett 
közterület művelési ágú 2 hektár 3817 m2 kiterjedésű terület.
i) mindaz a vagyon, amelyet törvény vagy a Képviselő-testület rende-

lettel annak nyilvánít. 
4.§

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyonba tartozó vagyontárgyak:
a) közművek,
b) intézmények és középületek,
c) az önkormányzat tulajdonában lévő védett természeti terület,
d) vízi közművek védőterülete,
e) szemétlerakó telep,
f) sportpálya,
g) az önkormányzati gazdasági társaságok használatában lévő önkor-

mányzati vagyon,
h) mindaz a vagyon, amelyet törvény vagy a Képviselő-testület ren-

delettel annak nyilvánít.
5.§
Forgalomképes vagyontárgyak- ha jogszabály másként nem rendelkezik 

- mindazon önkormányzati vagyontárgyak, amelyek nem tartoznak a 
3-4. § szerinti törzsvagyon körébe.
6.§
(1) A tulajdonosi jogokat gyakorló Képviselő-testület - ha jogszabály 

eltérően nem rendelkezik - indokolt esetben dönthet a vagyontárgy 
forgalomképességének megváltoztatásáról.
(2) Amennyiben egy önkormányzati vagyontárgy forgalomképesség 

szerinti besorolása függ az adott vagyontárgy( e rendelet 3-4. §-aiban 
felsorolt) funkciójától vagy jellegétől is, úgy a forgalomképesség meg-
változtatásával egyidejüleg megfelelő módon ( alapító okirat, társasági 
vagy más szerződés, illetve az Önkormányzat vonatkozó rendeletének 
módosításával stb) rendelkezni kell - ha jogszabály nem tiltja- a vagyon-
tárgy ezen funkciójának vagy jellegének megváltoztatásáról is.
A tulajdonosi jogok gyakorlása
7.§
(1) Az Önkormányzatot . az Ötv-ben meghatározott eltéréssel - megil-

letik mind azok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek  
a tulajdonost megilletik, illetve terhelik.
(2) A tulajdonosi jogok gyakorlása - eltérő rendelkezés hiányában- 

magában foglalja a vagyontárgy bérletével, használatával, hasznainak 
szedésével, elidegenítésével, megterhelésével és más módon történő 
hasznosításával kapcsolatban a tulajdonost megillető jogosítványok 
gyakorlását, jognyilatkozatok tételét és kötelezettségek vállalását, 
ideértve a vagyontárgyat érintő hatósági eljárásban a tulajdonost illető 
nyilatkozattételi jogot( tulajdonosi hozzájárulás kiadását), továbbá a 
közigazgatási és bírósági eljárásban az ügyfél( peres fél) jogát.
(3) A tulajdonosi jogokat az Önkormányzat Képviselő-testülete illetve 

átruházott hatáskörben a polgármester gyakorolja az e rendeletben 
meghatározottak szerint.
(4) A tulajdonosi jogok gyakorlását a Képviselő-testület az Önkormány-

zat vagyonkezelő szerveire e rendelet szerint ruházza át.
Vagyonkezelés
8.§
(1) Az önkormányzat vagyonkezelő szervei:
a) a polgármesteri hivatal,
b) az önkormányzat költségvetési intézményei,
c) az önkormányzat gazdasági társaságai.
(2) Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati vagyon 

tárgyait vagyonkezelési szerződéssel e rendelet keretei között bízhatja 
másra. A vagyonkezelőt - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik- meg-
illetik a tulajdonos jogai, és terhelik a tulajdonos kötelezettségei azzal, 
hogy a vagyont nem idegenítheti el, továbbá nem terhelheti meg, és a 
vagyonkezelői jogot harmadik személyre nem ruházhatja át.
(3) A vagyonkezelő köteles:

a) viselni a vagyonhoz kapcsolódó terheket,
b) teljesíteni az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos nyilvántartási 

és adatszolgáltatási kötelezettséget,
c) a vagyonkezelésbe vett vagyon után elszámolt és a bevételekben meg-

térülő értékcsökkenés összegének felhasználásáról évente elszámolni,
d) teljesíteni a vagyonkezelési szerződésben vállalt, illetve jogszabály 

alapján fennálló egyéb kötelezettséget.
(4) A vagyonkezelő a vagyonkezelési szerződés alapján gyakorolja a 

tulajdonost a polgári jogi kapcsolatokban megillető jogokat és teljesíti 
a tulajdonos ilyen kötelezettségeit.
(5) A vagyonkezelő köteles gondoskodni az önkormányzati vagyon 

értékének megőrzéséről, állagának megóvásáról, üzemképes állapotának 
fenntartásáról.
9.§
(1) A vagyonkezelői jogot az Áht. és az Ötv vonatkozó rendelkezéseinek 

megfelelően pályázat útján ellenérték fejében, illetőleg kijelöléssel lehet 
megszerezni. A vagyonkezelői jog kijelöléssel kizárólagosan ingyenesen 
szerezhető meg.
(2) A pályázat kiírásáról a pályázati feltételek meghatározásáról és a 

pályázat eredményének megállapításáról az Önkormányzat Képviselő-
testülete dönt.
(3) A pályázónak a pályázat benyújtásával egyidejüleg büntetőjogi 

felelőssége tudatában nyilatkoznia kell, hogy nem áll csőd-, felszámolási 
eljárás vagy végelszámolás alatt, és nincs olyan lejárt esedékességű köz-
tartozása, valamint az Önkormányzat felé 3 hónapnál régebbi tartozása, 
amelyek megfizetésére nem kapott halasztást, valamint teljesítenie kell 
mindazt, amit törvény a pályázati benyújtásának feltételeként határoz 
meg.
10.§
(1) A vagyonkezelési szerződést írásba kell foglalni.
(2) A vagyonkezelési szerződésnek - figyelembe véve az adott vagyon-

tárgy sajátos jellegét, valamint az ahhoz kapcsolódó önkormányzati 
feladatot - tartalmaznia kell különösen az alábbiakat:
a) a vagyonkezeléssel érintett vagyoni kör pontos megjelölését,
b) az elszámolási kötelezettség tartalmát, ideértve a vagyonnal való 

folyamatos, valamint a vagyonkezelői jog megszűnése következtében 
fennálló elszámolást, továbbá az Áht. 105/B.§ (1) bekezdés g) pontjában 
meghatározott, az Önkormányzat költségvetését megillető bevételek, 
illetve a költségek és a ráfordítások elkülönítésének módját,
c) ingatlan esetében a környezetkárosítást kizáró nyilatkozatot, amely-

nek értelmében a vagyonkezelő felel a károsodástól mentes környezeti 
állapot megőrzéséért,
d) a szerződés megszűnése esetén a felek által teljesítendő szolgálta-

tásokat, beleértve az ilyenkor szükséges elszámolást is,
e) amennyiben jogszabály a vagyonkezelési szerződés hatálybalépését 

valamely szerv vagy személy hozzájárulásához köti, a szerződés mellék-
leteként az adott nyilatkozat.
(3) Amennyiben a vagyonkezelői jog megszerzésének és gyakorlásának 

ellenértéke meghatározott pénzösszeg, azt a vagyonkezelési szerző-
désben foglaltaknak megfelelően egy összegben, vagy meghatározott 
rendszerességgel kell megfizetni.
(4) Az ellenértékként végzett tevékenység hónapokban vagy évek-

ben meghatározott időtartamára eső, pénzben kifejezett értékét a 
vagyonkezelési szerződésnek tartalmaznia kell. Ellenértékként végzett 
tevékenységnek minősül különösen, a vagyonkezelésbe vett vagyon-
tárgyak értékcsökkenését meghaladóan végzett, azok értékét növelő 
felújítás, beruházás, továbbá az üzemeltetési költség körébe nem tartozó 
állagvédelem.
(5) A (4) bekezdés szerint elvégzett tevékenység értékét a vagyonke-

zelőnek bizonylatokkal - így különösen előzetes tételes költségvetéssel 
és számlákkal- kell igazolnia, és arról a vagyonkezelési szerződésben 
meghatározott módon és gyakorisággal, de legalább évente a Képviselő-
testület részére be kell számolnia. A polgármester köteles a tevékenység 
helyszínén az elvégzett munkákat ellenőrizni.
(6) Amennyiben a vagyonkezelői jog megszerzésének, illetve gyakor-

lásának ellenértéke részben vagy egészben a vagyonkezelésbe vett va-
gyontárgyon végzett (4) bekezdés szerinti tevékenység, a vagyonkezelési 
szerződésben rögzíteni kell, hogy a vagyonkezelő az e tevékenységgel 
összefüggő általános forgalmi adó összegét az Önkormányzat számára 
megtéríti.
11.§
(1) A vagyonkezelőt, a vagyonkataszter hiteles vezetés érdekében- 

ezen rendelet szabályai szerint - adatszolgáltatási kötelezettség terheli 
az Önkormányzat felé.
(2) A vagyonkezelő, a vagyonkezelési szerződés időtartama alatt 

haladéktalanul köteles tájékoztatni az Önkormányzatot:
a) ha ellene csőd- vagy felszámolási eljárás, helyi önkormányzatnál 

adósságrendezési eljárás indult,
b) ha végelszámolási eljárás kezdeményezésére, vagy a jogutód 

nélküli megszűntetésre irányuló bírósági vagy hatósági intézkedésre 
került sor,
c) ha 3 hónapnál régebbi köztartozása van, és annak megfizetésére 

nem kapott halasztást,
d) ha ellene végrehajtási eljárás indult,
e) mindazokról a változásokról, amelyekkel kapcsolatos tájékoztatási 

kötelezettséget jogszabály vagy a vagyonkezelési szerződés előírja.
12.§
(1) A vagyonkezelőt megillető jog gyakorlását, annak szabályszerű-

ségét, célszerűségét az Áht. 105/B.§ (4) bekezdésében foglaltak figye-
lembevételével a polgármester ellenőrzi a vagyonkezelő által elkészített 
részletes írásbeli jelentés, beszámoló, illetve elszámolás alapján, amit 
minden olyan szerződésről kérhet, amely a kezelt vagyon értékének a 
vagyonkezelési szerződésben meghatározott százalékát meghaladja.
(2) A tulajdonosi ellenőrzés célja az önkormányzati vagyonnal való 

gazdálkodás vizsgálata, ennek keretében különösen az önkormányzati 
vagyonnyilvántartás hitelességének, teljességének és helyességének 
biztosítása, továbbá a jogszerűtlen, szerződésellenes, vagy a tulajdonos 
érdekeit sértő, illetve az Önkormányzatot hátrányosan érintő vagyonke-
zelési intézkedések feltárása és a jogszerű állapot helyreállítása.
13.§
(1) A polgármester a tulajdonosi ellenőrzés keretében jogosult:
a) az ellenőrzött szerv önkormányzati tulajdonba tartozó, vagyonke-

zelésében álló ingatlan területére belépni,
b) az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumok-

ba, elektronikus adathordozón tárolt adatokba- a külön jogszabályban 
meghatározott adat-és titokvédelmi előírások betartásával - betekinteni, 
azokról másolatot, kivonatot , illetve tanúsítványt készíttetni, ennek 
érdekében a vagyonkezelő szerv irodai helyiségeibe belépni, és ott 
tartózkodni,
c) az ellenőrzött vagyonkezelő vezetőjétől és bármely alkalmazottjától 

írásban vagy szóban felvilágosítást, információt kérni. 
(2) A polgármester a tulajdonosi ellenőrzés során
a) jogait úgy gyakorolja, hogy az ellenőrzött vagyonkezelő tevékeny-

ségét és rendeltetésszerű működését a lehető legkisebb mértékben 
zavarja,

b) tevékenységének megkezdéséről az ellenőrzött vagyonkezelő veze-
tőjét az ellenőrzés megkezdése előtt legalább 15 nappal tájékoztatja,
c) megállapításait tárgyszerűen, a valóságnak megfelelően ellenőrzési 

jelentésbe foglalja és a jelentéstervezetet, valamint a végleges jelentést 
az ellenőrzött vagyonkezelő vezetőjének megküldi.
14.§
(1) Az ellenőrzött vagyonkezelő, illetve képviselője jogosult:
a) az ellenőrzési cselekménynél jelen lenni,
b) az ellenőrzés megállapításait megismerni, a jelentéstervezetre 

észrevételt tehet.
(2) Az ellenőrzött vagyonkezelő, illetve képviselője köteles:
a) az ellenőrzés végrehajtását elősegíteni, abban közreműködni,
b) az ellenőrzést végző részére szóban vagy írásban kért tájékoztatást, 

felvilágosítást, nyilatkozatot megadni, a dokumentálásba a betekintést 
biztosítani,
c) az ellenőrzést végző kérésére a rendelkezésre bocsátott dokumen-

táció( iratok, okmányok, adatok) teljességéről nyilatkozni,
d) az ellenőrzés zavartalan elvégzéséhez szükséges egyéb feltételeket 

megteremteni,
e) az ellenőrzés megállapodásai, javaslatai alapján tett intézkedéseiről 

az Önkormányzatot tájékoztatni. 
15.§
A polgármester az adott évben elvégzett tulajdonosi ellenőrzések 

legfontosabb megállapításairól, összefoglaló jelentésben- a tárgyévet 
követő április 30-ig - tájékoztatja a Képviselő-testületet, a költségvetési 
beszámoló benyújtásával egyidejűleg.
16.§
(1) A vagyonkezelő súlyos szerződésszegése esetén, illetve, ha az 

ellenőrző tevékenységet akadályozza, a Képviselő-testület a szerződést 
azonnali hatállyal felmondhatja.
(2) A vagyonkezelési szerződés részleges megszűnése, vagy a vagyon-

kezelési szerződés hatálya alá tartozó vagyontárgyak körének megválto-
zása esetén a vagyonkezelő a változás bekövetkezésétől számított nyolc 
napon belül köteles kezdeményezni a szerződés módosítását.
Vagyon értékének meghatározása
17.§
(1) A Képviselő-testület az önkormányzati vagyon értékesítésére, 

illetve hasznosítására és megterhelésére, vagy egyéb tulajdonosi joggya-
korlására irányuló döntést megelőzően az adott vagyontárgy értékét:
a) ingatlan vagyon esetén 3 hónapnál nem régebbi forgalmi értékbecs-

lés, illetve ha rendelkezésre áll egy évnél nem régebbi értékbecslés, vagy 
értékelés, ennek felülvizsgált változata alapján,
b) ingó vagyon esetén legalább a könyv szerinti nyilvántartás alap-

ján,
c) tagsági jogot megtestesítő értékpapír esetén:
    - másodlagos értékpapír piacon forgalmazott értékpapírt az értékpapír 

kereskedők által a sajtóban közzétett vételi középárfolyamon,
  -  tagsági részesedés esetén három hónapnál nem régebbi üzleti 

értékelés alapján,
  -  egyéb esetben névértéken határozza meg.
(2) Az önkormányzati vagyon nem pénzbeli hozzájárulásként gazdasági 

társaság, vagy egyesülés részére történő szolgáltatásakor, csak a könyv-
vizsgáló által megállapított értéken vehető figyelembe.
(3) Ha a szerződés tárgya több vagyontárgy, a rendelet értékhatárra 

vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásakor a vagyontárgyak együttes 
értéke az irányadó.
Nyilvántartás, nyilvánosság
18.§
(1) A polgármester jogosult - jogszabályi keretek között - nyilvántar-

tani és kezelni mindazon személyes adatokat, amelyek a hasznosítás 
feltételeinek megállapítása, illetve a tulajdonosi döntés meghozatal 
érdekében szükségesek. 
(2) Az e rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati vagyonnal történő 

gazdálkodással összefüggő - a nettó egymillió forintot elérő vagy azt 
meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás-
megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy 
vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó 
szerződések megnevezését(típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek 
nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetén 
annak az időtartamát, valamint az említett adatok változásait a szer-
ződés létrejöttétől számított 30 napon belül a Polgármesteri Hivatal 
www.izsak.hu internetes portálján közzé tenni, továbbá az ilyen irányú 
kérelemre - az önköltségi ár megfizetésével- papír alapon is ki kell adni. 
A közzétételről és a kiadásról a polgármester gondoskodik.
Leltár
19.§
(1) Az Önkormányzat tulajdonában lévő eszközöket a vagyonvédelem 

biztosítása érdekében minden évben leltározni kell.
(2) Az eszközöket- kivéve az immateriális javakat, a követeléseket ( 

ideértve a kölcsönöket, a beruházási előleget, a bankszámlákat és az 
aktív pénzügyi elszámolásokat) - leltározását mennyiségi felvétellel, a 
csak értékben kimutatott eszközök(immateriális javak, a követelések, 
az idegen helyen tárolt, letétbe helyezett, vagyongazdálkodásban lévő 
értékpapírok, illetve a dematerializált értékpapírok és bankszámlák) és 
a források leltározását egyeztetéssel kell végrehajtani.
(3) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellen-

őrzött, valamint az Önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési 
szerv az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról 
folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, 
akkor a (2) bekezdés szerinti mennyiségi felvétellel történő leltározást 
a leltározási és leltárkészítési szabályzatban meghatározott módon 
kétévenként kell kötelezően végrehajtani. 
(4) A könyvviteli mérlegben értékkel nem szereplő, használt és haszná-

latban lévő készleteket, kis értékű immateriális javakat, tárgyi eszközöket 
az Önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv saját dön-
tése alapján a leltározási és leltárkészítési szabályzatban meghatározott 
módon és gyakorisággal, de legalább háromévenként leltározza.
Vagyonkimutatás
20.§
(1) Az éves zárszámadáshoz a költségvetési év zárónapján a vagyonál-

lapotról - az Áht. 118.§-ának (2) bekezdés c) pontjában meghatározott- 
vagyonkimutatást kell készíteni, amely az Önkormányzat és intézményei 
saját vagyonának adatait( eszközeit és kötelezettségeit) mutatja be.
(2) A vagyonkimutatás a könyvviteli mérleg alapján, a tárgyi eszközök 

és a befektetett pénzügyi eszközök esetében arab számmal, az egyéb 
eszköz-és forráscsoportok esetében római számmal jelzett tételek sze-
rinti tagolásban tartalmazza az Önkormányzat vagyonát törzsvagyon( 
forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes), illetve a törzsva-
gyonon kívüli egyéb vagyon részletezésben, a vagyon kezelését végző 
Hivatali és intézményi egységekre történő megbontással.
(3) A vagyonkimutatás a (2) bekezdésben foglaltakon kívül tartal-

mazza:
- a „O”-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszkö-

zök mennyiségét, bruttó értékét,
- az Önkormányzat tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján érték 
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nélkül nyilvántartott eszközök  állományát( a szakmai nyilvántartások-
ban szereplő képzőművészeti alkotásokat, kép-és hangarchívumokat, 
gyűjteményeket, kulturális javakat) mennyiségben,
- a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségeket, ideértve a 

kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket 
tételesen.
(4) A vagyonkimutatás tartalmazza a törzsvagyon( forgalomképtelen és 

korlátozottan forgalomképes vagyon), valamint a törzsvagyonon kívüli 
egyéb vagyon bontásban
- az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan vagyont, és a kapcsolódó 

vagyoni értékű jogokat vagyonkezelő feltüntetésével, helyrajzi számon-
ként, bruttó és nettó értékben, valamint
- a tartós részesedéseket, a tartós hitelviszonyt megtestesítő és a for-

góeszközök közé tartozó értékpapír állományát tételesen, névértékben 
és mérleg szerinti értéken.
(5) Biztosítani kell, hogy a vagyonkimutatásban szereplő adatok 

egyezzenek a könyvviteli mérlegben, illetve az önkormányzat ingatlan-
vagyon- kataszterében lévő, megfeleltethető értékadatokkal.
21.§
(1) A vagyonkimutatás alapját képező nyilvántartások létrehozásáról  

és folyamatos vezetéséről, valamint a vagyonkimutatás összeállításáról, 
az éves költségvetési beszámoló mérlegében, és az ingatlanok esetében 
az ingatlanvagyon- kataszterben szereplő, megfeleltethető értékadatok 
egyezőségéről, közzétételéről a polgármester gondoskodik. 
(2) A jegyző, az önkormányzati költségvetési szerv és az önkormányzati 

vagyont kezelő, vagy azzal gazdálkodó szerv vezetője a vagyonkimutatás 
összeállításához legkésőbb a tárgyévet követő év február 28-ig köteles 
adatot szolgáltatni.
Rendelkezés az önkormányzati vagyonnal
22.§
Forgalmi értéktől függetlenül, az önkormányzati vagyont csak olyan 

ajánlatot tevő, illetve kérelmező szervezet vagy személy részére lehet 
értékesíteni, tulajdonba, bérbe, használatba, vagyonkezelésbe vagy va-
gyongazdálkodásba adni, amelynek képviselője, illetve aki büntetőjogi 
felelőssége tudatában írásban nyilatkozik arról, hogy az Önkormányzat 
felé nincs három hónapnál régebben lejárt tartozása, kivéve, ha a tar-
tozás jogosultjaként eljáró szerv a tartozás későbbi időpontban történő 
megfizetéséhez írásban hozzájárult. 
Forgalomképtelen törzsvagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlása
23.§
(1) Az Önkormányzat forgalomképtelen vagyona felett a tulajdonosi 

jogokat a Képviselő-testület gyakorolja.
(2)  Az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken a felszíni 

építmények, továbbá a közművek, valamint az azokkal összefüggő egyéb 
építmények létesítéséhez, bővítéséhez, áthelyezéséhez, valamint a már 
meglévő építmények ingatlan-nyilvántartási feltüntetéséhez szükséges 
tulajdonosi hozzájárulás megadásának kérdésében a polgármester 
dönt.
(3) A (2) bekezdés szerinti tulajdonosi hozzájárulás megadását- köz-

művek létesítése kivételével - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában, 
a polgármester ellenszolgáltatás biztosításához kötheti.
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon feletti tulajdonosi jogok 

gyakorlása
24.§
(1) Az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyona felett a 

tulajdonosi jogokat a Képviselő-testület gyakorolja.
(2) A polgármesteri hivatal, az önkormányzat költségvetési intézmé-

nyei vagyonkezelésében lévő korlátozottan forgalomképes törzsvagyon 
tárgyainak pótlására és gyarapítására irányuló szerződést a tárgyi költ-
ségvetésben biztosított előirányzat mértékéig a Polgármester köti meg, 
intézmény esetében az intézményvezető ellenjegyzése mellett. 
Forgalomképes vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlása
25.§
(1) A forgalomképes vagyontárgyak tekintetében a tulajdonosi jo-

gokat
a) 1 millió forint egyedi forgalmi értéket el nem érően a Polgármes-

ter,
b) 1 millió forint egyedi forgalmi értéket meghaladóan a Képviselő-

testület gyakorolja.
(2) Részvények, üzletrészek esetében a tulajdonosi jogokat a Képvi-

selő-testület gyakorolja.
Eljárási szabályok
26.§
(1) A vagyon elidegenítését, hasznosítását:
a) a képviselő-testület és bizottságai,
b) a polgármester,
c) a jegyző,
d) az önkormányzat vagyonkezelő szerve kezdeményezheti.
(2) Nem kell versenyeztetési eljárást tartani:
a) ha az önkormányzati vagyontárgy értéke nem éri el
- ingó vagyon esetében a  300.000 Ft-ot,
- ingatlan vagyon esetén az 1.000.000 Ft-ot,
- portfolió és vagyonkezelésbe adandó készpénz esetén az 500.000 

Ft-ot.
b) vagyontárgyaknak önkormányzati alapítású vállalkozásba vitele,
c) mezőgazdasági művelésre alkalmas földterület haszonbérbe adá-

sa,
d) bérleti idő meghosszabbítása,
e) állami feladatot ellátó állami szerv elhelyezése,
f) határozatlan idejű bérleti szerződés - 10 évet meghaladó bérleti 

jogviszony után - a bérlemény bérlő számára történő értékesítése,
g) kisajátításnál csere ingatlan biztosítása,
h) telekhatár- rendezés esetén.
27.§
(1) A versenyeztetés módjáról, főbb feltételeiről és annak eredményéről 

a tulajdonosi jogokat gyakorló Képviselő-testület dönt, a versenyeztetési 
eljárás lebonyolításával a kiíró képviselőjeként más személy vagy szerv( 
a kiíró képviselője) is megbízható. A kiíró  képviselője a versenyeztetés 
lebonyolításának egyéb, technikai szabályait - e rendelet keretei között 
és a kiíró feltételeinek figyelembevételével - maga állapítja meg és felelős 
a versenyeztetés szabályszerűségéért.
Megbízatása - a kiíró döntésétől függően- kiterjedhet ( meghatalmazás 

alapján, a kiíró nevében és képviseletében eljárva) a nyertessel kötendő 
szerződés aláírására is. 
(2) A versenyeztetési eljárás módjai:
a) pályázati eljárás, mely lehet nyilvános vagy zártkörű,
b) árverés, mely lehet nyilvános vagy zártkörű,
c) portfolió vagyon zártkörű elhelyezése,
d) versengő ajánlatkérés, legalább két ajánlat bekérésével.
(3) Másik versenyeztetési eljárási módra való áttérésre csak a folyamat-

ban lévő eljárás sikertelensége miatti lezárást követően, a kiíró döntése 
alapján van lehetőség.
(4) A versenyeztetési eljárás alapvetően nyilvános. Nyilvános verse-

nyeztetés helyett kizárólag akkor írható ki zártkörű versenyeztetés, ha
a) az eljárás tárgyául szolgáló önkormányzati vagyon jellege, valamint 

annak leghatékonyabb értékesítésével, hasznosításával kapcsolatos 
feladatok megoldása előre meghatározott ajánlat tevők, befektetők, 
illetőleg társasági partnerek részvételét teszi szükségessé,
b) az Önkormányzat érdeke, különösen a közszolgáltatás ellátása vagy 

az üzleti titok megóvása azt indokolttá teszik,
c) a teljesítésre csak meghatározott ajánlatot tevők képesek.
28.§
(1) A kiíró, illetve képviselője(a továbbiakban: kiíró) a versenyeztetés 

során valamennyi ajánlatot tevő számára egyenlő esélyt köteles bizto-
sítani az ajánlat megtételéhez szükséges információhoz hozzáférés és 
az alkalmazott versenyfeltételek megismerése tekintetében. A kiíró a 
versenyeztetés feltételeit úgy köteles meghatározni, hogy annak alapján 
az ajánlatot tevők megfelelő ajánlatot tehessenek és a szabályszerűen, 
időben benyújtott ajánlatok összehasonlíthatóak legyenek.
(2) Minden ajánlatot tevőnek joga van a kiíró által rendelkezésére 

bocsátott valamennyi információhoz hozzáférni. Ennek keretében az 
ajánlatot tevő számára - lehetőség szerint - hozzáférhetővé kell tenni 
minden olyan adatot, amely nem sért üzleti titkot, és amely az üzleti 
életben szokásos és szükséges ahhoz, hogy az ajánlatot tevőnek lehe-
tősége nyíljék megalapozott ajánlattételre.
29.§
A versenyeztetési eljárás nyerte az, aki a kiírásban foglalt szempontok-

nak, illetve az Önkormányzat tulajdonosi érdekeinek figyelembevételével 
összességében a legmegfelelőbb ajánlatot tette(legjobb ajánlattevő).
30.§
A versenyeztetési eljárás lefolytatásának eredményeként megkötött 

szerződést meghosszabbítani, vagy ugyanazon személlyel újabb ha-
tározott időtartamú szerződést kötni csak a korábbiaktól független új 
versenyeztetést követően lehet, kivéve, ha a korábbi versenykiírásban 
a szerződés meghosszabbításának, illetve az újabb határozott idejű 
szerződés megkötésének lehetősége szerepel.
Az önkormányzati vagyon ingyenes vagy kedvezményes
megszerzése és átruházása
31.§
Az Önkormányzat ingyenes, vagy kedvezményes vagyonszerzése 

esetén a Képviselő-testület minősített szavazattöbbséggel dönt. Az 
ingyenes vagy kedvezményes vagyonszerzés esetén minden esetben 
kötelező a forgalmi értékbecslés.
32.§
Az önkormányzati vagyon tulajdonjogát, használati jogát - jogszabály 

eltérő rendelkezése hiányában - ingyenesen vagy kedvezményesen 
bármely jogcímen átruházni csak az Önkormányzat kötelező feladatel-
látását nem veszélyeztető, illetve érdekeit egyébként nem sértő módon 
lehet. Ilyen esetben a Képviselő-testület minősített szavazattöbbséggel 
dönt.
Perbeli és peren kívüli egyezség
33.§
Az Önkormányzat tényleges és/ vagy városmányi vagyonát érintő 

perbeli, vagy peren kívüli egység megkötésére a Képviselő-testület 
jogosult.
Követelésről lemondás
34.§
(1) Behajthatatlannak nem minősülő követelésről való teljes vagy 

részbeni lemondásra csak abban az esetben van lehetőség, ha a köve-
telés teljesítése valamilyen okból( pl. egyéb várható előny miatt) már 
nem áll az Önkormányzat érdekében. A követelésről vagy annak egy 
részéről történő lemondás a Képviselő-testület egyoldalú nyilatkozatával 
is történhet.
(2) Behajthatatlanná vált követelés leírása - az erre vonatkozó jog-

szabályi előírásoknak megfelelően - az önkormányzati vagyon körébe 
tartozó ilyen követelés tekintetében- a behajthatatlanság tényéről és 
egyúttal az ilyen követelésről való lemondásról szóló döntést köve-
tően - a Polgármesteri Hivatal feladata. A behajthatatlanság tényének 
megállapításáról és egyúttal az ilyen követelésről való lemondásról a 
Képviselő-testület dönt.
(3) A követelésről való (1) bekezdés szerinti lemondásra csak azt 

követően kerülhet sor, ha a követelés értékesítése(faktorálása) sem 
vezetett eredményre.
Záró rendelkezések
35.§
(1) E rendelet 2011. július 1. napján lép hatályba és ezzel egyidejüleg  

az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 
szóló 11/2000.(XII.20.) Kt. számú rendelet, valamint az azt módosító 
8/2004.(IV.28.) Kt. számú és a 14/2005.(XI.30.) számú rendelet 
hatályát veszti. 
(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásról szóló, az Európai Parlament 

és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
I z s á k, 2011. június 28.

(: Mondok József:) polgármester
(:Bagócsi Károly:) címzetes főjegyző

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLE-
TÉNEK

1�/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete
A háziorvosi, gyermekorvosi  és fogorvosi  körzetek meghatáro-

zásáról
Izsák Város  Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/

A.§.(2) bekezdésében , az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. 
törvény 2.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel 
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152.§ (2) bekezdésében 
foglaltakra - az alábbi rendeletet alkotja meg:
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya Izsák Város közigazgatási területén önálló orvosi 

tevékenységet végző háziorvosokra, gyermekorvosra és fogorvosokra 
terjed ki.
2.§
(1) Izsák városban négy háziorvosi körzet működik, ebből egy területi 

ellátási kötelezettség nélkül.
(2) A háziorvosi körzetek területi leírását e rendelet 1. számú mel-

léklete tartalmazza.
3.§
A házi gyermekorvosi körzet Izsák város teljes közigazgatási területe.
4.§
(1) Izsák városban két fogorvosi körzet működik.
(2) A fogorvosi körzetek területi leírását e rendelet 2. számú melléklete 

tartalmazza.
Záró rendelkezések
5. §
E rendelet 2011. július 1-én lép hatályba és ezzel egyidejüleg az 

egészségügyi ellátási körzetek meghatározásáról szóló 4/2002.(VI.26.) 
számú rendelet és az azt módosító 8/2005.(VII.27.) számú rendelet 
hatályát veszti.
I z s á k, 2011. június 28.

(: Mondok József:) polgármester
(:Bagócsi Károly:) címzetes főjegyző

A 1�/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelet 1. számú mellék-
lete!
A háziorvosi körzetek az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra. 
a.) I. sz. háziorvosi körzet: Izsák, Bajcsy Zs. u. 5. Alma utca, Andrássy 

utca, Aradi utca, Arany János utca, Bajcsy Zsilinszky u. páratlan oldal 
9-től végig, Bajcsy Zsilinszky u. páros oldala 14-től végig, Bartók Béla 
utca, Batthyányi utca, Báthori utca páros oldal, Béke utca, Bihari utca, 
Bocskai utca, Bottyán utca páros oldala, Cegerétsor utca, Damjanich 
utca, Deák Ferenc utca, Dobó István utca, Dózsa György tér, Eötvös 
utca, Gárdonyi Géza utca, Hold utca, Hunyadi utca páros oldal 2-8-
ig., Hunyadi utca páratlan oldal 1/a., Jászai Mari utca, Jókai Mórutca, 
Kálvin tér, Károlyi utca, Kecskeméti út páratlan oldala, Kertész utca, 
Kiskőrösi utca, Kocsis Pál utca, Liliom utca, Losonczi utca, Muszály 
utca, Nádas utca, Nefelejcs utca, Orgoványi út, Pásztor utca, Petőfi 
utca, Rákóczi utca, Rózsa Ferenc utca, Sárfehér utca, Szajordülő, Szent 
István tér, Széchenyi utca páros oldala 18-tól végig, Széchenyi utca 
páratlan oldala 21-től végig, Szigligeti utca, Szily Kálmán utca, Szőlő 
utca, Teleky utca, Tompa Mihály utca, Vadász utca, Vörösmarty utca, 
Wesselényi utca, Zrínyi utca
b.) II. sz. háziorvosi körzet: Izsák, Bercsényi u. 13. Ady Endre utca, 

Attila utca, Árpád utca, Bajcsy Zsilinszky köz, Bajcsy Zsilinszky utca 
páratlan oldal  1-7-ig, Bajcsy Zsilinszky utca páros oldal 2-12-ig, Bá-
thori utca páratlan oldal, Bem József utca, Bottyán utca páratlan oldal, 
Cserniczky utca, Dankó utca, Erkel Ferenc utca, Fenyő utca, Fleming 
utca, Garai tér, Holló utca, Hunyadi utca páros oldala 10-től végig, 
Hunyadi utca páratlan oldala 1-től végig, József Attila utca, Kada Elek 
utca, Kinizsi utca, Kiss János utca, Kossuth Lajos utca páros oldala, 
Kovács Aladár utca, Kun utca, Madách utca, Matyódülő, Mária utca, 
Mátyás király utca, Mátyási József utca, Mező utca, Nap utca, Nyár 
utca, Radnóti Miklós utca, Ságvári Endre utca, Séta utca, Sütő utca, 
Szabadság tér, Tessedik Sámuel utca, Tél utca, Uzovicstelep, Vadasdülő, 
Vasút utca, Zöldfa utca
c.) III. sz. háziorvosi körzet: Izsák, Kossuth tér 6. Bajza utca, Bercsényi 

utca, Berzsenyi utca, Bocsányi utca, Csokonai utca, Diófa utca, Dugonics 
utca, Fürst Sándor utca, Garai utca, Gábor Áron utca, Gedeon dülő, 
Gorkij utca, Gödör utca, Gyulai Pál utca, Jósika utca, Katona József utca, 
Kazinczy utca, Kazinczy köz, Kecskeméti út páros oldala, Kisfaludy utca, 
Kisizsák, Kodály Zoltán utca, Kossuth tér, Kossuth Lajos utca páratlan 
oldal, Kölcsey Ferenc utca, Külsőszékes utca, Móricz Zsigmond utca, 
Ősz utca, Pacsirta utca, Somogyi Béla utca, Széktói utca, Tavasz utca, 
Táncsics Mihály utca, Thaly köz, Thaly tér, Tóth Kálmán utca, Váci 
Mihály utca, Vásártér utca, Zlinszky utca.
A 1�/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelet 2. számú mellék-

lete
A fogorvosi ellátási körzetek az alábbiak szerint kerülnek meghatá-

rozásra:
a./ I. sz. fogorvosi körzet: Alma utca, Andrássy utca,  Aradi utca,  

Arany János utca, Bajcsy Zsilinszky utca, Bajcsy Zsilinszky köz, Bajza 
utca, Bartók Béla utca, Batthyányi utca, Báthory utca, Berzsenyi utca, 
Béke utca, Bihari utca, Bocskai utca, Bottyán utca, Cegerétsor utca, 
Damjanich utca, Dankó utca, Deák Ferenc utca, Diófa utca páratlan 
oldal 23-ig., Diófa utca páros oldal , Dobó István utca, Dózsa György 
tér, Dugonics utca, Eötvös utca, Garai utca, Gábor Áron utca, Gárdonyi 
Géza utca, Gedeondülő, Gödör utca, Gyulai Pál utca, Hold utca, Holló 
utca, Hunyadi utca páratlan oldal 9/b-ig., Hunyadi utca páros oldal 
24-ig., Jászai Mari utca, Jókai Mór utca, Jósika utca, Katona József utca 
páros oldal 38-ig., Kazinczy utca, Kazinczy köz, Kálvin tér, Károlyi 
utca, Kecskeméti út, Kertész utca, Kisfaludy utca, Kisizsák, Kiskőrösi 
utca, Kocsis Pál utca, Kodály Zoltán utca páratlan oldal 23-ig., Kodály 
Zoltán utca páros oldal 20-ig., Kossuth Lajos utca páratlan oldal 7-ig., 
Kossuth Lajos utca páros oldal 8-ig., Kossuth Lajos tér, Liliom utca, 
Losonczi utca, Matyódülő, Mátyás király utca, Muszály utca, Nádas 
utca, Nefelejcs utca, Orgoványi utca , Pacsirta utca, Pásztor utca, 
Petőfi utca, Rákóczi utca, Rózsa Ferenc utca, Sárfehér utca, Séta utca, 
Szabadság tér, Szajordülő, Szent István tér, Széchenyi utca, Szigligeti 
utca, Szily Kálmán utca, Szőlő utca, Teleki utca, Thaly köz, Thaly tér, 
Tompa Mihály utca, Tóth Kálmán utca, Vadász utca, Vörösmarty utca, 
Wesselényi utca, Zöldfa utca páratlan oldal 9-ig., Zöldfa utca páros 
oldal 16-ig., Zrínyi utca
b./ II. sz. fogorvosi körzet: Ady Endre utca, Attila utca, Árpád 

utca, Bem József utca, Bercsényi utca, Bocsányi utca, Cserniczky utca, 
Csokonai utca, Diófa utca páratlan oldal 25-től végig, Erkel Ferenc 
utca, Fenyő utca, Fleming utca, Fürst Sándor utca, Garai tér, Gorkij 
utca, Hunyadi utca páratlan oldal 11-től végig, Hunyadi utca páros 
oldal 26-tól végig, József Attila utca, Kada Elek utca, Katona József 
utca páratlan oldal, Katona József utca páros oldal 40-től végig, Kinizsi 
utca, Kiss János utca, Kodály Zoltán utca páratlan oldal 25-től végig, 
Kodály Zoltán utca páros oldal 22-től végig, Kossuth Lajos utca páros 
oldal 10-től végig, Kossuth Lajos utca páratlan oldal 9-től végig, Kovács 
Aladár utca, Kölcsey Ferenc utca, Kun utca, Külsőszékes utca, Madách 
Imre utca, Mária utca, Mátyási József utca, Mező utca, Móricz Zsigmond 
utca, Nap utca, Nyár utca, Ősz utca, Radnóti Miklós utca, Ságvári Endre 
utca, Somogyi Béla utca, Sütő utca, Széktói utca, Tavasz utca, Táncsics 
utca, Tél utca, Tessedik Sámuel utca, Uzovics telep, Vadasdülő, Vasút 
utca, Váci Mihály utca, Vásártér utca, Zlinszky utca, Zöldfa utca páratlan 
oldal 11-től végig, Zöldfa utca páros oldal 18-tól végig.
I z s á k, 2011. június 28.

(: Mondok József:) polgármester
(:Bagócsi Károly:) címzetes főjegyző

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜ-
LETÉNEK

1�/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete
Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésé-

ről
Izsák Város Önkormányzat  Képviselő-testülete az Alkotmány 

44/A.§ (2) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján az alábbi rendeletet alkotja meg:
1.§
Az alábbi felsorolásban szereplő önkormányzati rendeletek 

hatályukat vesztik:
- a vállalkozók kommunális adójáról szóló 1/1994.(I.19.) számú 

rendelet, valamint az ezt módosító 17/2003.(XII.24.) Kt. számú 
rendelet és a 7/2004.(IV.28.) számú rendelet.
- az elektronikus hatósági ügyintézésről szóló 11/2005.(X.19.) 

rendelet.
2.§
E rendelet 2011. július 1.-én lép hatályba és 2011. július 31-én 

hatályát veszti.
I z s á k, 2011. június 28.

(: Mondok József:) polgármester
(:Bagócsi Károly:) címzetes főjegyző



IZSÁKI Hírek  2011. augusztus 17.10. oldal

„Minden Könyvtárnak 
két lényeges alkotóele-
me van, egy anyagi: a 
könyv..., s egy szellemi 
a könyvtárnok..., Ő tart-
ja fenn, Ő neveli tudo-
mányrendszeresen, hogy 
folyvást organikus test, 
s ne mechanikus halmaz 
legyen...”-Toldy Ferenc-
Kárászné Dalmady Lenke 

1969. február 10-e óta 
dolgozott Könyvtárunk-

ban. Az akkori Községi Tanács 1972. július elsejével 
nevezte ki vezető könyvtárossá. Ha egy pillanatra 
megállunk a számok bűvöletében, láthatjuk 42 év-
ről beszélünk, ami valljuk meg őszintén hatalmas 
mérföldkő egy ember életében. Nem csoda, hogy 
„mindenki Lenke nénijeként” emlegethetjük Őt, neve 
itt Izsákon eggyé forrt a Könyvtárral, a könyvek sze-
retetével, gyermekek százainak folyamatos olvasóvá 
nevelésével, és példamutató, szeretetet sugárzó sze-
mélyisége továbbra is nélkülözhetetlen lesz könyvtá-
runk számára.  Jómagam is mellette nőttem felnőtté, 
kislányként is könyvtárlátogató voltam, a könyvek 
szeretete „családi örökség”, drága nagymamám pedig 
évekig dolgozott együtt Lenkével.  Mind emberileg, 
mid szakmailag rengeteget kaptam, hiszen 22 évig 
voltunk kolléganők, szeretetét, segítőkészségét nap, 
mint nap tapasztalhattam.
 A könyvtárban - és ez fontosabb, mint maga a könyv 

- mindenekelőtt könyvtáros van. Milyen emberek 
Ők?  Könyvrtárosblogon olvastam: „...”Szépek és 
bolondok”, ahogyan a régi film címe mondta. Kis 
pénzért dolgoznak, mert szeretik, amit csinálnak. Ha 
nehéz ügy kerül eléjük, boldogok.”  Így volt ezzel a 
„mi Lenkénk” is, szerette a kihívásokat, kereshettek 
bármit, tudta hogy mije van a polcon, pedig van ott 
huszonhatezer kötet. De ön kérhetett  szerelmes 
regényt, krimit, szakkönyvet a szobakertészetről, a 
honfoglalásról vagy a világűr rejtelmeiről - megmu-
tatta, hogy hol keresse, ha nem boldogul a polcok 
könyváradatával. S ha nincs meg: megszerezte más-
honnan. Ez a volt, EZ a szakmája, a szíve, a lelke a 

Cserkésztábor a Buckákban

Nyugdíjba vonult a könyvtár vezetője

Lassan húsz éve, hogy az Izsáki Mátyási János Cser-
készcsapat a kecskeméti erdészettől használatra kapta 
az 52-es útról megközelíthető buckás terület egy részét 
cserkésztáborok rendezésére. Idén július első felében, 
igazi kánikulában töltött itt tíz napot több mint hetven 
cserkész. Kicsiktől középiskolás korig érkeztek a táboro-
zók. A többség a Jászebrényi Lehel Vezér Cserkészcsapat 
tagja volt, ők több mint hatvanan voltak. A házigazda 
izsákiak tizennégyen érkeztek.
A rendkívül hangulatos táborhelyen kérdeztünk két 

izsáki résztvevőt és egy őrsvezetőt élményeikről.

Andrási Brigitta
- Nagyon tetszett az egész, 

jövök jövőre is. Mondjuk egy 
kicsit hiányoztak a szüleim, 
de így is nagyon tetszett, és 
jó volt egy kicsit kizökkenni 
a mindennapokból, meg új 
barátokat is szereztem. A 
számháború, az esti tábor-

tűz, meg a délutáni beszélgetések tetszettek a legjobban 
ebben a tíz napban.

Mankovics Mihály
- Négy éve vagyok cser-

kész, több táborban is vol-
tam már és nagyon szí-
vesen, örömmel jövök. 
Legjobban a sátorozás a 
túrázás tetszik.

Peregi Petra
A Napraforgó őrsnek vagyok az őrsvezetője, most egy 

éve.
Nem egyszerű feladat, mert 

a lányaim kicsik ezért aztán 
veszekednek is. Még az 
anyásabb korszakukban 
vannak, így talán éppen az 
a legnehezebb, hogy megvi-
gasztaljam őket amikor hiá-
nyoznak a szüleik. Továbbá 

felelősséggel tartozom értük bárhová megyünk, bármit 
csinálunk, el kell számolnom velük. Nagyon furcsa volt 
nekik, hogy nomád körülmények között lakunk, meg az 
is, hogy a nyári szünet ellenére e napokban azért mégis-
csak szabályokhoz vannak kötve. Összességében azon-
ban nagyon élvezték a táborozást, ahogy én is velük.

Bérces Lajos csapatpa-
rancsnok
Most kaptuk meg a negye-

dik ötéves ciklust a KEFAG-
tól erre a nyolc hektáros te-
rületre. Nagyon sok csapat-
nak tetszek ez a környezet, 
így messziről is eljönnek ide. 

Jöttek már például Százhalombattáról, Dunavarsányból 
és most az idei táborba Jászberényből érkeztek társaink. 
A berényiek egy igen nagy, népes csapat, így volt mit 
tanulnunk tőlük. Először jártak itt. Általában hegyes 
vidékeken szoktak táborozni, de nekik is nagyon tetszik 
ez a terület. Meglepődtek, hogy milyen szép, hangulatos, 
majdnem olyan, mint a hegyvidéki táborhelyek.
Mi is voltunk már máshol táborozni, ám az az igazság 

hogy a mi csapatunk kicsi és nincs olyan sok lehetősé-
günk, hogy távolabbra is elmenjünk, nem csak az útikölt-
ség miatt hanem a felszereltség miatt is. De mi ezzel a 
majdnem helyi táborral is nagyon elégedettek vagyunk, 
nagyon pompás vizű kutunk van amit minden évben 
ellenőriznek és jó eredményt kapunk. Bizony ez a leg-
fontosabb infrastrukturális része egy ilyen tábornak.
Sokat tanultak a gyerekek ez alatt a tíz nap alatt. A 

jászberényi nagy csapattól látták, mit hogyan kell szabá-
lyosan csinálni. Az egyik nagy hozadéka a cserkészetnek 
és a cserkésztáborozásoknak éppen a szabályozottság. 
A gyerekek  megtanulják ezek által, hogy ez a napi élet-
vitelben is nagyon fontos. Ezért lenne jó, ha minél több 
gyermek csatlakozna hozzánk, s tanulná meg ezeket a 
dolgokat, válna számukra természetessé a felelősség 
maguk és egymás iránt, meg az, hogy az életben vannak 
szabályok, melyeket betartva lehet az ember harmóniá-
ban magával, másokkal és a természettel.
Bérces Lajostól megtudtuk azt is, hogy pénzügyileg 

egyedül az önkormányzat támogatja a tábort. A többi 
nagyon fontos támogatás - ami nem elsősorban pénz-
ügyi jellegű, hanem az ellátásban segít -, a szülőktől 
származik.
S ha már a szülőket említjük, itt jegyzem meg, hogy 

több szülő is megkeresett bennünket azzal, hogy men-
nyire elismerésre méltónak tartják azt a munkát, melyet 
Bérces Lajos végez a cserkészekkel, a cserkészekért. E 
vélekedéssel csak egyetérteni lehet!

-tetézi-

HIVATÁSA. Ő már bebizonyította, remélem mi is 
hasonlóan jó könyvtárosokká válunk, tegyen velünk 
próbát! Szeretettel várjuk ezentúl is kedves olvasóin-
kat és ígérjük „Lenke nénivel” sűrűn találkozhatnak, 
hiszen Ő lesz a tiszteletbeli olvasónk, akinek kedves, 
biztató szavaira, segítséget nyújtó „kezére” ezentúl is 
számíthat egész Izsák lakossága.
 „A könyvtárnok az, ki a könyvtárnak vagy megölő 

betűje vagy verőszíve, Ő képes a leggazdagabb gyűj-
teményt holt tetemmé lelketleníteni, mint képes 
azt, ha magát nem ragyogó, de annál melegendőbb 
hivatásának egész szívvel odaadja, élő halommá 
emelni...”-Toldy Ferenc-

Vargáné Pál Klára Rita

Kedves Lenke!
A veled együtt ledolgozott idő eltörpül a fent említett 

22 év mellett, de ez idő alatt is mindig mindenben 
számíthattunk Rád.  Tudásodat, tapasztalatodat 
szívesen osztottad meg velünk, türelemmel, és sze-
retettel fordultál felénk. Világosan láttuk, hogy a 
könyvtár az életed elengedhetetlen része. A magas 
fokú szakmai elhivatottságod mellett mindig jutott 
szeretett olvasóidnak egy kedves mosoly, egy megértő 
szó, vagy egy bátorító ölelés. A könyvtár terhei a Te 
válladra nehezedtek, ám számodra ezek csupán min-
dig újabb megoldandó feladatot, és sosem problémát 
jelentettek. A babaolvasótól a nyugdíjasokig mindig 
jókedvűen, mosollyal az arcodon találkozhattak Veled 
a könyvtárba betérők.  Mindenkivel megtaláltad a kö-
zös hangot, és a személyiségükhöz és hangulatukhoz 
éppen illő olvasmányt.
Munkád, munkaszereteted, hozzáállásod, személyi-

séged példaértékű számunkra. S most, hogy az életed 
egy hosszú korszaka lezárult, kívánjuk Neked, hogy az 
elkövetkező nyugdíjas éveidet egészségben, boldog-
ságban, szeretetben és természetesen sok olvasással 
töltsd. Kívánjuk, hogy a mindennapjaidat továbbra is a 
Rád annyira jellemző aktivitás, tenni akarás és fiatalos 
szemlélet hassa át. Köszönjük Neked a bátorítást és 
a munkánk iránti feltétlen bizalmat, és minden jót 
kívánunk Neked a nyugdíjas éveidre:

Horváth Anikó és Kanizsai Ágnes 

Az anyatej világ-
napja alkalmából

Az ENSZ Egészségügyi 
Világszervezete (WHO) 
1993-ban nyilvánította 
augusztus 1-jét az anyatej 
világnapjává.
Szeretettel köszöntöm az 

édesanyákat!
A világon évente több 

millió csecsemő hal meg, 
illetve válik nyomorékká, 
mert nem jut anyatejhez. 
Ennek ellenére sok or-
szágban mind kevesebb 
nő szoptatja a gyermekét 
a mesterséges táplálás tér-
hódítása, illetve az anyate-
jes tápláláshoz kapcsolódó 
hagyományok háttérbe 
szorulása miatt.
A szoptatás világhetének 

idei jelmondata: Szoptatás 
- vészhelyzetben életet 
ment. Egymillió gyermek 
életét menthetné meg 
ugyanis évente a világon 
az élet első órájában meg-
kezdett szoptatás, és a 
kizárólagos szoptatás az 

első hat hónapban. Ezért 
indította az Egészségügyi 
Világszervezet és az ENSZ 
Gyermekalapja, a UNICEF 
átfogó programját a cse-
csemők egészséges táp-
lálásáért. Az anyatejben 
ugyanis olyan, semmivel 
sem pótolható anyagok 
találhatók, amelyek vé-
dettséget nyújtanak a fer-
tőzésekkel szemben, erő-
sítik az immunrendszert, 
emellett a szoptatás az 
anyának is jót tesz, mert 
csökkenti a mellrák kiala-
kulásának kockázatát.
Az a legegészségesebb, 

ha a csecsemők féléves ko-
rukig csak anyatejet kap-
nak, emellett sem vízre, 
sem teára nincs szükség, 
mert az anyatej minden 
létfontosságú tápanyagot 
tartalmaz, amire a kicsi-
nek szüksége van.

Illésné Király Mária
körzeti védőnő
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Csak egy tollvonás...
... a tollvonásról...

Először is, bocsánatot szeret-
nék kérni azoktól, akik várták a 
cikkeimet az előző 2 hónapban. 
Történtek dolgok, amelyek 
révén arra jutottam, hogy egy 
kicsit változtatok. Nem váltok, 
hanem változtatok. Ezért dön-
töttem úgy, hogy most a tollvo-
násról írok. Maga az írásmódom 
is változott, akarva akaratlanul, 
ugyanis még mindig imádok 
olvasni és a következő tanévre 
nagyon sok kötelező olvas-
mányt kaptunk. A kedvencem 
Szabó Magda Für Elise-e volt, 
ami teljesen elvarázsolt. Szabó 
Magdának egyébként az Abi-
gél című műve ejtett még így 
rabul. Az egyik példaképemmé 
vált az évek során, tisztelem 
és becsülöm, nemcsak műveit, 
személyét is. Az olvasás által 
újabb és újabb szavakkal bővült 
a tudományom, sajátos írásmód-
ja pedig egyszerűen lenyűgöző, 
ami motivációt nyújtott ne-
kem, lehetőségeket és rengeteg 
szemléletet. Nem Szabó Magda 
kivételes írói tehetségéről sze-
retnék most írni, hanem a ritka 
pillanatok egyikét szeretném 
átadni, amikor egy kicsit meg-
nyílok és magyarázatot adok 
a cikkeimre. Az életem a tánc, 
általános iskola 5. osztályában 
kezdtem el és azóta a minden-
napjaim igen meghatározó része 
lett. Rengeteg versenyre jártunk 
a táncpárommal, rengeteget 
edzettünk, nevettünk, izgultunk 

és persze vitatkoztunk együtt, 
de a mai napig úgy gondolom, 
hogy megérte a sok időt és 
energiát, mert mindezek által 
fejlődtünk. Nemcsak tánctudá-
silag, a személyiségünk is sokat 
formálódott. Amikor az utunk 
december elején véget ért, egy 
világ omlott össze bennem és 
ezt a kis világot építgetem azóta 
is. Amikor eldöntöttem, hogy én 
táncolni akarok és táncolni is 
fogok, akkor még nem tudtam, 
hogy ez mennyi mindennel jár. 
Le kellett mondanom a sok ba-
rátról - jó ez nem volt annyira 
megterhelő számomra, mert 
bár sok emberrel vagyok beszélő 
kapcsolatban Kiskunhalason, 
ahol tanulok, a 2 százalékukat 
sem mondom a barátomnak, 
mert nem bízom bennük. Nem 
él bennük az őszinteség, mert 
bele estek a mai világ csapdá-
jába, áttipornak mindenkin, 
akin csak lehet, figyelmen kívül 
hagyva, hogy az illető családtag, 
barát, esetleg egy teljesen idegen 
ember. Ezek az emberek vesznek 
körül, s minden cikkemnek ihlet 
adói lettek valamilyen szinten. 
Visszatérve a táncra, le kellett 
mondanom a bulizásról, szinte 
majdnem minden 2. hétvégén 
versenyre mentünk, de legalább 
havonta egyszer, ritka volt, ami-
kor eltelt 2 hónap is 1-1 verseny 
között. A bulit sem bánom, a 
legelső cikk, a novemberi, akkor 
még álnéven adtam le, a hihe-

tetlen mai szórakozásról szóló, 
kifejezi a véleményemet, s bár 
akkor, amikor megírtam, voltak 
kétségeim a kortársak vélemé-
nye felől, mára teljesen felválla-
lom. Persze ez nem azt jelenti, 
hogy nem mentem el egyszer 
sem szórakozni, mert voltam, 
de jelentősen kevesebbet, mint 
a korosztályom, elnézést, a 13 
és 23 év közötti gyerekek és fi-
atalok. Ami a legnehezebb volt, 
elfogadni és alázattal lenni afelé, 
hogy a szabadidőm, minden 
szinten korlátozva lett. Nem én 
döntöttem el, hogy mikor merre 
és meddig mehetek, ugyanis az 
edzés időpontja fix volt. Persze 
csak én hittem azt 15 évesen, 
hogy le vagyok korlátozva, mint 
ahogy említettem már, sokat 
formálódott a tánc és a tánc-
partnerem, edzőim, családom 
által a személyiségem, ponto-
sabban még mindig formálódik, 
mint bárki másé, mert minden 
egyes nap tanulunk valami újat, 
átélünk valami újat, ami min-
dig farag az egyéniségünkön. 
Szóval, amikor rájöttem, hogy 
tulajdonképpen én saját magam 
tettem korlátolttá azzal az egy 
gondolattal a szabadidőmet, 
megfordítottam az egészet és 
láss csodát, mindenre, amire 
akartam, hirtelen lett időm. 
Semmi más nem változott, mint 
az az egyetlen egy gondolat, vé-
lemény a fejemben. A mai napig 
vannak ilyen felismeréseim, 

minden ott van előttem, min-
dig ott vannak a lehetőségek, a 
megoldások, és egyetlen egy né-
zőpont megváltoztatásával villan 
a fény, hogy nahát, ez tényleg 
csak ennyi? Tényleg. A tánc adja 
meg nekem a teljes boldogsá-
got, igen erős szenvedéllyé vált 
ez nálam, amit abszolút nem 
bánok, hiszen életem megha-
tározó, legemlékezetesebb és 
legboldogabb perceit a tánc 
csodálatos világa által élhettem 
át. Sokan kérdezik tőlem, hogy 
mi szeretnék lenni, majd ha nagy 
leszek, miért kezdtem el írni? 
Pszichológus és író szeretnék 
lenni, ami mellett, bármennyire 
is nehéz lesz, a tánc ugyanúgy a 
címlapon szerepel és azért kezd-
tem el írni, mert vannak dolgok, 
amiket igenis, úgy érzem, hogy 
meg kell osztanom másokkal. 
Nem nyilatkozom elismerően 
szinte semmiről, ami velem 
kapcsolatos, de ilyen például 
az az írásom, amely februárban 
jelent meg, a negatív önképes. 
Hiszem, hogyha valaki legalább 
egy percig elgondolkozik azon, 
amit írok, akkor már megérte. 
Igazából, a legfőbb mondani-
valója a mostani cikkemnek az, 
hogy legyen kitartásod, nézd 
meg, december eleje óta vagyok 
táncpár nélkül és nem adtam 
fel, mert tudom, hogy sikerül-
ni fog, nem hagyom, hogy a 9 
év kemény munka és mindaz, 
amit eddig letettem az asztalra, 
az semmibe vesszen, nem, még 
nem most van itt az ideje. Mond-
hatnak sokan optimistának, 
nem vagyok az, inkább nagy-

papám, a szinte örök mosolygó 
és optimista, tőle tanultam: 
inkább úgy állok hozzá, hogy 
a sikerért megyek, mert onnan 
lehet győzelem, igaz, lehet esni, 
de ott van a győzelem is mellette 
lehetőségnek, mintsem álljak 
úgy oda, hogy ez nem fog menni, 
mert abban az esetben csak az 
esés következhet be. Ne csak 
kitartásod legyen, hanem hited, 
saját magadban, mert képes vagy 
változtatni, változni, ha akarod 
és teszel érte. Tisztában vagyok 
vele, hogy ez a cikk nem egy 
szokványosra sikerült az előző-
ekhez képest. Nagyon más lett 
a szerkezete, de úgy gondolom, 
kockázat nélkül nincsen semmi. 
Amikor ezt a cikket olvassátok, 
augusztus lesz, és úgyis hal-
lom majd a visszajelzéseket. 
Ha nem jó, akkor maradok a 
réginél, esetleg keresek egy 
újabb variációt, de egy próbát 
megért Önmagunk keresése és 
megismerése szintén megérne 
egy misét, de így is elég vegyes 
lett az írásom, lehet, azt majd a 
következőben. Remélem nem 
ijesztettem el senkit, de úgy 
gondoltam, hogy ha adok egy 
kicsit magamból, akkor lehet, 
hogy az előző cikkeket is ha-
marabb megérti az, aki esetleg 
nem látta át, hogy mit szeretnék 
közölni. De ne feledd: Amin 
változtatni akarsz, az ott van 
előtted és senki más nem tudja 
megtenni rajtad kívül. Minden 
CSAK RAJTAD ÁLL!!! Akarod 
vagy sem? Ez itt a kérdés, ne 
másokat hibáztasd a saját magad 
lustaságáért.       Józsa Tímea
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Üzlethelyiség kiadó az iskolával szemben,
a SACI-virágbolt mellett.

Az üzlethez raktár és udvarhasználat is tartozik.
Az üzlet nagysága 50 négyzetméter+raktár.

Érdeklődni:  HOLSZA TRAFIK

Születtek: Gombár Noel Zsolt (anyja: Dorcsák Tímea), Ko-
vács László Marcell (anyja: Takács Zsuzsanna), Tövisháti Kira 
(anyja: Havelka Csilla).
Házasságkötés: Tatár Péter - Kovács Magdolna Csilla (Sza-

badszállás), Vincze Zsolt - Bagó Gyöngyvér, Csongár József 
- Sóber Julianna, Kállai Melinda - Bíber Zoltán.
Meghaltak: Vörösváczki József 64 éves volt izsáki lakos (Érd), 

Nagy József 89 éves volt Izsák, Orgoványi utca 1. szám alatti 
lakos (Kecskemét),  Kapus Sándor 35 éves Báthori utca 39. 
szám alatti lakos. 

Anyakönyvi Hírek
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Telefon/fax: 76/375-900, e-mail: itv@vitae.hu
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Készítette: Kópia Kft. Kiskunhalas.
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MÜLLER SÍRKŐ
SZABADSZÁLLÁS 

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. 

Megnyitottuk izsáki sírkőbemutató-kertünket!!!
Megtekinthető a volt Fujkó-birtok 

előtti keresztnél.

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

ÉPÜLETSZOBRÁSZ

GYROS BÜFÉ
Kossuth tér 1.

2010-es árakkal, újdonságokkal, akciókkal várjuk 
kedves vendégeinket! Frissen sültek, gyros, 

hamburgerek, és melegszendvicsek széles választéka!

Minden hónap utolsó csütörtök 
TORKOS CSÜTÖRTÖK

TÉLI AKCIÓNK január 1-től hétfőtől csütörtökig, 
9 - 12 óráig és 14 - 17 óráig minden kedves vendé-

günk 10% kedvezményt kap a számla végösszegéből. 
JANUÁR 1-jétől ÉTKEZÉSI UTALVÁNY  ELFOGADÁS.
- SODEXO ENNI KÉK, TICKET RESTAURANT, COOP

Rendelésfelvétel: +36-20-2699-760
Téli nyitva tartás: hétfőtől  - csütörtökig 8.00 -20.30-ig

Péntek 7.00 -20.30-ig (lángos)
Szombat 15.00 -20.30-ig

Vasárnap 15.00 - 20 óráig
Jó étvágyat kívánunk!

ÜGYELETEK
ORVOSI ELÉRHETŐSÉGEK

�-12-ig rendelési időn kívül ÜGYELET NAPONTA
hétfő,  kedd, szerda, csütörtök: 1� órától másnap 0� óráig

péntek: 1�-0� óráig, szombat-vasárnap, ünnepnap: 2� órában
Szabadszállás, Mindszenti tér �. Telefon: 7�/���-�2�

IZSÁKI ORVOSOK DÉLUTÁNI ELÉRHETŐSÉGE
hétfő: 12-1� óráig Dr. Szántó Ágnes 7�/�7�-�7�
kedd: 12-1� óráig Dr. Bíró Sándor 7�/�7�-���
 1�-1� óráig Dr. Szántó Ágnes 7�/�7�-�7�
szerda: 12-1�,�0 óráig Dr. Rigó József Zsolt 7�/�7�-190
 1�,�0-1� óráig Dr. Bíró Sándor 7�/�7�-���
csütörtök: 12-1� óráig Dr. Rigó József Zsolt 7�/�7�-190
péntek:     12-1� óráig Dr. Bíró Sándor 7�/�7�-���
Délutáni telefonelérhetőség 12 - 1� óráig: 0�/20/9/�2�-�9� 

Kábeltévé ügyelet
Internet és kábeltévé hibabejelentés: 0�-�0/�11-111

Rendõrség: 06-78/501-400
Vízmû: 0630/908-1799

Polgárőrség: 0�-20-97�-��1�

A Zlinszky utcában háromszo-
bás családi ház melléképületek-
kel 650 nm-es telken eladó. Ár: 
9,2millió alkuképes! Érd.:06-
30-583-5706 vagy 06-30-455-
4124 

��0 nm-es építési telek eladó 
az Erkel utcában. Víz, villany, 
csatorna a telken. Még 3 évig 
érvényes építési engedéllyel, 
tervdokumentációval. Irányár 
2,8millió Ft. Érd.:06-30-960-
3418

Skoda 120L eladó. Irányár 
50.000,-Ft. Érd.: Szabó József 
Gödör u.18. Tel.: 06-70-4567-
531 

Korrepetálást vállalok: 2-5. 
osztályos korosztályból. Szabó 
Katalin 06-30-5045-830 

Kedves Vásárlóink
Házitej-

automatánk 
a Laguna ABC-ből 
az Albán Pékségbe 

költözött 
(Szabadság tér 14.)

Várjuk szeretettel 
minden régi 

és új vásárlónkat!

Tájékoztatjuk Nézőinket, hogy 
az ITV csatornán augusztus 
17-én, 18-án, 24-én és 25-én, 

nyári karbantartási szünet miatt, 
nem lesz 
esti szerkesztett adás. A kép-

újság folyamatosan működik ez 
idő alatt is.

Virágos 
Izsákért

Izsák város Képviselő-tes-
tülete 2008-ban szabályzatot 
fogadott el a „Virágos Izsákért” 
mozgalom beindításáról. En-
nek keretében az önkormány-
zat díjazni kívánja a verseny-
ben részt vevő ingatlanokat, 
illetve azok tulajdonosait. 
Ez alkalommal is a Sárfehér 
Napok megnyitóján kerül sor 
a díjazottak részére oklevél át-
adására. Az oklevél elnevezése: 
Izsák legszebb virágos háza. A 
versenyre nevezési lappal lehet 
benevezni, amely a Hivatal 
Titkárságán, illetőleg az Izsá-
ki Hírek Szerkesztőségében 
szerezhető be. A nevezéseket 
2011. augusztus 23-ig lehet 
leadni. Kérjük, hogy minél töb-
ben nevezzenek a versenyre.
A Képviselő-testület Virágos 

Izsákért kitüntető cím szabály-
zatát jóváhagyta, mely szerint 
a társadalmi zsűri két díjat 
adományoz. Az egyik díjazott 
a beadott nevezések alapján 
elbírált, az „Izsák legszebb 
virágos háza - közönségdíj” 
címet kapja évszám megjelö-
lésével. A másik díjazott a kö-
zönségszavazatok, és ajánlások 
alapján kap elismerést. A győz-
tes e kategóriában a legtöbb, 
de legalább 50 jelöléssel bíró 
személy lehet.


