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Megyei újév-köszöntõ

Érseki keresztelõ Kisizsákon Mitõl szennyes a szennyvíz?

Január 14-én, a megye fontos
közéleti eseményének adott ott-
hont a kecskeméti Három Gúnár
Redezvényház. Itt került megren-
dezésre a Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzat hagyományos új-
évi találkozója, melyre sok száz
közéleti személyiség fogadta el a
meghívást.

Dr. Balogh László a megyei
közgyûlés elnöke köszöntõjének
bevezetõjében örömét fejezte ki
afelett, hogy lényegében egész
Bács-Kiskun megjelent a fogadá-
son, hiszen a térség minden szin-
ten -önkormányzati, egyházi, kul-
turális, mûvészeti, tudományos,
sport, média- képviseltette magát
az eseményen. Köszöntõjében
egyebek mellett elmondta; nem-
csak az elmúlt évrõl, de a rendszer-
váltás óta eltelt másfél évtizedrõl
is állíthatjuk, hogy felgyorsult az
idõ, miközben meggondolásokra,
kiérlelhetõ megfontolásokra alkal-
mas idõre lenne szükségünk fel-
adataink ellátásához. Magyaror-
szág a múlt év legnagyobb esemé-
nyével, az uniós csatlakozással a
felzárkózás idejét éli, melyrõl a
nemzet teljes egyetértéssel döntött.
Ez a történelmi idõszak felemelõ
pillanatai mellett feszült és zakla-
tott szakaszokkal is jár. A csatla-
kozás sokkal kevésbé változtatta
meg hétköznapjainkat, mint azt
gondoltuk, hiszen a magyar társa-

dalom egy jelentõs része még nem
él az Európai Unió életszínvona-
lán. A vizsgálatok szerint az átla-
gos hazai vásárlóérték az európai
60 százalékát teszi ki, ám a prog-
nózisok szerint 6-8 év alatt ez az
arány elérheti a 90 százalékot.
Sajnos a mai magyar közélet a vég
nélküli vitákról szól, pedig ha len-
ne valós konszenzus, akkor job-
ban fel tudnánk készülni az uniós
költségvetésre.

Beszéde további részében ar-
ról szólt a megyei közgyûlés el-

nöke, hogy a felzárkózást és a ver-
senyben leszakadtakat az önkor-
mányzatoknak is segíteniük kell.
A lehetõség minderre megvan, hi-
szen Bács-Kiskun a Dél-Alföld
motorja, több multinacionális cég
jelen van a rendszerváltás óta itt.
De nem feledkezhetünk el a térség
legnagyobb hazai kereskedelmi
társaságáról, az Univer-csoportról
sem, melynek árbevétele tavaly
meghaladta a 30 milliárd forintot.
A területfejlesztési tanács elnöke-
ként pedig azt mondhatom -húzta

alá dr. Balogh László-, hogy ilyen
módon soha ennyi pénz még nem
érkezett a megyébe, mert 16 milli-
árd forint jött a területfejlesztésen
keresztül, 8 milliárd az operatív
programban, 6 milliárd pedig inf-
rastrukturális pályázatokon keresz-
tül. Remélhetjük, hogy a jövõ sem
lesz rosszabb, mivel 20 százalék-
kal több pénz jut a területfejlesz-
tésre, és magasabb összeget kapnak
az operatív programok is.

Több mint 20 éve kezdõdött a
Homokhátság vízpótlásának prob-
lémája. Erre elõször a múlt évben
adott a kormány pénzt, 400 millió
forintot. Glatz Ferenc akadémikus
pedig kijelentette, hogy új szövet-
séget kell létrehozni a tudomány, a
politika és az önkormányzatok
között, mert a Duna-Tisza közét
meg kell menteni. E szövetség im-
már létezik, s beadtunk egy 134
milliárdos pályázatot. Ám a siker-
hez összefogás kell. Ezt bizonyítja
a négyesfogathajtó-világbajnok-
ság sikere, vagy az olimpián részt
vett sportolóink, köztük Majoros
István világraszóló szereplése is.

Bács-Kiskun sikeréhez azon-
ban elengedhetetlen a megyei ön-
kormányzat szerepe. Tizenöt éve
zajlik a megyei önkormányzatok

szerepének keresése, miközben
ezek az adott térségek legna-
gyobb foglalkoztatói, hiszen mi
tartjuk fenn a legtöbb szociális in-
tézményt, adunk otthont és gon-
doskodást az idõseknek, a fogya-
tékos és árva gyermekeknek. Mi,
itt Bács megyében lakóotthono-
kat építettünk Solton és Garán, ta-
valy új családi otthonokat adtunk
át a gyerekeknek Baján és
Kunfehértón. 4000 gyerek tanul
oktatási intézményeinkben, a ba-
jai csillagvizsgálónk az idén az
elsõ robottávcsõvel gazdagodik.
Folytatjuk múzeumaink felújítá-
sát, mert velük mi is gazdago-
dunk, amint láthatjuk ezt például
a felújított Cifrapalota esetében,
amely a térség legjelentõsebb
mûvészeti kiállítóhelye, de folyó-
iratunk, a Forrás, vagy a dán kul-
turális központ eseményei is a mi
gazdagodásunkat, európaivá vá-
lásunkat segítik. Szóval tovább-
ra is a két folyó közének, ennek
az egyedülálló világnak a boldo-
gulását szolgáljuk, hiszen
Kányádi Sándor szavaival élve, ez
a megye olyan, mint egy temp-
lom, az ég a boltozata és nemzeti
önismeret és önbecsülés a két tar-
tóoszlopa - zárta szavait dr. Ba-
logh László.

Az elnöki köszöntõ után kul-
turális mûsor és állófogadás gon-
doskodott a jó hangulatról.

Január 9-én, Jézus megkeresztelkedésének napján tartották keresztvíz
alá Bíró László kisunokáját, Turcsán Patrik Lászlót. A szertartást, mely az
elsõ keresztelõ volt az õsszel felszentelt kisizsáki kápolnában, dr. Bábel
Balázs, a Kalocsa-kecskeméti fõegyházmegye érseke celebrálta. Kérdésük-
re válaszolva Bábel Balázs elmondta, szívesen tett eleget a kérésnek, hogy
õ keresztelje meg Turcsán Imre és Bíró Eszter kisfiát. Örömmel látta, hogy a
kis templom zsúfolásig megtelt a szép eseményre, s reményét fejezte ki,
hogy az év további részében is gyakran tapasztalják meg az ehhez hasonló
szép együttléteket a kisizsáki hívek, hiszen az atyai házban valamennyien
otthon vagyunk, akik jó lélekkel Jézust követjük, s errõl tanúságot akarunk
tenni.

A nagypapát, Bíró Lászlót arról kérdeztük milyen érzés a kápolna fel-
szentelése után egy újabb álom megvalósulását megélni. Mint elmondta,
valóban nem titkolt álma volt, hogy Patrikot már a kisizsáki templomban
kereszteljék meg. És soha el nem múló élmény, s örök boldogság marad
számára, hogy a jó ügy melletti összefogás erejét hirdeti majd -remélhetõ-
leg- századokon át, a csodálatosan szép kisizsáki kápolna.            -tetézi-

A címbeli kissé furcsának tûnõ
kérdés akár kettõs értelemben is
helytálló lehet. Egyrészt; mi kerül
nap mint nap a szennyvízlefolyók-
ba, a másrészt; mitõl volt fekete a
tisztítómû kifolyójából vett minta,
melyet az egyik hozzászóló a de-
cemberi közmeghallgatáson muta-
tott be. A választ Laki Zoltánnál, a
szennyvíztisztító vezetõjénél ke-
restük.

- A közmeghallgatáson bemu-
tatott víz egyáltalán nem tûnt tisz-
tának, noha -a hozzászóló szerint-
azt olyan helyrõl vették, ahol már
a megtisztított víznek kellene meg-
jelennie.

- Valóban nem olyan színû víz-
nek kellene távoznia, mint a bemu-
tatott minta volt, s általában nem is
olyan távozik. Néha azonban elõ-
fordul, hogy megúszik a lebegõ
iszap, s kifolyik a tisztított vízzel
együtt, és ez okozza a riasztó lát-
ványt. Errõl az iszapról azonban el
kell mondanom, hogy egyrészt
semmiféle fertõzésveszélyt nem
hordoz, másrészt ittmarad a kifo-
lyónál lévõ ülepítõnkben, tehát szó
nincs arról, hogy szennyeznénk,
fertõznénk a környezetet. Haté-
konyságunkat egyébként rendsze-
resen ellenõrzik az illetékes ható-
ságok, s 93-94 százalékos hatásfo-

kot állapítanak meg rendre. Ez az
eredmény igen jónak mondható
különösen annak tükrében, hogy a
beérkezõ szennyvíz koncentráció-
ja másfélszerese a rendszerre terve-
zettének.

- Miért nem ülepszik ki teljes
egészében a szilárd anyag a vízbõl,
s mi okozza a másfélszeres szenny-
koncentrációt?

- Sajnos vannak, akik nem tart-
ják be az alapvetõ szabályt, neve-
zetesen azt, hogy csak kommuná-
lis, tehát háztartási szennyvizet jut-
tassanak a rendszerbe. Az Izsáki

Hírekben, az Izsáki Televízióban is
többször elmondtam, hogy a bor-
seprõ, a borderítés utáni mellékter-
mék, az olaj, az állati ürülékek mind
olyan anyagok, melyek elpusztít-
ják a tisztító baktériumokat. Ezek
elhalása miatt úszik meg idõnként
az iszap, s ugyanezen anyagok nö-
velik mértéken felüli szintre a
szennykoncentrációt is. Megjegy-
zem, rövid mûködésünk ideje alatt
már négyszer kellett baktériumál-
lományt cserélni, ennyiszer pusz-
tultak el a bekerült szennyezõdé-
sek miatt.   Folytatás a 2. oldalon

Az ellenõrzések megfelelõ eredményt mutatnak

Dr. Balogh László értékelte az elmúlt esztendõt és szólt az idei
tervekrõl
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Köszönetünket fejezzük ki a 3. osztályosok nevében mindazoknak, akik segítségükkel
hozzájárultak ahhoz, hogy tanulóink részt vehessenek a tanév végi erdei iskolai kiránduláson.

Köszönettel: A 3. évfolyam nevelõi

Helyreigazítás

Blues koncert Kiskõrösön
A kiskõrösi Jazz Klub következõ rendezvényének vendége a

Benkõ Zsolt Group lesz. Az együttes saját dalai mellett Robben Ford,
Steve Ray Vaughan, B. B King, valamint Freddy King szerzeményeit
is megszólaltatja a január 29-én 19 órakor  kezdõdõ kõrösi koncerten,
a Thermal Hotelben.

Az említett anyagokat tartalma-
zó vizek, ipari szennyvíznek minõ-
sülnek, melyeket csak elõkezelés
után lehetne a tisztítóba juttatni. Az-
tán igen nagy gondot jelent az is,
hogy vannak, akik az esõvizet is a
rendszerbe vezetik, mellyel szintén
sok veszélyes anyag kerül be. A ta-
valyi, csapadékos nyáron például 20
ezer köbméterrel nõtt a beérkezõ víz
mennyisége, az elõzõ szárazabb
nyárhoz viszonyítva. Bizonyára
nem nehéz analógiát találni a válto-
zás okát illetõen. De jön ide min-
den, pontosabban nem mindig ér-
keznek be, hiszen eldugítják a ve-
zetékeket, mint például a rongyok,
alsónemûk, dezodoros flakonok,
kövek, kavicsok, döglött állatok.
Ezek miatt átlagosan havi 140-150
dugulás és egyéb zavar keletkezik.
Az egyik szivattyúaknából nemré-
giben több vödörnyi szõlõmagot
szedtünk ki. Orgoványon olyan tör-
meléket juttattak a vezetékbe, amely
egyszerûen beledagadt. Közel há-
rom hétig küszködtünk az általa
okozott dugulással, végül el kellett
vágni a vezetéket, hogy kitisztíthas-
suk. Ágasegyházán szilveszterkor 15
aknát robbantottak be petárdákkal,
a szellõzõcsöveket pedig tûzijáték

Mitõl szennyes a szennyvíz?
vetõcsõnek használták...

- Elképesztõ, nem is próbálom
minõsíteni a hallottakat. Mindez vi-
szont újra csak felveti, meggondo-
landó lenne a hatékonyabb fellépés
a renitens felhasználókkal, rongá-
lókkal szemben, hiszen a rendszer
mûködõképességét veszélyeztetik,
s az általuk okozott kárt elõbb-utóbb
valamennyien fizetni fogjuk a szol-
gáltatási díjban, amit a tisztességes
fogyasztók joggal nehezményezné-
nek.

- Természetesen fellépünk, a
károkozókkal szemben, történt már
lekötés is, s a jövõben még kemé-
nyebben szankcionálunk. Jelenleg
is vizsgálat alatt van néhány minta,
melyek eredményének birtokában
intézkedni tudunk majd. Az az ag-
godalom, hogy a rendes fogyasztók
fizetik meg a renitensek által oko-
zott kárt, felesleges, ugyanis szabá-
lyozott árak vannak, amit nem lép-
hetünk át. Az okozott kárt, a cégnek
kell lenyelnie.

- Többen nehezményezik jogo-
san, hogy a szivattyúaknák bizonyos
helyeken az út szintje alatt vannak,
s így nagyban akadályozzák a köz-
lekedést.

- Kisebb számban kivitelezõi

hibáról beszélhetünk, ám többségé-
ben az útépítõknek kellett volna
szintre hozniuk azokon a helyeken
a fedeleket, ahol burkolatot emel-
tek. E gondokat azonban mihama-
rabb meg kell oldanunk.

- Ágasegyházát, Orgoványt em-
lítetted, mint olyan helyeket, ahol
sok a probléma. Izsákon mi a hely-
zet.

- Itt is vannak gondok, de olyan
kiugróak, mint a két szomszédos te-
lepülésen, nincsenek. Azt mondha-
tom, hogy nálunk használják a pol-
gárok a legkulturáltabban a rend-
szert. A számlákat kihordó kollégák
azonban nehezményezik, hogy sok
helyen nincs postaláda, ahová a bo-
rítékot be tudnák tenni. Vannak vi-
szont kutyák, akik a kerítés felé nyú-
ló kezekbe igen szívesen beleharap-
nak. Szóval sokat segítene, ha min-
denhol raknának ki levelesládákat
a háztulajdonosok, aminek valószí-
nûleg a postások is örülnének.

Nos, a címbeli kérdésre ennyi
volt a válasz, melyhez egy kiegészí-
tést fûznék még, melyet Laki Zol-
tán távozásomkor mondott a korsze-
rû üzemre mutatva; a tisztító euró-
pai színvonalú, a használat még nem
egészen...                             -tetézi-

Nem a reformokra, nem a társa-
dalom demokratizálódási folyamata-
ira asszociálok írásom címével. Sok-
kal többrõl van szó! Shakespeare
megállapítását kozmikus méretekre
vonatkoztatom.

Az emberiségnek, a civilizáció-
nak a világtörténelem folyamán soha
nem volt olyan hathatós esélye a szét-
hullásra mint most, a ránk köszönt
harmadik évezredben. “Kizökkent az
idõ!” Ám az idõt most értelmezzük
úgy, mint térbeli kiterjedést, mint di-
menziót.

A mûszaki, az elektronikai tech-
nika és a haditechnológia fejlettsége
jóval elõbbre tart, mint ahogy azt
gondolnók. Ha ezt a fejlettséget, fej-
lõdést a jövõbe helyezzük, akkor arra
gondolhatunk, következtethetünk,
hogy az emberiség túlságosan sza-
badjára engedte a fantáziáját, túlsá-
gosan veszélyes vizekre evezett. A
technika fejlõdése fordított arányban
áll az emberi erkölcsök fejlõdésével.
Az idõnek, mint dimenziónak a jö-
võbe “mutatása” tehát a rossz, a ne-
gatív irányt jelzi.

Valóban “kizökkent az idõ”.
Erre a fejtegetésemre bizonyára so-
kan rálegyintenek, mondván: a tör-
ténelem minden lapja vérfoltoktól
tarka, hiszen forradalmak, világhábo-

rúk tizedelték az emberiséget, és zök-
kentették ki békés állapotából. Ez
igaz. Mégis “visszaásunk” a múltba.
Valamit keresünk, valamit igazolni
akarunk. A halottakat exhumálják. A
régészek, antropológusok megvizs-
gálják a csontokat. De nemcsak a
csontok vizsgálatáról, azonosításáról
van szó, hanem arról is, hogy bizo-
nyos emberek, “egyéniségek” a tör-
ténelem folyamán mikor mit tettek,
milyen szellemi, erkölcsi energiát
fektettek be abba a korba, amelyben
éltek. Hogyan szálltak szembe a go-
nosszal, a rontó erõkkel. Tehát a pél-
daképeket keressük, a példaképeket
ássuk elõ a múlt humuszából. Igazol-
ni akarjuk, hogy a letûnt korok, kor-
szakok milyen emberi-erkölcsi tanul-
ságokkal szolgálhatnak a jelen nem-
zedékének.

A szentek élete mindig, minden
korban erkölcsi példaként állt és áll
elõttünk ma is. Dániel próféta sza-
vai jutnak eszembe; a 12. rész, 4.
verse: “Te pedig Dániel, zárd be e
beszédeket, és pecsételd be a köny-
vet a végsõ idõkig: tudakozzák
majd sokan, és nagyobbá lesz a tu-
dás”. A próféta azt hangsúlyozza,
hogy nagyobbá lesz a tudás, de nem
az emberi erkölcsök erõsödnek, sta-
bilizálódnak! Lássuk, mit mond a

Máté evangélium 24. részének 24.
verse: “Mert hamis Krisztusok és ha-
mis próféták támadnak, és nagy je-
leket és csodákat tesznek, annyira,
hogy elhitessék, ha lehet a válasz-
tottakkal is”. Igen. Ma már képes
arra az ember, hogy jeleket, csodá-
kat tegyen. Több évtizede már, hogy
elõször lépett a Hold felszínére az
ember. Megalkotta a legszörnyûbb
pusztító eszközöket. Fényképfelvé-
teleket tud robotok által sok milli-
árd km-rõl a Földre juttatni. Eköz-
ben az emberiség számottevõ része
éhezik, illetve éhen hal! A házassá-
gok milliói bomlanak fel. Miért?
Azért, mert a külsõségek, a felszí-
nességek, az öncélúságok dominál-
nak, s nem a felebaráti szeretet.

Rájöttünk, hogy a múlt értéke-
it fel kell tárni, meg kell becsülni és
be kell építeni tudatunkba, kultú-
ránkba, magatartásunkba, hitünkbe.
Rájöttünk, hogy Jézus Krisztus igéi
elévülhetetlenek. Krisztus tanítása-
it “kiássuk” a múlt alagútjaiból, az
idõ katakombáiból, mert nélkülük
vakok vagyunk, és nem találunk rá
az igaz útra.

“Kizökkent az idõ!” De az em-
ber, a homo sapiens vajon képes-e
arra, hogy helyre tolja azt?!

Budai Kulcsár János

Vegyél 12 hónapot, majd gondosan tisztítsd
meg, keserûségtõl, kicsinyességtõl. Azután úgy oszd
el, hogy havonta az egész egy esztendõt alkosson.
Minden napot készíts el: munkából, jóakaratodból,
és egy gyûszûnyi derûbõl. Azután mindehhez adj 3
kanál optimizmust, majd egy kávéskanál türelmet,
egy csipetnyi iróniát, egy késhegynyi tapintatossá-

got. A kapott masszát öntsd le szereteteddel. A kész
ételt díszítsd fel figyelmességgel, és kedvességgel, s
tálald fel családodnak, barátaidnak, szomszédaid-
nak, s közösségedben. És felejtsd el a tegnapok bá-
natát, hogy a holnapok könnyebbek legyenek, le-
hessenek. Õszinte szívvel kívánja ezt odahaza-min-
denkinek, s saját magának is.                     Rózsa Béla

2005. január 5-én levelet kap-
tam az “illetékes” kecskeméti hiva-
taltól. Közölték, hogy a
“Halottvizsgálati bizonyitvány” c.
nyomtatvány - az Eurostat ajánlása
miatt - némileg módosult, így 2005.
január 1-tõl (!) az adatszolgáltatást
már az új nyomtatványon “szíves-
kedjek teljesíteni”. Sajnos a házior-
vosi munka során idõnként ezt az
iratot is “szíveskedünk” kitölteni.
Megjegyzem, hogy 2004. decembe-
rében húsz darab régi - az Eurostat
ajánlása miatt immár elavult - nyom-
tatványt szereztem be, mit sem sejt-
ve a bekövetkezõ változásról. Más-
nap felhívtam a megyeszékhely
egyik kórházát. Meglepõdve tapasz-
taltam, hogy az intézmény felvételi
irodájának dolgozói még nem érte-
sültek a szóban forgó módosulásról.
A kórház után a hivatal által megje-
lölt nyomtatványbolttal beszéltem.

Felvilágosítottak, hogy az új nyom-
datermék esetleg már január közepe
után kapható lesz. Mindez nem
nyugtatott meg, hiszen a megjelölt -
visszamenõleges - határidõ január
elseje! De tíz nap után ismét próbál-
kozni fogok a szaküzletben.

Az eset jelentõsége minimális,
de jól tükrözi a hivatalok jelentõs
részének hozzáállását és “felkészült-
ségét” (tisztelet a kevés kivételnek),
az anarchikus hazai közállapotokat.
Ami “kicsiben” igaz, ugyanaz kö-
szön vissza “nagyban”. Optimizmus-
ra pedig nincs okunk. Sok - Eurostat
ajánlás szerinti - nyomtatványt fo-
gunk még kitölteni, míg a lendület-
ben lévõ ország (?) lakossága - bi-
zonyos prognózisok (sõt ajánlá-
sok) szerinti - 7-8 millióra csök-
ken. Ha nem állunk sarkunkra!
Talán majd 2006-ban?

Dr. Nagy Imre

Ezúton szeretném megköszönni Önöknek a 2004-ben részemre nyújtott
támogatást, amely nagyban segített a versenyekre való utazásokban, az úti-
költségek összesen 240 ezer forintot tettek ki. A 2004-es évben 41 alkalom-
mal sikerült rajthoz állnom, pénzügyi nehézségek miatt sajnos 15-20 verse-
nyen nem vehettem részt. A két legfontosabb megmérettetésre azonban sike-
rült eljutnom, ezek a Gemenci Nagydíj és a Magyar Körverseny voltak. Mind-
kettõ nemzetközileg jegyzett profi szintû kerékpárverseny 150 fõs mezõnnyel.
Az elöbbin a 26. helyen végeztem, míg az utóbbin, a Kékestetõi Királyetapon
a kiemelkedõ 23-ként értem célba. Ezen eredményeken kívül 15 alkalommal
állhattam dobogóra, 8-szor elsõ, 7-szer pedig második lettem. Magyar Baj-
nokságokon egy 5. és egy 6. helyezésem volt. Lényeges változás, hogy ebben
az évben már az elit Kategóriában versenyeztem. A 2005-ös szezonban a
Pécsi Kerékpáros Egyesület tagjaként veszek részt a versenyeken, terveim
szerint sûrûbb programmal, amennyiben a feltételeket sikerül elõteremtenem.
A csapat tervei között több nemzetközi verseny szerepel, és minden magyar
megmérettetés, amelyeken az ideinél jobb eredményeket szeretnék elérni.
Bízom benne, hogy a teljesítményemmel megfelelõen képviseltem Izsákot a
sportban, és talán hírnevét sikerült öregbítenem az országban.

Köszönettel: Csomor Zoltán

Elõzõ számunkban sajnálatos elírással jelent meg Budai Kulcsár
János karácsonyi verse. A második versszakba a megtûrnek szó helyett
tévesen, a megütnek került, amely teljesen más értelmet ad a szakasz-
nak. Szíves elnézést kérünk a hibáért!

Karácsonyi reménység

Ma megmosdom az öröm
havában.
Szívem hadd legyen friss és
egyszerû,
álmom hadd legyen kitömve
örömkaláccsal,
hadd lássam egyszer
mosolyogni az eget

Ma úgy vagyok mint kóbor eb,
kit megtûrnek a ház körül.
Ma kenyérré változnak a kövek
és borrá ízesednek a vizek.

Ma egymáson pihenõ ág a
kereszt.

Budai Kulcsár János
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...még ma is döbbenettel és részvéttel em-
lékezik mindenki a decemberi Dél-Ázsiai ter-
mészeti katasztrófa áldozataira - az elhuny-
takra és a túlélõkre egyaránt. 2004 karácso-
nyán közel 200 ezer ember vesztette életét, s
milliók váltak földönfutóvá a rájuk szakadt

szökõár miatt az ázsiai partvidéken. Az elmúlt száz év e legna-
gyobb katasztrófája szinte példanélküli összefogásra indította a
világ népeit. Szegények és tehetõsek egyemberként mozdultak meg,
hogy képességeik szerint segítsenek a szükséget szenvedõkön. A
szörnyû tragédia sokakat döbbentett rá arra, hogy baj esetén a tõ-
lünk távol élõkért is felelõsséggel tartozunk. Ám több fórumon,
többen is megfogalmazták; a Dél-Ázsiaiaknak “szerencséjük” volt,
hogy a szökõár karácsonykor tört rájuk, s nem egy politikailag
aktívabb idõszakban -mondjuk novemberben, az amerikai elnök-
választás idején-, mert meglehet, hogy akkor sokkal kevesebb fi-
gyelmet fordított volna rájuk a világ. A felvetés hipotetikus, bár
nem minden tapasztalat nélküli, ám inkább higgyük azt, hogy az
emberi szolidaritás mégis csak erõsebb a számító érdeknél.

Gondolom, mindenki tudja, hogy e szolidaritásra folyamato-
san szükség van, hiszen nemcsak természeti katasztrófák sodorhat-
nak egyéneket és családokat lehetetlen helyzetbe, hanem a napi
megélhetés nehézségei is maguk alá gyûrhetnek sokakat. Az õ kín-
juk általában nem lesz vezetõ hír a lapok címoldalain, vagy a tévé-
híradók élén. Ennek ellenére vannak, akik megtalálják õket. Izsá-
kon is nõ azok száma, akik észreveszik, ha segíteni kell, s erejükhöz
mérten teszik is. Idén karácsonykor több izsáki család ünnepelt
úgy, hogy nemcsak saját karácsonyfájuk alá, hanem olyanoké alá is
tettek ajándékot, akiknek egyébként nemigen jutott volna. Kará-
csony a szeretet ünnepe - mondogatjuk gyakran, talán át sem gon-
dolva ennek igazi jelentését. Azt, hogy ez a szeretet akkor lesz
igazi, ha átlépve a szavakon, tettekké, cselekvõ szeretetté, válik. S
nem csupán az ünnepek idejére korlátozódik.

Gondolom, fontos az, hogy messzire nézve meglássuk, hol kell
segíteni, de ennél is fontosabb, hogy a közelünkben élõk -esetleg
ki nem mondott- kérését is meghalljuk...

Gondolom...Gondolom...Gondolom...Gondolom...Gondolom...
TETÉZI LAJOS

Imi, a fafaragó

Izsák Város Képviselõ-testülete tájékoztatja a lakosságot,
hogy 2005. február 1-én, kedden délután 17 órakor lakossági

fórumot tart a Kisizsáki Mûvelõdési Házban.
A fórumra tisztelettel várjuk a választópolgárokat.

Pályázati felhívás
A Tanítók Alapítványa az Izsáki Erdei Iskoláért, pályázatot hirdet

3. osztályos tanulócsoportok részére.
A pályázat célja a gyerekek környezeti nevelésének fejlesztése és

az egészséges életmódra nevelés erdei iskola keretében.
A pályázatok beadási határideje: 2005. január 31.
Egy tanulócsoport csak egy pályázatot adhat be.
Pályázati feltételek:
- szakmailag megfelelõ és ellenõrizhetõ program
- kirándulási terv
- 2004/2005-ös tanévben történõ megvalósítás
- a pályázati munka kiadási költségkalkulációja (részletes költ-

ségvetés).
Pályázati cím: Tanítók Alapítványa az Erdei Iskoláért Kuratóriu-

ma, Izsák, Kossuth L. u. 39.

Diák-kín

Köszönet
A Tanítók az Izsáki Erdei Iskoláért Alapítvány

Kuratóriuma  köszönetét fejezi ki mindazoknak,
aki 2003. évi  személyi jövedelemadójuk

1 %-ával 82.329,.-Ft-tal támogatták célkitûzéseinket.
(A befolyt összeget az Erdei Iskolai táboroztatásra fordítjuk.)

Alapítványunk megtisztelõ bizalmukra,
segítõkészségükre a jövõben is számít.

Kérjük, 2004. évi személyi jövedelemadójuk
1 %-ával ismét támogassák a Tanítók
az Izsáki Erdei Iskoláért Alapítványt.
Számlaszám:   52400054-1-0006832

Köszönettel az Alapítvány kuratóriuma

Két éve ismertem meg Böcskei Imrét. Akkor nem
sejtettem, hogy egy aranykezû ember õ, aki szinte
bármit ki tud faragni fából, csontból. Azóta megis-
mertem munkáit is, s nyugodtan kijelenthetem, Imi
született tehetség. Ennek ellenére -noha kapott már
több megrendelést is- fõleg saját kedvtelésére alkot,
nem ragadta magával a ma oly jellemzõ üzleti szel-
lem. Így a maga ízlése, fantáziája szerint választott
témáinak köszönhetõen alkotásainak sajátos, egyéni
“íze-zamata” van, olyan “böcskeis”-ek.

Otthonában kerestem fel Imrét. Az általa elõszo-
bának nevezett helyiségbe lépve -amely szerintem
inkább fafaragó mûhelynek tûnik- rögtön a sok-sok
alkotással ékesített fal ragadja meg a látogatót. Fa-
ragványok sorjáznak ott, kicsik, nagyok vegyesen,
számtalan témában.

- Mikor ért a felismerés, hogy vonzódsz az effajta
alkotói munkához?

- Édesapám egy erdészeti vállalatnál dolgozott,
ahová jó párszor engem is magával vitt kisgyerek-
koromban. Az egyik ottani kollégája fafaragásokat
készített, ami nekem nagyon tetszett, s meg is moz-
dított bennem valamit. Ekkor úgy 14 éves lehettem.
Otthon aztán egy életlen késsel, és jó kemény akác-
fával magam is próbálkoztam. Persze ez a “mû” s az
azt követõk még egy ideig inkább csak szárnypró-
bálgatások voltak. Az elsõ igazi alkotásom egy al-
mafából faragott férfifej volt. Aztán persze gimna-
zista koromban már komolyabban nekiveselkedtem
a dolognak, szinte minden szabadidõmet faragással
töltöttem.

- Milyen témák fogtak meg elsõsorban?
- Kezdetben csak másolgattam újságban látott

képekrõl, fotókról, aztán egyre inkább beindult a
fantáziám, s kíváncsi lettem, mire is vagyok képes
igazán. Nagyon érdekel a szobrászat, festészet és a
magyar pásztorfafaragás.

- Mely fákat tartod jó alapanyagnak?

- Kedvenc fafajtám a cseresznye, nagyon szép a
színe és a rajzolata, élmény belõle faragni. Szívem
vágya egyszer ébenfából kifaragni valamit. Egyéb-
ként szinte minden fafajtát kipróbáltam már, ami ha-
zánkban elérhetõ. Dolgoztam például sárgabarack-
fa-gyökérrel, diófával, gõzölt bükkel, fenyõvel, ma-
hagónival, hogy csak néhányat említsek.

- Mint láttam, nemcsak fával dolgozol.
- A dámagancsra gondolsz?
- Igen, az agancsokba faragott “kisplasztikák-

ra” és a miniatûrökre.
- Egy vadászismerõsöm keresett meg, hogy van

néhány szarvasagancsa, alkossak belõle valamit. Én
meg arra gondoltam, hogy mivel a dámagancs nagy,
lapos felülettel rendelkezik, stílusosan vadászjele-
neteket faragok rá, kisplasztika jelleggel. Hihetet-
len sikere volt. Aztán csontba is faragtam pici an-
gyalkákat, amiket azután ezüst foglalatba tetettem,
így nagyon szép medálok lettek. Fõként emberi ala-
kokat szeretek faragni, és kedvelem a vallási témá-
kat is. Ez utóbbiak fõként nyugalmat sugároznak.
Gondolom, nemcsak számomra.

- A tavalyi év szép mûvészi sikert hozott neked
- Májusban rendezték meg Budapesten az Ipar-

mûvészeti Múzeumban a “Magyar Kézmûvesség
2004.” címû kiállítást, ahová 400 pályázó nevezett,
s az én négy benyújtott alkotásomból hármat bezsû-
riztek. Végül elismerõ oklevéllel jöttem haza, vala-
mint a kiállítás anyagából válogatott fotóalbumba
bekerült az egyik faragásom képe. Jövõre újra pró-
bálkozom, szeretnék díjat elhozni.

- Egy kérdésem maradt még a végére: van-e dé-
delgetett álmod, egy alkotás, amit mindenképpen
szeretnél megcsinálni?

- A címe már megvan; Izsák legendái. Egy kis-
plasztika-sorozatot szeretnék faragni, de hogy mi-
kor és milyen fából, az még a jövõ titka...

Novák Tünde

A mostani diákok nap
mint nap tapasztalják, a régen
volt diákok pedig emlékeznek
rá, hogy egy-egy felelés, vizs-
ga kapcsán idõnként bizony
igen meglepõ megállapításo-
kat tud tenni az ember. Külö-
nösen akkor, ha a tudás kissé
hézagos az ember fejében az
adott  pillanatban, netán
hosszabb távon is.  E diák
aranyköpésekbõl közlünk né-
hányat a következõ lapszám-
okban, “Diákkín” címmel bíz-
va abban, hogy jókat derül-
nek olvasóink a sokszor igen
meghökkentõ “kinyilatkozta-
tásokon”.

- Petõfi Bem apó serege
alatt volt katona.

- Mátyás halála után a fek-
te sereget egy Hagwitz nevû
ember vezette, de belõle ket-
tõ is volt.

II. András 1205-ben ült
trónra és 1235-ig ott is maradt.

- Flavius elvesztette a fe-
jét és délra ment.

- IV. Henrik lenge öltözék-
ben könyörgött a pápának.

- Pompeius fejét átnyúj-
tották Caesarnak, éd ennek
Pompeius nagyon örült.

- Az iszlám hívõknek négy
felesége lehetett, ezért szíve-
sen mentek a szent háborúba.

NAGYNÉ KOVÁCS
ANIKÓ

ARANYMÛVES
Vállalom hozott anyagból
egyedi ékszer készítését.
Katalógusból választhat
több ezer modell közül.
Ékszerjavítás, felújítás,
vésés, drágakõpótlás.
TÖRTARANY FELVÁSÁRLÁSI

AKCIÓ.
Továbbra is várom

kedves Ügyfeleimet.
Szabadszállás,

Ady E. u. 8.
Tel: 76-353-398,
06-30-365-3196
NYITVA TARTÁS:

HÉTFÕ: 13.30 -17.30, KEDD:
8.30 -12.00, SZERDA:  ZÁRVA,
CSÜTÖRTÖK: 8.30 -12.00,
PÉNTEK:13.30-17.30
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Anyám, Magyarország
Nem kértem én, anyám, se pénzt, se kenyeret,
Csak egy csöppnyi mosolyt, egy kis szeretetet.
Csak azt kértem tõled, mit a gyermek kérhet,
Holt csillaggá lettél, nem ontod a fényed.

Holt csillaggá lettél, nem látom az orcád,
Olyan idegen vagy, anyám, Magyarország.
Lehúztad a redõnyt, mikor hozzád mentem,
Én is fiad vagyok, mért tagadsz meg engem?

Mint fészkét a madár, kezed úgy kerestem,
A mostoha sorsba belekeseredtem.
Nyolcvan esztendeje, fekete palástban,
Itt a Délvidéken, apátlan, anyátlan.

Kihez menjek, mondd hát, ki fogad be engem,
Ki segít, ha nem Te a sok elesetten?
Akik felnéztek rád, mint édesanyára,
Megvert magyar népünk ölelésed várja!

Nem kértem én, anyám, se pénzt, se kenyeret,
Csak egy csöppnyi mosolyt, egy kis szeretetet.
Csak azt kértem tõled, mit a gyermek kérhet:
Ragyogtasd fel újra ezeréves fényed!

Törökkanizsa, 2004. december 6-án

Bogdán József

LEVÉL KOVÁSZNÁRÓL

Bújj - bújj zöld ág

LABDARÚGÁS

Téli pihenõ

Versenytárgyalási felhívás
Izsák Város Önkormányzata versenytárgyalást ír ki az alábbi ingatlanok értékesítésére:
- az izsáki 0398/1 hrsz. alatti (volt állatfelvásárló telep) versenytárgyalására 2005. február 1-én 8

órakor kerül sor. Az induló ár 1.200.000.-Ft.
- az izsáki 245/28 hrsz. alatti ( Cegerétsori csatornapart versenytárgyalására 2005. február 1-én 9

órakor kerül sor.
A versenytárgyalás helye a Polgármesteri Hivatal jegyzõi irodája.
Kérek minden érdeklõdõt, hogy a fenti idõpontban a versenytárgyaláson jelenjen meg. A határidõ

elmulasztása jogvesztõ.
Dr. Hauzmann János címzetes fõjegyzõ

Gondolatok karácsony után
(Részlet az Idõsek Akadémiájának budapesti ünnepségén elmondottakból.)

A zöld levelecske elhervadt,
ágai leszakadtak, az aranykapu
döngve becsapódott elõttünk, pe-
dig gyönyörû meleg õsz volt, a
fákban a nedvkeringés csalókán
megindult, a lelkekben is remény-
rügyek pattantak, hogy no elfo-
gadnak minket, mire a virágok ki
is nyílnak. Hát nem kellettünk, ezt
vegyük tudomásul, szerintem hiá-
ba mind az ácsingózás, az óhaj.
Nemtelen, illetéktelen, ájtatos nü-
nüke képû kamaszok kijelentenek,
döntenek. Hatásvadászó rejtett
mosollyal kéjelegnek a hatalom
csúcsán. Nem ismerik a történel-
met, empátia nincs bennük.

Bizony 1940-ben a leszakított
területek lakói mámoros örömmel
fogadtuk a bécsi döntés utáni be-
özönlésüket, pedig igazságtalan
ítélet volt az is. Erdély egyik sze-
me sírt, a másik nevetett.  A
Kökösön (Háromszék vármegye
határa - szerk.) túlmaradottak szo-
morúak voltak, mi pedig szivárvá-
nyos boldogságban “öleltük keb-
lünkre” az õshaza fiait. Eufórikus
volt egy ideig a hangulat.

Csak a szivárvány elbomlása
után ébredtünk arra, hogy ez bi-
zony gyarmatosítás az óhaza részé-
rõl. Nem akarom túlrészletezni - ha
kérik, azt is megteszem majd, de
megemlítem, mint szemtanú, sõt
mint szenvedõ résztvevõ, hogy mi
volt a helyzet az õshazában 1930
- 40-ig: millió koldus országa nem
tudta kiheverni az elsõ világhábo-
rút, nagyon nehezen élt a legalsó
néposztály (lásd Illyés Gyula:
Puszták népe-t, ami hiteles), a kö-
zéposztály nyomasztó gondokkal
küzdött, innen is sok menekült ter-
helte (akkor is) az országot. A fent
említett 30 - 40-es évekig  a mun-
kanélküliség nagy volt, fõleg az
értelmiséget sújtotta; tanár, mér-
nök, orvos télen örvendett a hóla-
pátolásnak.

Ám mikor visszafoglalták az
elcsatolt területeket, rengeteg

anyaországi rohanta meg a hiva-
talokat. Postamestertõl, közigaz-
gatásig, egyetemi tanártól falusi
tanítóig. A magasabb polcokra is
persze õk kerültek, és elég lóhát-
ról kezelték az itteni õslakóst. Jó-
lélekkel mondhatom, egy erdélyi
tanult ember - az érettségizett an-
nak számított - sokkal mûveltebb
volt, mint õk. Itt meg kellett küz-
deni a kétnyelvûséggel, a kisebb-
ségi sorssal, hát edzettebb

volt mindenki és elõnyünk
lett, hogy két nyelven boldogul-
tunk; de a vegyes lakosságú váro-
sokban: Brassó, Temesvár stb. , a
gyerekek már  kiskoruktól három
nyelven beszéltek. Ennek ellené-
re fölényeskedtek a jövevények.
Ekkor mondta a székely, hogy mi-
lyen jó lett volna, ha az egyik nem-
zet kiszorul, s nem jött volna utá-
nuk senki. Így igaz! Szomorú vége
is lett a négy esztendõnek. Hitler-
nek volt rá gondja, hogy a háborút
ránk zúdítsa. A többit tudjuk...

Ez az autonómia betegség is
halva született ötlet. Minél több
kisközösség, megannyi vezetõ -
hát nem jobb lenne a Bethlen Gá-
bor kora? Gondolom, sokan vál-
lalkoznának egy ilyen vajda sze-
repre. Ez a tartomány gazdag, a
nép szorgalmas, tehetséges, gyö-
nyörû vidék, erdõ, mezõ, só, föld-
alatti kincsek, ásványvizek,
gõzlõk stb. Csak azt kellene szem
elõtt tartani, hogy dolgozni, terem-
teni kell. Az a sok ügyes kezû mes-
terember a világban szerteszórva:
Spanyolországban epret szed,
Franciaországban épít, Írország-
ban almát gyûjt, mind megélhet-
ne itthon. A sok beszéd helyett az
ipart, a mezõgazdaságot kellene
segíteni. A múltból építkezni, nem
tovább rombolni...

Még jó, hogy sok okos fiatal
hazahozza külföldi keresetét, s itt-
hon akar egy jobb, emberibb vilá-
got teremteni.

 Miskolczy Vera, Kovászna

Csarnok Kupa

November vége felé befejezõdött a labdarúgó
bajnokságok õszi szezonja, pihenhetnek a játéko-
sok. Az izsáki focisták is ezt tehették volna, ha nem
indult volna a hagyományos Csarnok Kupa, amirõl
még írni fogok.

A Sárfehér SE. az õszi utolsó fordulóban Dusnok
csapatát fogadta hazai pályán. Ennek a mérkõzés-
nek különleges aktualitása is volt. Ugyanis ezen a
mérkõzésen búcsúzott a játékvezetéstõl Berger Jó-
zsef. Elmondása szerint 1982-ben Izsákon kezdte pá-
lyafutását, azóta 27 NB-II-es mérkõzésen, mint part-
jelzõ, 173 NB-III-as és több mint 200 megyei talál-
kozón, mint játékvezetõ, mûködött közre. A mérkõ-
zés elején a Szövetségtõl is búcsúztatták. Az össze-
csapáson, aztán mi kezdtünk jobban, de a gólszer-
zés sokáig nem sikerült. Az elsõ félidõben csak a
helyzetekig jutottunk. A második félidõben, viszont
öt perc alatt sikerült kétgólos elõnyt szerezni. A gó-
lok után talán túlságosan is megnyugodott a csapat,
és az ellenfél egy védelmi hibát kihasználva szépí-
tett. Az elkövetkezõ percekben, aztán a dusnoki csa-
pat mindent megpróbált, de szerencsére több talála-
tot már nem sikerült szerezniük. Ezzel eldõlt, hogy
az õszi szezonban, rosszabb gólkülönbségünk miatt
szorultunk a második helyre. Az eredményeink na-
gyon szépnek mutatkoznak, de azt sem kell elfelej-
teni, hogy a jó játékkal sokszor adós maradt csapa-

tunk. A szurkolók reménykednek, hogy a tavaszi
idényben, egy jó alapozás után a jobb játék is meg-
jelenik a pályán. Az ifjúsági csapat is jól fejezte be
az idényt, ugyanis a tabellán az elõttük álló csapa-
tot sikerült legyõzniük. Az õszi szezon után az ötö-
dik helyen állnak, és csak egy ponttal vannak elma-
radva a dusnoki csapattól. A tavaszi szezonban re-
mélem sikerül az elõrelépés, bár az elsõ három he-
lyen álló csapat nagyon elhúzott, és nehéz lesz õket
megfogni. A Kolon FC-nek viszont nem sikerült a
javítás. Az õszi szezon elején jól kezdett a csapat, de
utána egyre-másra kapták a pofonokat, és ismét csak
a tabella alsó felében kell telelniük. Nagyon szép
lenne, ha tavasszal az idény eleji játékot és eredmé-
nyeket sikerülne folytatniuk.

Ezek után nézzük az utolsó fordulók részletes
eredményeit:

15. forduló: Sárfehér SE - Dusnok: 2 - 1 (0 - 0).
Góllövõink: Pap, Hugyecz.

Ifjúsági eredmény: 2 - 0. Góllövõink: Vincze,
Csákó.

Kolon FC eredményei:
14. forduló: Kolon FC - Kunadacs: 1 - 4. Góllö-

võnk: Kalmár (11-esbõl)
Elmaradt mérkõzés: Tass - Kolon FC: 4 - 2. Gól-

lövõink: Juhász J. (2).
Izsák László

Az idei télen is megrendezzük a hagyományos Csar-
nok Kupát. Ebben a kiírásban, a tavalyihoz hasonlóan
ismét nyolc csapat nevezett. Két együttes is elsõ alkalom-
mal vesz részt a bajnokságban. Nagyon izgalmasan ala-
kultak eddig az eredmények. Elsõ ízben rendezünk ráját-
szást. Az alapszakasz után, némi meglepetésre az ifjúsági
csapatunkból álló Vino csapata is bekerült a felsõházba.
Az elsõ négy és a második négy szétválik, és újra játsza-
nak egymással. Ezek után alakul ki a végeredmény.

Az alapszakasz végeredménye: 1. Heibl Team, 2.
Díszkert, 3. Inter Waker, 4. Vino, 5. S. Team SE.,6. Szabad-
szállás, 7. Tüzes Kandúr, 8. Merkúr

A rájátszás menetrendje:

Január 23. Vasárnap: 16:00: S. Team SE. - Merkúr,
17:00: Szabadszállás - Tüzes Kandúr, 18:00: Heibl Team
- Vino, 19:00: Díszkert - Inter Waker

Január 29. Szombat: 13:00: Szabadszállás - Merkúr,
14:00: S. Team SE. - Tüzes Kandúr, 15:00: Díszkert - Vino,
16:00: Heibl Team - Inter Waker

Január 30. Vasárnap:
16:00: Tüzes Kandúr - Merkúr, 17:00: S. Team SE. -

Szabadszállás, 18:00: Inter Waker - Vino, 19:00: Heibl
Team - Díszkert

Eredményhirdetés: január 30. 20:15.
Minden érdeklõdõt szeretettel várnak a szervezõk!

-izsák-

Megyei selejtezõk Izsákon
Január 15-16-án a Megyei

Szövetség szervezésében kiírt te-
remlabdarúgó bajnokság selejte-
zõi közül két csoport küzdelmeit
is Izsákon rendezték meg. A szom-
bati csoportból Ladánybene és
Jakabszállás csapatai jutottak to-

vább. A Sárfehér SE a vasárnapi
csoportban szerepelt. Csapatunk
3 - 3 gyõzelmet és döntetlent ért
el. Az utolsó mérkõzésen (ame-
lyen nem a Sárfehér szerepelt) dõlt
el, hogy Kunszállás mellett me-
lyik csapat szerepelhet a Kalocsán

rendezendõ döntõben. Végül, mi-
vel a bugaci csapat kikapott Ke-
rekegyházától, szerencsére a mi
csapatunk folytathatja. A döntõt
Kalocsán rendezik január 22-én.

HAJRÁ IZSÁK!
-izsák-

Kedves Barátaink!
A közelgõ karácsony elõtt, az

utcákat járva, az áruházakban to-
longva, azon gondolkodtam, mint-
ha a mi gyerekkorunk karácsonyai
boldogabbak, harmonikusabbak
lettek volna. Talán mára elfelejtet-
tünk mélyebben, belülrõl is ünne-
pelni? Mintha egy kicsit perzsavá-

sárrá vált volna minden. Majdnem
ki-mit-tud jelleggel. Vagy talán mi
látunk másképpen mindent, mert
idõsek lettünk? Az is lehet. De miért
csak ilyenkor vagyunk kedveseb-
bek, elõzékenyebbek egymáshoz?
Valahogy e néhány napon megvál-
tozunk.

Aztán vannak ilyenkor petár-

dák is, egyes emberek, állatok rémü-
letére. Ijesztgetés, villogtatás, stb,
stb. Kívülre is, belülre is. Ki így, ki
úgy.

Ebben a megzavarodott világ-
ban meg is kérdeznénk, meg is kér-
dezzük: Mi rághatja õsi fánkat? No
nem a karácsonyfát, a NEMZET
FÁJÁT.                              Rózsa Béla
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Nyilvános kuratóriumi ülés
Az Izsáki Szent Mihály Közhasznú Alapítvány kuratóriuma 2005.

február 13-án 19 órakor tartja következõ nyílt ülését, a Katolikus Kö-
zösségi Házban.

KÉK  HÍREKMunkahelyteremtõ programunk
részletei

A december és január közötti
idõszakban megduplázódtak a
bûncselekmények mind számsze-
rûleg, mind értékhatárban az el-
múlt hónapokhoz képest.

A bûnelkövetõk az ünnepek
alatt nem pihentek, ennek “ered-
ményeként” az alábbi cselekmé-
nyekrõl tudok beszámolni.

Karácsony és szilveszter kö-
zötti egy hét alatt ismeretlen tet-
tesek betöréses lopást hajtottak
végre az Izsáki Sárfehér Pinceszö-
vetkezet sérelmére a Vasút utcai
telephelyükön. A kár 20.000 Ft.
Szintén telephelybetörés történt
a Gedeon dûlõben, onnan gázpa-
lackokat tulajdonítottak el közel
200.000 Ft értékben. A lezáratlan
gépkocsik továbbra is könnyû
prédái a tolvajoknak. Az emberi
felelõtlenséget kihasználva szil-
veszter elõtt a Batthyány utcán
parkoló egyik személygépkocsi-
ból ismeretlenek személyes irato-
kat és 10.000 Ft készpénzt emel-
tek ki. Többszöri figyelemfelhí-
vás ellenére továbbra is sok a le-
záratlanul hagyott gépkocsi az
utcákon, az erre szakosodott úgy-
nevezett utazóbûnözõk másodpe-
recek alatt kipakolnak a gépko-
csi utasterébõl, majd a “munka”
végeztével indulnak tovább más
településekre.

Sajnos bûnügyi szempontból
az ünnepek szomorúra sikeredtek,
melynek “csúcspontjaként” szil-
veszter éjszaka, rövid idõ lefor-
gása alatt három lakásbetörés és
két betörési kísérlet történt Izsák
területén. Ezekrõl az ügyekrõl a
nyomozás érdekeire tekintettel
több információt nem közölnék.

A negatívumok mellett a po-
zitívumokról is szólok. Az elmúlt
hetekben történt betöréses lopás
és alkalmi lopás ügyében elõre-
haladott eredményes nyomozá-
sok vannak folyamatban, vala-
mint egy 2004 november 2-án
történt lopási ügyben sikerült az
elkövetõt és az eltulajdonított

250.000 Ft értékû tárgyat felku-
tatni és a nyomozást eredményes-
sé tenni.

További két büntetõügy ma-
gánokirat-hamisítás miatt van fo-
lyamatban, az elkövetõk gépko-
csik adásvételével kapcsolatban
valótlan szerzõdéseket kötöttek
és a hamísított iratokat felhasznál-
ták.

Egy ügy egyedi azonosító jel
meghamisítása bûntett miatt van
folyamatban, egy csengõdi lakos
a személygépkocsijára, melyen
egyébként nem volt rendszám,
egy másik jármûre kiadott rend-
számtáblát helyezett fel, így köz-
lekedett Izsákon, ezzel bûncse-
lekményt követett el, ami három
évig terjedõ szabadságvesztéssel
is büntethetõ.

Tanulságként jegyezzük
meg, senki ne essen hasonló hi-
bába, hogy valótlan tartalmú ha-
tósági jelzéseket használ fel, mert
a törvény szigorúan bünteti az
elkövetõket.

A tél beköszöntével nem csak
a közlekedésben részt vevõk van-
nak veszélyben a megváltozott út
és látási viszonyok miatt, hanem
az éjszakákat a szabadban töltõ,
eltévedt emberek is. A hideg és a
köd sajnálatos halálesetet ered-
ményezett. Egy izsáki férfi gya-
logosan indult tanyájára január
10-én éjszaka, a csatornapart kö-
zelében eltévedt, majd a közel két
méter mély vízbe esett és megful-
ladt.

Figyeljenek az éjszakák so-
rán egyedül lévõ és láthatólag
bajban lévõ személyekre, ilyen
esetben is várom értesítésüket,
elõzzük meg a tragédiákat.

Amennyiben valaki informá-
cióval tud szolgálni a fenti, illet-
ve más bûncselekménnyel kap-
csolatban kérem, jelezze szemé-
lyesen vagy a 06 20 539-5549
hívószánon.

Bóbis Attila
csoportvezetõ

Karitász-bál
Január 28-án szombaton 19 órától tartja a helyi Katolikus Karitász

Csoport jótékonysági bálját a Vino Étteremben. Belépõ 2000 Ft. A
szeretetszolgálat a báli bevételbõl rászoruló családokat támogat. Azok
számára, akik segíteni szeretnének, de az estre nem tudnak elmenni,
500 Ft-os támogatójegyeket is kibocsátottak. A csoport tagjai kérik,
akik tudják, támogassák segítõ törekvéseiket. Jegyek Nagy Ferencnénél
és csoport tagjainál válthatók.

Sokan érdeklõdtek munkahelyteremtõ progra-
munkról az elmúlt hónapban, ezért a gyakran ismé-
telt kérdések közül válogatva néhány fontos részle-
tet szeretnék az Izsáki Hírek hasábjain keresztül is
ismertetni.

Kik jelentkezhetnek?
16 és 24 év közötti fiatalok és aktív korú megvál-

tozott munkaképességûek, legfeljebb 8 vagy 10 osztá-
lyos általános iskolai végzettséggel. Fontos, hogy a
Munkaügyi Központ nyilvántartásában szerepeljenek.
Minden jelentkezni szándékozónak érdemes ellenõriz-
ni, hogy jelenleg szerepel-e aktuális, érvényes elérhe-
tõségi adatokkal a nyilvántartásban.

Mi a jelentkezés módja?
Kecskeméten, a Munkaügyi Központ nyilvántar-

tásában frissíteni, aktualizálni kell az adatokat. Mind-
azon munkanélküliek, akik Izsák és 30 kilométeres
körzetében a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kiren-
deltségén 2005. február végén az adatbázisban szere-
pelnek, és a feltételeknek megfelelnek, automatikusan
ismertetõt és jelentkezési lapot fognak kapni.

Ha nem jár a munkanélküli segély, lehet-e jelent-
kezni?

Igen. Akár jár a munkanélküli járadék, akár nem,
fog kapni értesítést, ha egyébként a feltételeknek meg-
felel. Feltételek: 16-24 év közötti életkor, vagy meg-
változott munkaképesség. Mindkét esetben lényeges
az alacsony iskolai végzettség.

Miért csak alacsony iskolai végzettséggel lehet
jelentkezni?

Az Európai Unió Humánerõforrás-fejlesztési Ope-
ratív Programja meghatározott hátrányos helyzetû cél-
csoportok foglalkoztatási gondjainak enyhítését jelö-
li meg prioritásként. A pályázat keretében csak az ala-
csony iskolai végzettséggel rendelkezõ munkanélkü-
lieket vehetjük fel a programba, az Unió csak ezt támo-
gatja.

Magasabb iskolai végzettséggel van-e esély a fel-
vételre?

A projektbe bevonhatóak olyan munkanélküliek
is, akik bár rendelkeznek szakmunkásképzõ iskolában
vagy szakiskolában szerzett szakképzettséggel, de a
projektbe való jelentkezés idõpontját megelõzõ leg-
alább 6 hónapban szakképzettségüknek megfelelõ
vagy azzal rokon munkakörben nem volt munkavi-
szonyuk. (maximum 30%, azaz maximum 10 fõ)

Hány fõnek lesz munkahelye, mik az esélyek a
felvételre?

A programba 36 fõt tudunk felvenni Izsák és 30
kilométeres körzetébõl. Elsõsorban Izsákról szeretnénk
felvenni fiatalokat. Elsõdleges célcsoport a 16 és 24 év
közötti, hátrányos helyzetû alacsony iskolai végzett-
ségû munkanélküli fiatalok. Ebbõl a célcsoportból a
tervezett létszám 70-80%-át, azaz mintegy 25-30 fõt
szeretnénk felvenni. A másodlagos célcsoportból, a
megváltozott munkaképességû, alacsony iskolai vég-
zettségû munkanélküliek körébõl maximum a résztve-
võk 30%-át, mintegy 10 fõt tervezünk felvenni.

Mit kell csinálni, mi lesz a tényleges munka?
A munkahét 5 napból fog állni, melybõl 2 nap

foglalkoztatási nap, 2 nap oktatási, 1 nap speciális fog-

lalkoztatási nap. Foglalkoztatási napokon alapfeladat
napi 4 órában: 2,5 óra internetezés: a kedvenc szaba-
don választott saját hobbival kapcsolatos internetes
oldalakat kell keresni és olvasgatni, illetve különféle
kapcsolódó fórumokon, beszélgetõ-csatornákon sze-
repelni. 1 óra a tapasztalatok, olvasottak, a talált érde-
kességek leírására minimum 1db A/4 oldal terjedelem-
ben. 30 perc a napi tevékenység és az elért eredmények
dokumentálására, a következõ nap és idõszak tevé-
kenységeinek tervezésére. Képzési napok: Alapfokú
számítógép használói-kezelõi tanfolyam napi 6 órá-
ban, mely államilag elismert OKJ bizonyítványt ad.
Heti egy speciális foglalkoztatási nap: minden máso-
dik héten pénteken kirándulás vagy egyéb közösen
választott szabadidõs programok, a köztes heteken
brainstorming jellegû “hogyan tovább” megbeszélé-
sek a projekt eredményessége és a továbbfoglalkoztat-
hatóság szempontjait szem elõtt tartva.

Mennyi lesz a fizetés?
Minden résztvevõnek egyenlõ mértékben 57.000.-

Ft bruttó minimálbér. Ezen kívül különféle jutalmak,
ösztöndíjak, melyek összege kiváló munkavégzés és
jó csapatmunka esetén akár az alapfizetés többszörö-
sét is elérheti. A projekt mûködése során képzõdõ pro-
fit teljes mértékben ugyanis kizárólag a foglalkozta-
tottak jutalmazására, fizetésemelésére fordítható.

Mennyi ideig lesz munkahely, meddig tart a prog-
ram?

Az Európai Unió 2005. május elsejétõl 13 hóna-
pig támogatja a programot. Ezután következik egy
kötelezõ 6 hónapos továbbfoglalkoztatási szakasz,
melyben szándékaink szerint a projekt sikere függvé-
nyében minimum a 25 legjobb dolgozót végig tovább
tudjuk foglalkoztatni. Ezután ugyancsak a projekt si-
kere függvényében folyamatosan (határozatlan idõre)
szándékunkban áll a résztvevõket továbbfoglalkoz-
tatni.

Kell-e számítógépes vagy egyéb elõképzettség?
Nem szükséges. Az alapoktól lehetõség lesz elsa-

játítani az ismereteket. Természetesen szükséges egy
alapvetõ érdeklõdés a számítástechnika, internet irá-
nyába, azonban a szaktudás, hozzáértés nem felvételi
követelmény.

Mibõl áll a felvételi?
A jelentkezési lapokat kitöltõk, visszaküldõk egy

beszélgetésen vesznek részt, mely alapján a felvételi
bizottság kiválasztja a projektben résztvevõket. A fel-
vételi célja, hogy a jelentkezõk alkalmasságát felmér-
je, a jelentkezõk érdeklõdési köre, személyiségtípusa
alapján egy várhatóan jól együttdolgozni képes, össze-
tartó csapatot állítson össze. A felvételire nem szüksé-
ges készülni, nem lesznek sem beugrató kérdések, sem
mûveltségi kérdések, csupán õszinteséget, nyíltságot
várunk a jelentkezõktõl.

A jelentkezõk által feltett kérdések közül igyekez-
tem kiválasztani azokat, melyek szinte minden, vagy
legalábbis a legtöbb érdeklõdõben felmerültek. A fen-
tiekben nem érintett kérdésekben, illetve bármely, az
izsáki munkahelyteremtõ programot érintõ kérdésben
az érdeklõdõk a fõpályázó Izsáki Sárfehér Polgárõr
Egyesület vezetõségi telefonszámát hívhatják: 06 70
33 21 499.                                                      Nagy Máté

In memoriam
Elment tõlünk egy nagysze-

rû Asszony, aki sok-sok éven át
fontos személyisége volt Izsák
gazdasági-társadalmi életének.

1976-ban a SAVÁRIA Cipõ-
gyár képviselõjeként került Izsákra, az akkor már mû-
ködõ cipõfelsõrész-készítõ üzem II-es részlegéhez. Õ kép-
viselte, felügyelte az ipari technológiát, nagy türelem-
mel tanítgatta a futószalagszerû munkához nem iga-
zán szokott szak- és betanított munkásokat. Mûvezetõi,
fõmûvezetõi, majd üzemvezetõi beosztása mellett sike-
reket, megbecsülést, tekintélyt teremtett magának ak-
kor is, amikor az osztrák LEGERO cég vette át az üze-

met. Formális és informális kapcsolatait kihasználva
küzdött, harcolt, lobbizott a cipõüzem talpon maradá-
sáért. Erõfeszítései ideig-óráig elodázták, de megaka-
dályozni nem tudták, hogy lakat kerüljön a III-as, majd
a II-es üzem kapujára.

Magánéletében nem volt ilyen szerencsés Neki nem
adatott meg a nõi hívatás legszebb része, hogy anya
lehessen.

Egészségi állapota az utóbbi években fokozato-
san romlott, míg ez a nagyszerû szív megszûnt dobog-
ni.

Emlékezünk Rád, Poór Erzsébet!
Klima Sándor

Akció! Mûsoros

videókazetta-vásár,

100 Ft-tól.

Videótéka , Izsák, Csokonai u. 1.
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V A L L Á S

Együtt építeni Mit hoz a jövõ?
                                                                                       Olvasandó:

Jeremiás könyve 29:1-14.

Esperesi
beiktatás

Dr. Bábel Balázs, a Kalocsa-
kecskeméti Fõegyházmegye érse-
ke, 2005. január 9-vel kerületi
esperessé nevezte ki Podmaniczki
Imre plébánost. Ünnepélyes be-
iktatására január 30-án a 9 órai
szentmisében kerül sor.

Lelkes, szakmaszeretettel tel-
jes régészek szokták mutogatni a
látogatóknak õsi templomok tit-
kait: hol állnak az õsi alapok,
majd hogy épült a régi, antik kö-
vekre román stílusú istenháza,
majd meg ezt gótikus stílusban
átépítették, aztán a barokk teker-
vényes, ünnepélyes ruházatával
mindezt befödték, s ma rengeteg
aprólékos munkával próbálják
elõkaparni, s mint csodálatos ér-
tékeket megmutatni, ami a régeb-
bi múltból még megmaradt. Az
alap ugyanaz, a korok stílusai igen
eltérõek, s ha az egészet együtt
látnánk, azt mondhatnánk, hogy
nem lehet kinézni, mifajta épít-
mény került az egyszer megvetett
fundamentumra. Biztos minden
kor embere jó szándékkal a leg-
szebbet akarta az Úrnak ajánlani,
ami mûvészetébõl, mesterségébõl
tellett, akkor is, ha az elõzõ kor
értékét nem tartotta olyannak,
amit közös kincsként megbecsül-
jön. Hát, testvéreim, ilyennek lá-
tom én a mai keresztény életün-
ket, Egyházunk építkezését. Az
újítás elvetette, sokszor lerombol-
ta a régit, nem azért, mert az nem
volt jó, hanem az ízlés fontosabb
volt a megtartásnál. De talán az is
elérte szívünket, hogy elõássuk és
megtaláljuk, ami értékes volt és
ma is az, s nem szégyelljük, hogy
az is a miénk, ha változtató gon-
dolatunk sokkal újabb keletû is.
Van azonban, ami mindig érték,
soha el nem vetendõ, mert nem
rajtunk áll, s nem a mi változtatni
való kedvünktõl függ: Krisztus és
az Õ Evangéliuma, egységet vá-

gyó akarata, hangsúlyos “Mon-
dom nektek” parancsai. Egy az
Úr, egy a hit, egy a keresztség.
Egy a Biblia és egy az apostoli
hagyomány, egy a kenyértörés és
egy a Jézust követõ pásztorok
sora. Egy a Krisztus, egy a nyáj,
egy a megbízott pásztor, akire
Egyházát építette, s akire bárá-
nyai legeltetését bízta. Ez a sok,
Jézusi érték mindnyájunké, egye-
temes kincsünk s egyetemes kö-
telességünk, hogy megtartsuk, s
hogy más alapot ne keressünk,
bármennyire is viszket a kezünk
mást építeni. Amikor az idei év-
ben alapigeként elõttünk áll Pál
apostol intelme: “Mert más ala-
pot nem vethet senki a meglévõn
kívül, amely Jézus Krisztus”, ak-
kor meg kellene gondolnunk:
nem kellene talán közösen is épí-
tenünk, nehogy a Krisztusra épít-
getett Egyházunk olyan legyen
mint a Disney-Land bizarr és va-
lószínûtlen varázs-palotái! Úgy
látszik, nem csak az alapot kell
megtartanunk, hanem összefogva
egy akarattal és egyenletes terv
alapján felépíteni azt, amit a Meg-
váltó ránk bízott. Az építõmeste-
rek tanácsának megalkotása na-
gyon idõszerûvé vált. Azért, hogy
szégyent ne valljunk. Azért, hogy
az Egyház építménye is stabil és
egységes legyen, nemcsak a vál-
tozatlan szilárdságú és hûséges
alap: az Úr szeretete. Nos, van
mire igyekeznünk! Ehhez adjon
nekünk bölcsességet és erõs jó
szándékot a Bölcsesség és
Jótanács Lelke!

Podmaniczki Imre plébános

Egyházközségi hírek
- A keresztény egységért végzett imanyolcad keretében kedden

a katolikus templomban Nagy Árpád nagytiszteletû úr hirdet igét,
pénteken Kisizsákon a templomban Podmaniczki Imre plébános
vezetésével imádkozunk együtt.

- Január 30-án, vasárnap a 9 órai szentmisében Dr. Bábel Balázs
érsek úr beiktatja az új kerületi esperest hivatalába. Utána egyház-
községi tanácsülés és szerény ebéd lesz.

- Február 2-án, szerdán, Gyertyaszentelõ ünnepén, Urunk be-
mutatásának napján este 6-kor a szentmise keretében lesz a gyer-
tyaszentelés.

- Február 3-án este a szentmisében és február 6-án, Farsang va-
sárnapján a szentmisék után Balázs-áldást osztunk.

- Február 8-án éjjel fél 12-tõl szentségimádást tartunk, majd
éjfélkor hamut szentelünk és hamvazunk. Ezzel megkezdõdik a
nagyböjti idõ.

- Február 13-án, nagyböjt 1. vasárnapján is hamvazunk a szent-
misék után a böjt megnyitásaként.

- Nagyböjtben minden pénteken este fél 6-kor keresztúti ájta-
tosságot tartunk, utána a szentmisében nagyböjti szentbeszédek
lesznek.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak, ismerõsöknek,
volt szomszédoknak, akik

ÖZV. TÓTH ISTVÁNNÉ PAPP PIROSKA
temetésén megjelentek, sírjára virágot helyeztek, és fájdal-

munkban osztoztak.                                                  A gyászoló család

E M L É K E Z É S

id. Kamasz András halálának 4. évfordulóján

„A múltba visszanézve valami fáj, valakit
keresünk, aki nincs már.

   Nélküled szomorú üres a házunk, még most
sem hisszük el, hogy hiába várunk!”

Szeretõ felesége, gyermekei és unokái

Abban talán minden rendû, ran-
gú, világnézetû és anyagi tehetségû
ember egyetért, hogy “nehéz idõket
élünk”. Sok jele van annak, hogy egy-
re kiterjedtebbek a bajok, s lassan ez a
dáridós ország és világ olyan “lendü-
letbe jön”, hogy azt sem tudjuk majd,
honnan kell összeszedjük magunkat.
Mit tegyünk, mit tehetünk?

Az Ige arra tanít minket, hogy Is-
ten szabadítására ebben a szorongatta-
tásban kell felkészülni. A “nehéz idõk-
ben” is - tolmácsolja Jeremiás próféta
is az Úr szavát - az a legfontosabb,
hogy ápoljátok az Úrral és az egymás-
sal való szent közösséget!

Egyet biztosan nem szabad ten-
nünk: nem szabad közönyösnek len-
nünk a város, a nemzet, az ország iránt,
melyben élünk. Isten a maga népének
ebben a világban minden körülmények
között feladatot ad. Ahhoz, hogy Jé-
zus Krisztus akarata szerint a világ vi-
lágosságává, a föld sójává, a nagy
masszába rejtett kovásszá legyünk,
nyílván valami “többet” kell hozzáad-
nunk a hétköznapokhoz. Nem keve-
sebbrõl szól így Isten ígérete, mint
hogy rajtunk keresztül mennyei erõk
áradhatnak be abba a környezetbe,
amelybe Teremtõnk állított minket.

Mindeközben az egyháznak el kell
kerülnie a félrevonulás csapdáját, ami-
kor úm. “csak a lelkiekkel foglalko-
zunk...”; de hasonlóan az
elvilágiasodás zátonyát is, amikor el-
feledkezik a tanítvánnyá tétel elsõdle-
gességérõl. A keskeny út a kettõ kö-
zött vezet, errõl tanúskodik az Ige.

Szószerinti tanácsokat ad: “épít-
setek házakat!”. Vagyis: mozdítsátok
elõre a dolgokat. Ehhez azonban nem
árt tudni, merre van “elõre” és merre
van “hátra”. Ezért a keresztyén ember
mindent Isten kijelentett Igéjéhez mér!
Igyekeznünk kell kiismernünk magun-
kat a körülöttünk zajló eseményekben,
s azokat megítélni, Isten Igéje szerint

valóak-e? Így lehetünk építõek (eu-
konform kifejezéssel: konstruktívak).
Olyanok, akik törekszenek arra, hogy
amit Istentõl mi is úgy kaptunk, hoz-
záadjuk a világhoz. Ezért épít a hívõ
ember  házasságot, egyházat, házat,
hazát...

S mindezt nem a “tetõvel” kezdi,
pl.: házasság esetén nem az elhálással.
Az alapozás mindig ellenállóvá teszi
az építményt, akkor lehet majd terhelni
viharral, kísértéssel vagy cunamival is.
Nem szabad sajnálni az imádságot, fá-
radtságot, áldozatot! Ha sokszor töb-
bet nem is tehetünk, de elgondolkod-
tathatunk másokat: így is lehet élni!

Aki ültet - ti. “ültessetek gyümöl-
csösöket!” -, az mindig túllát a pillana-
ton. Nem a gyors meggazdagodás
mozgatja, a rablógazdálkodás törvé-
nyes formái. Annak örül, hogy lesz
majd, aki szedjen arról a fáról. Aki fát
ültet, a jövõnek dolgozik. A jövõ pe-
dig továbbra is Isten kezében van!

A jövendõre  ma kell felkészülni:
“szüljetek gyermekeket!” Látunk-e jö-
võt magunk elõtt? Gondolunk-e a jö-
võnkre? Mert az emberek szülési ked-
ve mindig szorosan összefügg a jövõ-
képükkel!

Vigyáznunk kell, mert a jövõ ér-
telmes reménysége nélkül “alásüllyed”
(Jeremiás siralmai 1: 9) az életünk.
Ugyanúgy alásüllyedünk, ha pillanat-
nyi önzõ érdekeinktõl vezettetve nem
vállaljuk a jövõt (a gyermekáldást, egy-
mást). Nem csak magunkkal kell el-
számolnunk majd az Úristen elõtt, ha-
nem mindazzal is, amit megtehettünk
volna másokért, a ránkbízottakért, de
elmulasztottuk.

S ha mindezeket egybefoglaljuk
abban, hogy talán egy emberöltõ múl-
va következhet el emberileg, amit nem
látunk, de remélünk; teszünk érte, ha
nem is mi aratunk - “imádkozhatunk a
városért”. Ez a legtöbb, amit minde-
nek felett megtehetünk: ajtót nyitunk

Isten elõtt. “Legyen meg a Te akara-
tod, amint a mennyben, úgy a földön
is.” Azaz: tedd a földet is mennyé, mert
mi leginkább csak pokollá tudjuk ala-
kítani.

A keresztyén embernek sosem
szabad errõl lemondania. Nem szabad
azon sem megbotránkoznunk, hogy a
világ ezzel szemben, csak “tûzoltásra”
akarja felhasználni az Isten népét. Te-
leszórja a várost kocsmákkal, majd jöj-
jön az egyház és végezze az
iszákosmentés munkáját. Tönkreteszi
a fiatalokat hazugságokkal, és jöhet-
nek utána a hívõk és mentsék a kalló-
dókat, térítsék jó útra a narkósokat...
Építsen az egyház szeretetotthonokat;
ha szökõár van, hozza a segélyeket. A
világ törvényesíti a homoszexualitást,
az egyház pedig vigasztalja halálukig
az Aids-betegeket...

Nos, ilyen Babilonban kell olyan
krisztusi irgalommal és mentõ szere-
tettel szolgálnunk, hogy ne váljunk a
világ “kiszolgálóivá”. Mert akkor le-
het, hogy színbõl kedvel minket a vi-
lág, de a jövendõnket szem elõl tévesz-
tettük, talán el is vesztettük.

Isten eligazítását kérve (Zsolt. 143:
10), érdeklõdéssel és törõdéssel kell a
város, a világ felé fordulnunk, tevéke-
nyen, mindenre készen, amire az Úr
küld.

Soha nem volt népszerû ez a “po-
litikus” (polisz= város; akit a város
sorsa érdekel( “politikus”) magatartás.
A világ azt akarja, hogy a hívõ nép is
álljon be valamelyik csoportba, hagyja
magát irányítani. Ne Isten szavára hall-
gatva cselekedjen. Némely hívõk pe-
dig azt szeretnék, hogy minden keresz-
tyén álljon félre, és hagyja ezt az elsza-
badulni látszó szekeret oda rohanni,
ahova eljut majd...

Isten azonban továbbra is Ura a
történelemnek! Álljunk meg mindab-
ban a szolgálatban, amire Isten hív
minket!

Tanuljunk sokkal hûségesebben,
nagyobb hittel könyörögni és munkál-
kodni akkor is, ha iszonyatosan sötét
erõk látszanak az események mögött.
Mert nagyobb az, Aki bennünk lakik,
mint aki e világban lakik! (1Jn.4:4.)

Nagy Árpád

Gyülekezeti hírek
- ökumenikus imahét alkalmai: január 17 - 22., a gyülekezeti házban, 17.00

órától
- !kivétel!: pénteken (január 21.), 15.00-tól Kisizsákon tartunk ökumenikus

istentiszteletet.
- evangelizációs hét: február 7 - 12. között, az alkalmak minden nap 18.00

órakor kezdõdnek a gyülekezeti házban.
- Nagyböjti úrvacsoraosztásra kerül sor: február 13-án (vasárnap)
- Kisizsákon január 30-án tartunk istentiszteletet, 13.30-tól
- Köszönjük mindazok segítségét, akik adójuk 1%-val 2004-ben támogat-

ták az izsáki reformátusok “Feltámadunk Alapítvány az Izsáki Református Te-
metõért” alapítványát. A támogatás mértéke: 87.088ft. Az adományokat a refor-
mátus temetõ fenntartására fordítjuk.

- Kérjük, hogy adója 1%-ával 2005-ben is támogassa a Református Egyhá-
zat. Technikai szám: 0066. Adója másik 1%-ával kérjük, támogassa a “Feltáma-
dunk Alapítvány az Izsáki Református Temetõért” alapítványunkat. Adószám:
18351545-1-03

Köszönettel: az Elnökség

IKEM hírek
- február 18-án (pénteken), 17.00

órától , a  református gyülekezeti ház-
ban Dr. Medvigy Endre irodalomku-
tató tart elõadást Sinka István pásztor-
költõ életérõl és munkásságáról, köz-
remûködik: Szabó András elõadómû-
vész.

- Kérjük, hogy adója 1%-val tá-
mogassa az Izsák és Környéke Erdé-
lyi Magyarok Egyesülete közmûvelõ-
dési szolgálatát. Adószámunk:
18364107-1-03

Köszönettel: az Elnökség
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Az Arany sárfehér
Szõlõ és Bortermelõk

Szövetkezetének
tájékoztatója

Könyvtári hírek, új könyvek
Courts-Mahler: Elátkozott sziklák; Cronin: Éjszakai fény; Daniels:

Sünik a nappaliban; Daniels: Dolphin diaries; Disney: Lilo és Stich;
Kertész: Sorstalanság; Lingdren: Háztetey Károly újra repked;
Nöstlinger: Suzi titkos naplója; Pol: Nina csillaga; Pol: Szelek szár-
nyán; Shan: Darren Shan regényes története; Stine: Libabõr; Tolkien:
Bombadil Toma kalandjai; Vanoyeke: A fáraónõ; Wilson: Ki mer töb-
bet? Tracy Beaker tovább nyomul; Shen: Feng shui; Vass: Papíran-
gyalkák és díszek; Cranfield: A világ 100 legnagyobb természeti cso-
dája; Pollard: A világ 100 legnagyobb katasztrófája; Sieczka: Csakra
légzés; Amit a prosztatarákról tudni kell; Amit a tüdõrákról tudni kell;
Amit a vastagbél- és végbélrákról tudni kell; Amit az emlõrákról tudni
kell; Török: A pajzsmirigy- betegségek és az étrend: kiváltó okok:
tünetek, megelõzési és kezelési  lehetõségek; Wild: Cserépkályhák és
kandallók; Benzoni: A mediterrán expressz I-II-III; Blake: Farkasok-
kal táncoló; Collins: Halálos ölelés; Drougge: Kell a férfi?; Eloy
Martinez: A méhkirálynõ röpte; Fielding: Nagy szerelmem története;
Gayle: A harmadik iksz; Habe: apák vétke; Herbert: Brian: A Dûne;
Holt: A szirén éneke; Kertész: Gályanapló; Kertész: A számûzött nyelv;
King: Álom csapda; Madison: A remény színe; Nöstlinger: A tûzpiros
hajú Friederika; Roberts: A Calhoun család; Rusthon: Sophie.

Továbbra is vá-
runk régi fotókat

Mint korábban is jeleztük, sze-
retnénk minél több olyan régi fény-
képet összegyûjteni melyek Izsák
távolabbi, vagy közelebbi múltjának
egy-egy eseményét rögzítik. Minden
téma érdekel bennünket; pl. szüre-
tek, vagonba rakodás a vasúton, vo-
nat érkezés-indulás, szõlõleadás, ün-
nepségek, tanácsi, egyházi esemé-
nyek, utcai forgalom korabeli autók-
kal, motorokkal, stb, stb. Bármi, ami
a régi Izsák életét, városképét mutat-
ja. Több fotót kaptunk már eddig,
ezeket köszönjük tulajdonosaiknak.
Aki rendelkezik tehát az említett té-
májú fényképekkel kérjük, jelezze.
Másolás után minden fényképet
visszaadunk tulajdonosának. Segít-
ségüket köszönettel várjuk!

Szerkesztõség

Az Arany sárfehér Szõlõ és
Bortermelõk Szövetkezete, a vele
társult orgoványi és a helvéciai ter-
melõi csoportokkal együtt, decem-
ber végén állami elismertetésben ré-
szesült. Magyarországon ez a három
termelõi csoport az elsõ, amely álla-
mi elismertetést kapott. A társulás
lényege, hogy a társult termelõi cso-
portok megkapják az állami elisme-
rést akkor is, ha egyébként, külön-
külön, nem érik el az elismerés fel-
tételeként meghatározott 300 milli-
ós árbevétel-küszöböt, de a társulás
együttes árbevétele már meghaladja
azt. A társulásban résztvevõ terme-
lõi csoportok nem vesztik el gaz-
dálkodási önállóságukat. Állami el-
ismerés birtokában lehetõvé válik az
EU-s támogatások lehívása. A tár-
suláshoz további három termelõi
csoport -Kiskõrös, Csongrád és
Tiszakécske- vonzáskörzetébõl je-
lezte társulási szándékát. Egy ilyen,
az egész borvidéket átfogó szerve-
zõdésnek esélye van minden eddi-
ginél erõsebben a termelõi képvise-
letre.

Sok szövetkezeti tag az idei ter-
més ellenértékének jelentõs részét a
felvásárlóktól május végén, esetleg
augusztus-szeptember hónapban
kapja meg. Felmerül a kérdés, hogy
addig mibõl finanszírozzák tagjaink
az idei évi szõlõtermelést.

Rajtuk kívánunk segíteni a kö-
vetkezõ akcióval: a Szövetkezet,
együttmûködve az izsáki, kiskõrö-
si, orgoványi és jakabszállási gaz-
daboltokkal, meg kívánja hitelezni
az éves mûtrágya- és növényvédõ-
szer költségeket. Az így meghitele-
zett összeget a következõ évi termés-
bõl kell visszafizetni. Hasonló meg-
állapodás kidolgozására kerül sor a
gépi szolgáltatókkal is. A gazdálko-
dás tervezése miatt kérjük az érdek-
lõdõket, hogy igényüket minél
elõbb, de legkésõbb február 20-ig
jelezzék a szövetkezeti irodán. A
kedvezményes lehetõséget csak a
szövetkezet tagjai vehetik igénybe,
a korábban lejelentett szõlõtermõ
terület arányában.

Ebben az évben Izsákon kerül
megrendezésre a VI. Kunsági Bor-
vidéki Borverseny. A megmérette-
tésre május 20-án kerül sor. Neve-
zési mintákat május 15-ig lehet le-
adni a hegyközségi, szövetkezeti iro-
dán. A borversenyre olyan borok-
kal lehet nevezni, amelyeket a bor-
vidéken termelt szõlõbõl készítettek.
Másik feltétel, hogy csak olyan bo-
rokkal lehet nevezni, amelyek már a
helyi vagy térségi borversenyeken
eredményesen szerepeltek. Erre le-
hetõséget biztosít a IV. Arany sár-
fehér Borverseny is, amely Izsák
Város Önkormányzata az Izsáki
Hegyközség és az Arany sárfehér
Szõlõ és Bortermelõk Szövetkezete
szervezésében 2005 április 15-én
kerül megrendezésre.

A borminták leadása és a neve-
zés szabályai: -nevezni az Arany sár-
fehér, vagy egyéb szõlõfajtából elõ-
állított termelõi, vagy forgalmi bo-

rokkal és pezsgõkkel lehet tételen-
ként 3-3 palackkal. Termelõi borokat
0,7 l-es, vagy 1,0 l-es boros palack-
ban, parafával lezárva kell leadni a
bírálat elõtt április 11-14 között 8-12
óráig az Izsáki hegyközségi, szövet-
kezeti irodán. A rendezvény helye:
Izsák, Vino étterem pincehelyiség.
Érdeklõdni az alábbi telefonszám-
okon lehet: 76/374-036, 20/5693-
783 Nevezési díj: 1500 Ft+Áfa/min-
tánként. Eredményhirdetésre a 16
órakor kezdõdõ szakmai elõadások
után, díszoklevelek, különdíjak át-
adásával együtt kerül sor, melyre a
boraikkal benevezett termelõket is
szeretettel várjuk. A díjátadáson részt
vesz és elõtte “A szõlõ - bor ágazat
gondjai, a hamisítás és a számlanél-
küli forgalom megszüntetése érdeké-
ben végzett intézkedések” címmel
elõadást tart, dr. Tarján Balázs  a Mi-
niszterelnöki Hivatal Ágazatpolitikai
Fõosztályának fõosztályvezetõje, a
Magyar Borakadémia Fõtitkára.

Kérjük a tisztelt tagokat, hogy
a szövetkezeti irodán jelezzék, ha az
elmúlt években változás állt be a
szõlõterület nagyságában, vagy ha
termõ ültetvényüket új telepítésre
váltották le, illetve ha új telepítésük
termõre fordult. Kérjük tagjainkat,
hogy a kiküldött borértékesítési nyi-
latkozatot kitöltés után szíveskedje-
nek minél elõbb visszaküldeni!

Javában tartanak, a keceli T.G.
Virágdekor Szakiskolával közösen
szervezett tanfolyamaink. A szõlõ-
termelõ szaktanfolyamot mintegy 45
termelõ látogatja, míg a növény-vé-
dõszer-méregraktárkezelõi kurzus-
nak 25-30 hallgatója van. A tanfo-
lyamok várhatóan március elején be-
fejezõdnek. A vizsgákra március
végén, április elején kerül sor.
Biogazda tanfolyam indul az Agrár-
kamara szervezésében. Jelentkezni
és tájékozódni rövid határidõvel a
szövetkezeti irodán lehet.

Január közepétõl egy újabb tá-
mogatási lehetõség nyílik a borter-
melõk elõtt: a bor magántárolás tá-
mogatás. A kérelmeket az MVH. ál-
tal kiadott formanyomtatványokon
kell beadni február 15-ig. A támo-
gatás annak a termelõnek adható, aki
vállalja, hogy saját termelésû asztali
borát kilenc hónapig tárolja, azt nem
értékesíti ezen az idõszakon belül.
A támogatás mértéke 10 forint/liter.
A tárolásba vont minimális mennyi-
ségnek 50 hektoliternek kell lennie.
A bornak egészségesnek, íz- és il-
lathibától mentesnek kell lennie. A
kérelmek 100 százaléka helyszíni el-
lenõrzésen esik át a tárolás végét
megelõzõ idõszakban. A helyszíni
ellenõrzést az OBI végzi. Az ellen-
õrzés a tárolás körülményeire, vala-
mint a tárolt termék minõségére vo-
natkozik.

Elérhetõségünk változatlan,
6070. Izsák, Dózsa tér 3,

T/Fx: 76/374-036, Mobil: 20/
5693-783, 20/2362558, E-mail:

aranysarfeher@vitae.hu,
Internet: www.aranysarfeher.hu

Vezetõség

Kipróbált receptek
Hús nélkül - finomat

Tájékoztató az eljárási illetékek
változásairól

Káposztaleves sajtgaluskával
Hozzávalók négy személyre: A galuskához: 6

dkg zsemlemorzsa, 4 dkg reszelt parmezánsajt, 4
dkg reszelt gouda sajt, 1 tojássárgája, 4 ek. tejszín,
só, bors. A leveshez: 1 közepes fej hagyma, 2 gerezd
fokhagyma, 10 dkg zellergumó, 1 vékony póréhagy-
ma, 2 szál zellerzöldje, 1 kiskanál szárított bazsali-
komlevél, 40 dkg káposzta, 1 ek. olaj, 2 zöldségle-
veskocka, 1 kiskanál csípõs paprikakrém, 40 dkg
paradicsom.

A galuskához a zsemlemorzsát, a kétféle sajtot,
a tojássárgáját és a tejszínt összekeverjük, ízlés sze-
rint sózzuk, borsozzuk, és 15 percig állni hagyjuk.
A zöldségeket megtisztítjuk, a hagymát és a fok-
hagymát apró, a zellert 1x1 cm-es kockákra, a pórét
és a zellerszárat vékony karikákra, a zellerzöldjét és
a bazsalikomot finomra vágjuk. A káposztát vékony
csíkokra szeljük. A felforrósított olajban meg-
fonnyasztjuk a hagymát, a fokhagymát és a pórét,
aztán rátesszük a káposztát és a zellert, megszórjuk
az elmorzsolt leveskockával és felengedjük 1 liter
vízzel. Frissen õrölt borssal és a paprikakrémmel
ízesítjük, fedõ alatt, mérsékelt tûzön 10-12 percig
félpuhára fõzzük. Hozzáadjuk a zellerszárat, a fel-
aprózott zöldfûszereket, a paradicsomot, ízlés sze-
rint utánasózzuk és fedõ alatt puhára fõzzük. Köz-

Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. tv. és a
44/2004. (12. 20.) PM. számú rendelet újólag sza-
bályozta az egyes illetékek díjait és annak megfize-
tési módjait.

Az egyes illetékek díjait 2005. január 1-tõl kész-
pénzben kell megfizetni. Ezek az illetékek a követ-
kezõk:

- az okmányirodai eljárások díjai (ezekre leg-
késõbb március 31-tõl készpénzben kell megfizet-
ni a díjakat)

- az összes adóhatósági eljárásban alkalmazott
illetékeket január 1-tõl szintén készpénzben kell
megfizetni.

Fenti illetékekre vonatkozóan az önkormány-
zat csekket ad ki az érintettek részére.

Az általános illeték díja 2005. február 15. nap-
jától 2.200.-Ft lesz a korábbi 2.000.- Ft helyett.

A készpénzben fizetendõ illeték befizethetõ a
Polgármesteri Hivatal házipénztárában, illetve bank-
kártyával is fizethetõ. A bankkártyával történõ fize-
tés esetében az igazoló bizonylat 1 példányát a ké-
relemhez csatolni kell. Amennyiben az illeték nem
lett leróva készpénzben, illetve átutalással akkor az
okmányiroda az ügyfelet felhívja, hogy a kézhez-
vételtõl számított 8 napon belül rója le, és egyide-
jûleg tájékoztatja az ügyfelet az eljárási illeték meg-
fizetésének módjáról és határidejérõl, valamint a

mulasztás jogkövetkezményeirõl.
Adóügyekben az összes illetékköteles kérelem

beérkezésével egyidejûleg kötelezettségként írja
elõ a fizetendõ eljárási illeték összegét az adózó
folyószámláján. Amennyiben az adóhatóság észle-
li, hogy az eljárási illetéket nem, vagy nem teljes
összegben fizették meg a hiányzó illeték összegét -
a mulasztási bírsággal együtt határozatban közli az
ügyféllel, azzal, hogy ha 8 napon belül nem tesz
eleget a fizetési kötelezettségnek, akkor mulasztási
bírságot is fizetnie kell. Ha az ügyfél a megjelölt
határidõn belül nem tesz eleget az illeték, illetve a
mulasztási bírság megfizetésének akkor az adóha-
tóság a határozat jogerõre emelkedését követõen
intézkedik az eljárási illeték és a mulasztási bírság
végrehajtása iránt.

A fentieken kívül tájékoztatjuk a lakosságot, a
Polgármesteri Hivatal részére az egyes eljárásokért
fizetendõ illetékekrõl:

- útlevél (5 éves)  6.000.-Ft,
- útlevél (10 éves) 10.000.-Ft,
- vállalkozói igazolvány  10.000.-Ft,
- gépjármû forgalmi engedély  6.000.-Ft,
- gépjármû törzskönyv  6.000.-Ft,
- gépjármû jogosítvány  4.000.-Ft.

Dr. Hauzmann János
címzetes fõjegyzõ

ben enyhén sós, vagy leveskockával ízesített, las-
san forró, bõ vízbe apró galuskákat szaggatunk a
masszából, és lassú, alig-forrással kb. 10 perc alatt
puhára fõzzük. Szûrõkanállal átrakjuk a kész leves-
be, s tálaljuk. Félbevágott miniparadicsomokkal dí-
szíthetjük.

Sajtos töltött burgonya
Hozzávalók négy személyre: 8 közepes burgo-

nya, só, bors, diónyi vaj, 2 ek. zsemlemorzsa, 10
dkg trappista sajt, 10 dkg füstölt sajt, 3 dkg liszt, fél
deci tej, 1 tojás sárgája, 1-2 gerezd fokhagyma, sze-
recsendió, 2 ek. olaj, 1-2 szál petrezselyem

Válasszunk lehetõleg egyforma méretû burgo-
nyákat. Fõzzük meg héjukban sós vízben. Hámozás
után hagyjuk langyosra hûlni, majd kivájjuk a bel-
sejüket úgy, hogy 1 centiméteres falvastagság ma-
radjon. A sütõt elõmelegítjük 200 fokra. Vajjal ki-
kenünk és zsemlemorzsával meghintünk egy nem
túl mély, sütõformát. Miközben a burgonya fõ, a
töltelékhez megreszeljük a kétféle sajtot, megszór-
juk liszttel, hozzáadjuk a tejben elkevert tojássár-
gáját, az áttört fokhagymát, ízlés szerint sót, borsot
és frissen reszelt, 1-2 csipetnyi szerecsendiót. A sajt-
masszát arányosan elosztva a burgonyákba töltjük,
a sütõedénybe rendezzük, közéjük szórjuk a kivájt
burgonyaforgácsot, kissé megsózzuk, megkenjük az
olajjal és aranysárgára sütjük, kb. 25 perc alatt. Fi-
nomra vágott petrezselyemmel díszítjük és mele-
gen tálaljuk.
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Izsák Város Képviselõ-testülete
17/2004. (XII. 29.) rendelete

A vízdíj megállapításáról

Izsák Város Képviselõ-testü-
lete az árak megállapításáról szó-
ló 1990. évi LXXXVII. tv. 7.§ (1)
bekezdése alapján az önkormány-
zat tulajdonában lévõ vízi-köz-
mû által szolgáltatott ivóvíz dí-
jának megállapításáról az alábbi
rendeletet alkotja:

1.§
A rendelet hatálya kiterjed az

Önkormányzat illetékességi terü-
letén a vízi-közmûbõl szolgálta-
tott ivóvizet használó magán - és
jogi személy fogyasztókra.

2.§
A szolgáltatott ivóvíz díja:

140.- Ft/m3 +ÁFA, amelyet a mért
fogyasztás alapján kell megálla-
pítani.

3.§
A fõmérõk havi alapdíja: brut-

tó 100.- Ft - fogyasztóhelyenként.
4.§

Ezen rendelet 2005. január 1.
napján lép hatályba, egyidejûleg
a 12/2003. (XII.24.) számú rende-
let hatályát veszti.

I z s á k , 2004. december 28.
Mondok József

polgármester
Dr. Hauzmann János

címzetes fõjegyzõ

Izsák Város Képviselõ-testülete
18/2004. (XII. 29.) rendelete

A szennyvízelvezetés,
szennyvíztisztítás és kezelés

díjáról

Izsák Város Képviselõ-testü-
lete az árak megállapításáról szó-
ló 1990. évi LXXXVII. tv. 7.§ (1)
bekezdése alapján az önkormány-
zat tulajdonában lévõ szennyvíz-
közmû által biztosított szenny-
vízelvezetés, szennyvíztisztítás
és kezelés díjának megállapításá-
ról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§
A rendelet hatálya kiterjed az

Önkormányzat illetékességi terü-
letén a szennyvízközmû  által
biztosított szennyvízelvezetést,
tisztítást és kezelést igénybe vevõ
magán és jogi személy fogyasz-
tókra.

2.§
a.) A szennyvízelvezetés és

tisztítás díja: 260.- Ft/m3 + ÁFA.
b.) A szippantott szennyvíz

elhelyezése és tisztítása: 409.- Ft/
m3 + ÁFA.

3.§
Ezen rendelet 2005. január 1.

napján lép hatályba, egyidejûleg
a 11/2003. (XII.24.) számú rende-
let hatályát veszti.

Önkormányzati hírek
I z s á k , 2004. december 28.

Mondok József
polgármester

Dr. Hauzmann János
címzetes fõjegyzõ

Izsák Város Képviselõ-testülete
19/2004. (XII. 29.) rendelete

Az ingatlantulajdonosoknál
keletkezõ települési szilárd hul-
ladék kezelésével kapcsolatos
hulladékkezelési közszolgálta-
tásról szóló 5/2003. (II. 19.) szá-
mú rendelet módosításáról

Izsák Város Képviselõ-testü-
lete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1)
bekezdése és a hulladékgazdál-
kodásról szóló 2000. évi XLIII. tv.
23. §-a, továbbá a települési hul-
ladékkezelési közszolgálatási díj
megállapításának részletes szak-
mai szabályairól szóló 242/2000.
(XII.23.) Korm. sz. rendelet ren-
delkezéseire figyelemmel az 5/
2003.(II.19.) számú rendeletét az
alábbiak szerint módosítja:

1.§
A rendelet 1. számú mellék-

lete helyébe az alábbi rendelke-
zés lép:

A lakossági hulladékszállítás
díja:

- 110-120 literes
gyûjtõedényzetben, edény bizto-
sítás nélkül: 5.102.- Ft/év/háztar-
tás + ÁFA;

- 110-120 literes
gyûjtõedényzetben, edény bizto-
sítással: 6.100.- Ft/év/háztartás +
ÁFA;

- 240 literes
gyûjtõedényzetben, edény bizto-
sítás nélkül: 382.- Ft/ürítés +
ÁFA;

- 240 literes
gyûjtõedényzetben, edény bizto-
sítással: 462.- Ft/ürítés + ÁFA.

2.§
A rendelet 2. számú mellék-

lete helyébe az alábbi rendelke-
zés lép:

Az izsáki térségi hulladékle-
rakón a hulladék elhelyezési és
kezelési díj: 4.840.- Ft/év/háztar-
tás + ÁFA.

3.§
A rendelet 3. számú mellék-

lete helyébe az alábbi rendelke-
zés lép:

Izsák Város Önkormányzata
a lakossági szolgáltatást igénybe
vevõk részére díjkedvezményt ad.
Ennek megfelelõen a lakosság
egy darab 110-120 literes
gyûjtõedényzet után 5.000.- Ft/
év + ÁFA díjat köteles fizetni a
rendeletben foglalt ütemezés sze-
rint a közszolgáltatónak.

A három vagy többgyerme-
kes családok további egy hulla-
dékgyûjtõ edényt ingyenesen
igényelhetnek. A díjtétel fennma-
radó részét az önkormányzat sa-
ját költségvetésébõl finanszíroz-
za.

4.§
Ezen rendelet  2005. január

1. napjával lép hatályba és egyi-
dejûleg a 10/2003. (XII. 24.) szá-
mú rendelet 4.§-a hatályát veszti.

I z s á k , 2004. december 28.
Mondok József

polgármester
Dr. Hauzmann János

címzetes fõjegyzõ

Izsák Város Képviselõ-
testülete16/2004. (XII. 29.)

rendelete
A gyermekek támogatásáról
szóló8/1997. (XI. 26.) számú

rendelet módosításáról

Izsák Város Képviselõ-testü-
lete a gyermekek védelmérõl és a
gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. tv. 29.§ (1) be-
kezdése alapján a gyermekek tá-
mogatásáról szóló 8/1997.(XI.26.)
számú rendeletét az alábbiak sze-
rint módosítja:

1.§
A rendelet 12/A. §. (1) bekez-

dése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

(1) Az önkormányzat által
fenntartott gyermekintézmények-
ben fizetendõ térítési díjak a kö-
vetkezõk:

Napköziotthonos Óvoda:
Tízórai: 39.- Ft
Ebéd: 148.- Ft
Uzsonna: 39.- Ft
Összesen: 226.- Ft/nap
Napköziotthon:
Tízórai: 52.- Ft
Ebéd: 200.- Ft
Uzsonna: 52.- Ft
Összesen: 304.- Ft/nap
Diákotthon:
Reggel+tízórai: 113.- Ft
Ebéd: 200.- Ft
Uzsonna: 52.- Ft
Vacsora: 148.- Ft
Összesen: 513.- Ft/nap
Menza:
Ebéd: 200.- Ft

2.§
Ezen rendelet 2005. február

1. napjával lép hatályba és egyi-
dejûleg a 2/2003. (II.19.) számú
rendelet  2.§-a hatályát veszti.

I z s á k , 2004. december 28.
Mondok József

polgármester
Dr. Hauzmann János

címzetes fõjegyzõ

A Képviselõ-testület leg-
utóbbi ülését 2004. december 28-
án tartotta. Elsõ napirendként
közmeghallgatást tartott.

A közmeghallgatáson 9 fõ
érdeklõdõ állampolgár jelent
meg. Az érdeklõdõk részérõl több
észrevétel hangzott el az utcák
állapotát illetõen. Kérték több
utca burkolatának helyreállítását
és az utcán lévõ szennyvízaknák
szintre hozását. Kritika hangzott
el a szennyvíztelep mûködésével
kapcsolatosan. Többen kifogá-
solták a petárdázást az ünnepek
alkalmából, illetve a szabadon
engedett kutyák mozgását.

A kifogásokra válaszolva
Mondok József polgármester tá-
jékoztatta a lakosságot, hogy az
utcák javítása, illetve megfelelõ
burkolattal való ellátása az ön-
kormányzat költségvetésétõl
függ. Több utcát kellene megja-
vítani, illetve megfelelõ burko-
lattal ellátni, amelyre sajnos az
önkormányzati saját erõ hiány-
zik, így a pályázati lehetõségek
korlátozottak. A képviselõ-testü-
let fogja eldönteni, hogy 2005.
évben melyik utcák burkolatá-
nak javítására kerül sor. Elsõsor-
ban azok az utcák kerülnek sor-
ra, amelynek állapota a javítást
indokolja, illetve ahol több la-
kás érintett. Minden pályázati le-
hetõséget kihasznál az önkor-
mányzat ebben a kérdésben. A
szennyvíztisztító telep megfele-
lõen mûködik. Sajnos a lakosság
olyan anyagokat is beleenged,
amely nem tartozik a kommuná-
lis szennyvíz fogalmába, így tör-
ténhetett meg az, hogy a szenny-
víztelep által kibocsátott tisztí-
tott szennyvíz nem felelt meg az
elõírásoknak. A petárdázás kér-
dése a rendõrség hatáskörébe tar-
tozik. A kóbor kutyák ügyében
feljelentésre van szükség és így
tud a Polgármesteri Hivatal eljár-
ni.

A Képviselõ-testület a gyer-
mekek támogatásáról szóló ren-
deletet és a hulladékgazdálko-
dásról szóló rendeletet módosí-
totta, továbbá rendeletet alkotott
a vízdíjról és a szennyvízelveze-
tés és tisztítás díjának megálla-
pításáról. Ezen, rendeleteket la-
punkban közzé tesszük.

A Képviselõ-testület az Izsá-
ki Hírek, Izsáki Televízió és han-
gosbemondó hirdetési díjait
2005. január 1. napjától az aláb-

biak szerint állapítja meg:
Izsáki Hírekben megjelenõ

hirdetések díjai:
- apróhirdetés 10 szóig: 900.-

Ft
  minden további szó: 30.- Ft
- köszönetnyilvánítás:

1.500.- Ft
- 1/16 méretû keretes hirde-

tés: 2.200.- Ft
- 1/8 méretû keretes hirdetés:

2.900.- Ft
- 1/4 méretû keretes hirdetés:

4.000.- Ft
- 1/2 méretû keretes hirdetés:

10.000.- Ft
- egy oldalas keretes hirde-

tés: 20.000.- Ft
Izsáki Televízió képújságá-

ban megjelenõ hirdetések, napi
többszöri megjelenéssel:

- 950.-Ft/hét/oldal,
- 3.400.-Ft/hó/oldal,
- 35.000.-Ft/év/oldal.
Hangos bemondó díja:
- 10 szóig: 200.-Ft
- minden további szó: 20.-Ft
A Képviselõ-testület a kábel-

televízió havi szolgáltatási
összegét 2005. január 1. napjá-
tól bruttó 1.500.-Ft-ban állapítot-
ta meg. A lakossági bekötési díj
bruttó 34.375.-Ft, az intézményi
és üzleti elõfizetõk bekötési
díja: anyagköltség + munkadíj x
1,3 de nem lehet kevesebb a la-
kossági bekötési díjnál.

A Képviselõ-testület a 0398/
1 hrsz-ú ingatlan értékesítésére
ismételten versenytárgyalást ír ki
- 1.200.000.-Ft induló árral.

A Képviselõ-testület az
1990. évi LXV. tv. 42. §-a alap-
ján a Tiszakécske város és továb-
bi 19 település önkormányzatá-
val kötött Honvédelmi Hatósági
Igazgatási Társulás mûködési ha-
táridejét 2005. december 31-ig.
meghosszabbítja.

A Képviselõ-testület a gyer-
mekek védelmérõl és a gyám-
ügyi igazgatásról szóló 1997.
XXXI. törvény 94. § (2) bek. sze-
rinti kötelezõ feladatként bizto-
sítja a gyermekek napközbeni
ellátását, melyre vonatkozóan a
“Hét Törpe” Családi Napközivel
ellátási szerzõdést köt.

Módosította a Képviselõ-
testület az Ügyiratkezelési Sza-
bályzatát és Irattári tervét a 66/
2004. (XI.12.) BM. rendelet alap-
ján.

Dr. Hauzmann János
címzetes fõjegyzõ

Õstermelõk, családi gazdálkodók,
mezõgazdasági vállalkozók!

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Agrár-és Vidékfejlesztési Operatív Prog-
ram /AVOP/ Pályázati felhívásban napjainkig meghirdetett támogatási lehetõségekkel kapcso-
latban, valamint a területalapú támogatásokkal, továbbá a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv agrár
- környezetgazdálkodási támogatási lehetõségekkel, és az EU. “Környezetvédelmi, állatjóléti
és -higiéniai elõírásainak való megfeleléshez nyújtott támogatás” igénybevételének lehetõsé-
geivel kapcsolatosan ingyenes szaktanácsadás. Pályázatírás vidékfejlesztési szaktanácsadók
és agrár-környezetgazdálkodási szakértõk által.

Érdeklõdni a 06-30-248-5590 telefonon.

Vas- és színesfém
felvásárlás magas árakon!

Izsák-Kisizsák táblánál,
a volt Tsz-major mellett.

Nyitva tartás:
Hétfõ-péntek: 8-16 óráig

Szombat: 8-12 óráig
Vasárnap: zárva

ÉRDEKLÕDNI: HÖRCSÖGNÉ KOVÁCS JUDIT
TEL: 06-20-99-83724



2005. január 19. 9. oldalIZSÁKI Hírek
Az IKEM tavaly hirdetett pályázatot, “Találkozásom Erdély kultúrájával” címmel. Az értékelés megtörtént. Az elsõ és második helyezett

pályamunkákat lapunkban is közöljük. Elsõként Jakus Enikõ, “Ember az országút szélén” jeligével beadott, elsõdíjas munkáját adjuk közre.

Találkozásom Erdély kultúrájával

Erdély földrajzi elhelyezkedését te
kintve csak egy havasokkal öve
zett vidék a Kárpát-medence dél-

keleti részén, Románia területén. Egy tér-
képet böngészõ idegennek csupán domb,
völgy, zöld és barna... Ám amint nem-
csak a térképet nézve próbáljuk bemutat-
ni tájat, sokkal többet jelent zöldnél és
barnánál, egy dombnál és egy völgynél.
Amint végigpásztázzuk a vidéket, nem
csupán dombról, hanem “a hegy”-rõl be-
szélünk, még ha el is törpül az amerikai,
nyugat-európai, távol-keleti csúcsok kö-
zött. Amint betérünk egy-egy völgyben
fekvõ kis faluba, nem egy völgyet, ha-
nem a völgyet, a legszebb zöldet jelenti
annak, aki magyar és méltó arra, hogy e
tájék kultúráját a szívébe zárja. Itt ugyanis
szembesülhet népének történelmével s az-
zal, ami nem is olyan régen még hozzá
tartozott. Hiszen Erdély az 1920-as fáj-
dalmas trianoni békediktátumig országunk
teljes jogú része volt az ott élõ milliós
nagyságrendû magyarsággal együtt.

Feladatom bemutatni e vidéket, an-
nak kultúráját, s mindent, ami egy térké-
pet böngészõ idegent meggyõz arról,
hogy amit lát, nem csupán domb és völgy.
Mindezt olyan ember segítségével teszem,
aki biztos forrást jelent a témában. Aki
megélte mindazt a kínt és szenvedést, ami
1920-tól kezdve még ma is tart. Aki bár
már nem él, mûvei segítségével mégis
halhatatlan marad. Õ Wass Albert, akinél
méltóbb személyt keresve sem találnék
segítségül.

Wass Albert sorsa - születésének
helye, ideje és módja - egyben végzete is
volt.

 A Mezõség szívében, a Kolozs
megyei Válaszúton született 1908. január
8-án, arisztokrata családban. A Mezõség
elõször a mind egyre nagyobb számban
betelepülõ és egyébként is szapora olá-
hok révén elõször vegyes lakosságúvá,
majd román többségûvé vált. Magyarok
már csak szórványban maradtak. Ezt a
szomorú folyamatot jeleníti meg és errõl
a tájról, s a táj fájdalmas pusztulásáról
adnak képet Wass Albert regényei is.
Meghatározó világnézeti felfogása, a
transzszilvanizmus életeszménye is ek-
kor forrott ki benne a maga teljes rend-
szerében. Elengedhetetlenül fontos tehát,
hogy a transzszilvanizmusról és annak
Wass Albert általi felfogásáról néhány
gondolat erejéig külön értekezzek.                                                                                                                                                                                                                                                                
A transzszilvanisták az erdélyi magyar-
ság önálló külön lelkiségét és jellegét té-
telezték fel, és ennek a külön karakternek
a vizsgálata révén igyekeztek meghatá-
rozni az “erdélyi lélek fogalmát”, amely-
nek fõbb központi elemei: a történelmi
szükségszerûség révén megvalósult, ré-
szint önálló erdélyi történelem, az erdélyi
táj mindenre, de legfõképpen a gondol-
kodásra kiható, és azt formáló igen nagy
szerepe, valamint a magatartásformában
megnyilvánuló különleges tolerancia elve.
A transzszilván ideológiai felfogás az er-
délyi kultúrák és népek sorsközösségének
gondozását vállalta fel célkitûzésként,
melybõl következõleg nemcsak a magyar,
hanem az erdélyi román és szász nemze-
tek körében is kívánatos lett volna annak
a folyamatnak a megindulása, melynek
révén létrejöhetett volna a transzszilva-
nizmus eszméjének befogadására alkal-
mas szellemi közeg. A transzszilvaniz-
mus eszméjét hirdetõ erdélyi írók hitval-
lása Wass Albertben egy életen keresztül
megmaradt, s mûveinek állandó eszmei
vázát alkotta. Életének utolsó szakaszá-
ban is szilárdan kiállt a transzszilvaniz-
mus létjogosultsága mellett.

Igen magas, misztikus szintre

emeli gondolatvilágában Wass Albert Er-
délyt, és az erdélyi szellemiséget. Mert
Erdély számára nem csak földrajzi egy-
ség. Ebben a szóban nála benne van mind-
az, ami igaz, jó és tisztességes. Nem vé-
letlen - tartja -, hogy a vallásszabadság is
elsõként Erdély lelkébõl fakadt. Nem le-
hetett véletlen, hogy a válságos idõkben a
magyar szellemiség utolsó mentsvára volt
Erdély, a magyar kultúra menedéke, “ahol
viharban is virágzott a lélek”. ,,Vannak a
világon szebb vidékek, magosabb he-
gyek, gazdagabb vizek, fényesebb váro-
sok” - írja.

,,De békésebb esték, szelídebb szel-
lõk, kékebb égbolt, színesebb virágok,
békésebb emberek sehol sincsenek Isten
szabad ege alatt.” Harca egészen addig
tartott, amíg 1945 húsvétján fiaival együtt
Sopronnál el nem hagyta Magyarorszá-
got.

Ettõl kezdve, ami életében meghatá-
rozó és kitörölhetetlen érték volt - a szü-
lõföld, a táj, a nyelv, az emberek, a hazai
levegõ, az otthoni gondok és gondolatok
- mûveiben éltek tovább ugyanolyan vagy
még határozottabb formában. Minden
életviszonya és körülménye egy csapás-
ra megváltozott. Egy dolog azonban még-
is állandó maradt. Egyszerûen nem tudott
és nem is akart másról írni, mint Erdély-
rõl. Minden regénye, novellája, azoknak
minden egyes mondata Erdélyrõl szól,
Erdélyrõl mesél, Erdéllyel kapcsolatos.

Erdélyi író maradt az emigrációban
is. Megváltozott környezete nem befo-
lyásolta ebben, sõt inkább fokozta érzé-
s e i t .
Aztán egyszerre csak elment. 1998. feb-
ruár 17-én öngyilkos lett. A legnagyobb
kortárs magyar író öngyilkosságához -
többek véleménye szerint - hozzájárult az
a körülmény is, ahogyan Budapest ál-
lampolgárságának kérelmére reagált.

Halálának valódi okát azonban én
mégis másban látom. Politikai rendsze-
rek követték egymást, diktátorok,
féldiktátorok tûntek el a történelem
süllyesztõjében Romániában és Magya-
rországon egyaránt, az államhatalmak
hozzá és életmûvéhez való viszonyulása
azonban változatlan maradt.

Az állandó mellõzöttség, sikertelen
szervezései és a magány késztette tragi-
kus cselekedetére. Hamvainak kálváriája
azonban még nem ért véget. Kívánsága
szerint abban a szellemi környezetben kí-
vánt nyugodni, amelynek szellemisége
egész életén keresztül áthatotta.
Marosvécsén temették tehát el. Az elõze-
tes egyeztetések ellenére azonban gróf
Kemény János leszármazottai kihantol-
ták koporsóját, s a kastély kápolnájában
helyezték el ideiglenesen. A méltatlan Ke-
mény utódok cselekedete azon túl, hogy
kegyeletsértõ, Wass Albert egész irodal-
mi alkotásának arculcsapása, minthogy
attól az embertõl tagadták meg ezáltal a
végsõ nyugalmat, aki egész hosszú élete
során nem akart mást, csak hazajutni.

Mint ahogy sorsát ismerjük,
mûvei tanulmányozása után rengeteg vo-
nást fedezhetünk fel saját életébõl. Wass
Albert a XX. század nagy mesemondó-
jaként egy külön világba, egy mesevilág-
ba, egy sajátos ,,wassalberti” világba re-
pít bennünket. Ám ez a világ nem egy
virtuális, elérhetetlen világ. Ez a mesevi-
lág a való világ, a valóságos emberi érték-
eke világa!

Elengedhetetlen azonban ahhoz,
hogy ezekrõl a mesékrõl szóljak nem csak
életének, hanem mindezen históriáknak a
történelmi hátterét is megemlítenem, mi-
vel mûveinek sora Erdély és Magyaror-
szág sorsára épül.

Az 1920-as trianoni béke folyamán
országunk óriási területeket vesztett. Min-
denki számára szomorú és most már
visszafordíthatatlan esemény ez, mely ha-
tására azóta is százezrek szenvednek.

Az 1940. augusztus 30-án -a né-
met-olasz döntõbíróság ítélete nyomán-
kihirdetett második bécsi döntés folytán
azonban Észak- Erdély visszakerült Ma-
gyarországhoz. Ez természetszerûleg a
jogi és politikai méltányosság-érvényesí-
tés, a történelmi jóvátételszerzés, a morá-
lis igazságközelítés örömével és reményé-
vel töltötte el a magyarságot, még ha a
visszacsatolás ,,felszabadulást igazán csak
a közvetlen nyelvhasználat és kultúra fej-
lõdése terén hozott”, de így legalább ,,is-
mét magyar anyanyelvû állami elemi is-
kolák jöttek létre,   kiszélesedett a magyar
tannyelvû középiskolai hálózat”, ,,Ko-
lozsvárt újra magyar egyetem mûködött”
.Ugyanakkor azonban mindnyájunk meg-
nyilatkozását áthatja egyfajta hiányérzet,
s bizonyos aggodalom hangja.

Az új határvonal ugyanis földrajzi-
lag kettészelte, megosztotta Erdélyt, pe-
dig a ,,történelmi küzdelem fölötti” ,,örök
eszmény” szerint: ,, Erdély egy és oszt-
hatatlan”.

A kívül rekedt félmilliós erdélyi ma-
gyarság újabb szenvedés elé nézhetett.

Így még ma is ,,túl a határon testvé-
rek sírnak s vesztenek vagyont, vért és
életet; s mint kenyérbõl, az õsi földbõl is
hiányzik még egy darab.”

Az elmérgesedõ háborús-politikai
helyzetben a dél-erdélyi magyarság hely-
zete a román fennhatóság alatt egyre csak
romlott.

Wass Albert világszemlélete, mûve-
inek emberlátása és értékfelfogása szer-
vesen kötõdik mindezekhez a legneme-
sebb és leghitelesebb morális és irodalmi
tradíciókhoz.

Jönnek! Címû mûve is például, mely
a ,,hazatérés irodalmának egyik megra-
gadó terméke”.

Ez a kitûnõ mû, a történelmi sors-
forduló felzaklató, felbolygató eseményeit
életes elevenséggel és örök idõszerûség-
gel meséli el.

Vérlázító jelenetek során leplezõdik
le például a zsarnoki román uralom mû-
ködésének erkölcsi tarthatatlansága: a ma-
gyarokkal gonoszul packázó hatalmi bü-
rokrácia, a mindennapossá durvuló ki-
sebbségellenes politikai gyakorlat, a köz-
életi balkanizmus elviselhetetlensége.

,,Szemem elõtt döntötték be falusi
házak ajtaját puskatussal, s szennyes,
bocskoros, állati tekintetû katonák ütöt-
tek, szúrtak férfit, asszonyt, gyermeket.

Lányokat tepertek le durva röhejjel
a szalma közé, s én mindezt láttam ott
abban a percben, és láttam megkínzottak
vérben vonagló tekintetét. Hallottam ha-
lálra botozottak utolsó hörgéseit. Láttam
megcsonkított halottakat temetetlenül he-
verni országutak szélén”, s templomot,
hol szuronnyal döfködve kényszerítették
a papot a román hadsereg dicsõítésére és
a magyarság elátkozására.

S ezt a kálváriát törik meg a remeg-
ve hallgatott és az idegeket ,,elpattantó”
várva várt rádiós hírek a bécsi döntésrõl.

Nem csoda az indulatok állandó ka-
vargása: ,,Felugráltunk. Tülekedtünk a
térkép körül, kezünk reszketve markolta
a ceruzát... Már akkor jéggé s kõvé fagy-
va álltunk. A könny is, mely elindult, sze-
münkbe dermedt. Soha ennyi súlyos ér-
zés nem viharzott át egyszerre szívün-
kön. Ekkora öröm, s ekkora fájdalom.”

Békés önépítés helyett háborús ka-
taklizmák, erdélyi önsorsirányítás helyett
nagyhatalmi agresszivitás, önvédelmi re-

mény helyett kiszolgáltatottság, emberte-
len pusztulás és nyomor: ez következett
azonban el az 1940-es esélyek szertefosz-
latásával, s a világháború végeztekor a
magyarság nemzeti identitásának eltiprá-
sával, az ország legázolásával, Magyar-
ország és Erdély újra elvesztésével.

A fizikai és lelki borzalmak eláradá-
sának részletei Wass Albert több mûvé-
ben tárulkoznak fel, gazdagon és katarti-
kus erõvel, így a kétségbeesés komorsá-
gával teli Adjátok vissza a hegyeimet!
Vagy a mesei piareszk elbeszélés-hagyo-
mányhoz közeli Tizenhárom almafa címû
regényében is.

A magyarság tönkremenetelének
minden állomása, a magyarság passiójá-
nak mindeme összes stációja a kisemberi
sorsnyomorúság, a testközeli mélység-
perspektívájából vetül elénk az Adjátok
vissza a hegyeimet!-ben.

Az egyszerû erdélyi erdõpásztor,
vadõr a nagypolitika hatalmasaihoz for-
dulva kihagyhatatlan sorokban summáz-
za az átélteket:

,,Nézzetek urak: idestova ötven esz-
tendeje már, hogy belerángattatok ebbe a
játékba. Játszottatok az én bõrömön há-
borút és országosztást, ide-oda ajándé-
kozgattatok engem s a hegyeimet, mint
ahogy gyermekek ajándékozzák a játék-
szereket egymásnak. S én ötven eszten-
deig engedelmesen játszottam nektek min-
dent, amit csak parancsoltatok: kisebbsé-
gi sorsot, megaláztatást és elnyomást, ül-
döztetést nyelvem és fajtám miatt, fölsza-
badulást és katonásdit. Játszottam hábo-
rút. Lelkesedést és halálfélelmet, ráme-
nõs bátorságot és fejvesztett menekülést,
játszottam kétségbeesést, fájdalmat, dü-
höt, elvesztett háborút. Játszottam elvesz-
tett otthont és elvesztett családot, csikor-
gófogú bosszúvágyat és hadifogságot,
játszottam hontalan bujdosást, magányos,
kóborló farkassorsot az emberi rengeteg-
ben... Urak nekem elég volt. Én nem ját-
szom tovább. Adjátok vissza a hegyei-
met!”

Ha a magyarság sorsproblémáit sze-
retnénk bemutatni egy idegennek, aki még
sohasem tanult történelmet és nem hallott
Erdélyrõl, az imént idézett sorokat adnám
a kezébe. Mert ami pár pillanattal ezelõtt
hangzott el, mindent összefoglal. Ha akar-
nám se egészíteném ki, de nincs is erre
szükség. Ezek a sorok, a sorok, melyek-
ben, még ha csak egyszavas megemlítés
szintjén is, áttekinthetõ minden, ami miatt
oda jutott Magyarország és Erdély, ahol
most tart.

Napjainkban az emberek elfelejtik
az egymillió magyart aki idegen néppel
együtt élni kényszerült.

Elfelejtik, hogy az az egymillió ma-
gyar is magyar, sõt...

Megtanulni idegenben élni...ez a leg-
fontosabb dolog, melyet az akkori ma-
gyarságnak muszáj volt megvalósítania.

Aki ezt nem bírta, úgy tett, mint aho-
gyan azt maga Wass Albert is szerette
volna. Magyarországra költözni és úgy
élni, mint mások.

De nézzük meg, pontosan hogyan
is zajlott Wass Albert kálváriája, melyben
magyar földre próbált jutni:

Wass Albert 1996. június 24-én az
alábbi kéréssel fordult a Magyar Köztár-
saság Belügyminisztériumának Állam-
polgársági fõosztályához:

“Uraim! Nyolcvannégy éves va-
gyok, magyarnak születtem. Alapítvá-
nyom célja irodalmi munkásságomat ha-
zámnak bemutatni. Mint magyar állam-
polgár kívánok hazalátogatni, nem pedig
mint román vagy amerikai. (...)

Õszinte magyar üdvözlettel:

Wass Albert
1996. június 24-én.”
A minisztériumi válasz azonban:
 “(...) Sajnálattal értesítem arról,

hogy magyar állampolgárságát, az 1945.
évi fegyverszüneti egyezmény rendelke-
zései alapján elveszítette, így a magyar
állampolgárság fennállását tanúsító bizo-
nyítványt kiállítani nem tudok. (...) Ké-
rem, a fentieket megértõen fogadni szí-
veskedjék.

dr. Ugróczky Mária
fõosztályvezetõ
Budapest, 1997. január 11.”
Sajnos ma sincsen megoldva telje-

sen a  Wass Albert-féle probléma, de tér-
jünk vissza a múltba, oda, ahol az Adjá-
tok vissza a hegyeimet! is játszódott.

1940-be, amikor is ,,elõször a ro-
mán katonák szedtek össze mindenféle
puskát kifelé menetükben, s azután pedig
a  beérkezõ magyarok tették ugyanezt”, s
ahogy ekkoriban a képmutató-hízelgõ (s
késõbb újra pálforduló) románok torkuk
szakadtából dicsõítették a magyar kato-
nákat; úgyannyira, hogy a magyar alezre-
des példaképül állítja az ilyen törzsgyö-
keres magyarnak vélt embereket (mint lel-
kes hazafiakat) a valódi és szemérmes
magyarok elé.

Majd az, ahogyan meg kell tapasz-
talni a katonaság  demoralizáló ,,kaszár-
nya-világnézetét”, meglátni az ellenség
soraiban is az ártatlanul a háború poklába
lökött szegény embert, ahogy ölni, gyil-
kolni kell minden emberi szolidaritásér-
zet ellenére.

Elkövetni, véghezvinni és beletébo-
lyodni a bûntelen bûnbe, hallgatni hol a
fenekedést, hol a kiábrándító megcsalatás
hangját, ráébredni, hogy ,,mindig a na-
gyobbik gonoszság és a nagyobbik gyû-
lölet gyõz”, mert ,,ha két vadállat küzd
egymással, akkor mindig a vadabbik vad-
állaté a diadal”.

S túlélni a család kiirtását, a lány-
testvér megbecstelenítését, a fiútestvér el-
hurcolását, hányattatását.

Aztán katonaszökevényként ten-
gõdni, újra háborúba indulni a német,
orosz, román fosztogatások forgatagában.

,,Elõttünk ellenség, fejünk fölött el-
lenség, mögöttünk egy fölfordult és kira-
bolt ország...

Naponta elzúgtak fölöttünk az ezüst-
szárnyú gépek, röpcédulákat és bombá-
kat szórtak vegyesen, s a röpcédulákon
az állt, hogy fölszabadítani jöttek bennün-
ket, bombáikkal pedig porrá verték az ott-
honokat, a templomokat és a kórházakat,
elpusztítottak asszonyt és gyermeket. És
tudtuk, hogy olyan emberek teszik ezt,
akik sok-sokezer kilométerre laknak tõ-
lünk egy nagy tengeren túl, akik semmit
nem tudnak rólunk, csak azt, hogy egy
jelentéktelen kisnép vagyunk, s akikrõl
mi sem tudunk egyebet, csak annyit, hogy
õk a világ leghatalmasabb népe, a sza-
badság és józan munka népe, s hogy el
akarnak pusztítani bennünket valamiért.”

Eliszonyodni, hogy miképpen ne-
vezhetik mindezt felszabadulásnak.

,,Joga van ahhoz, hogy üssön, ver-
jen, éheztessen, kiraboljon, joga van ah-
hoz is, hogy agyonlõjön vagy föl-
akasszon, mert õ az erõsebb, õ lett a gyõz-
tes.

De hazudni nincsen joga.”
És végül látni, hogy ,,mindenki igaz-

ságról, békérõl, emberi jogokról és újjá-
építésrõl beszélt, és mégis csupa gazság,
gyilkosság, jogtalanság s csupa pusztítás
történt mindenfele”. Megérni a kommu-
nizmus beköszöntét, úgymond törvényen
kívüli háborús bûnösként rejtekezni, bör-
tönbe, kényszermunka-táborba, sóbányá-
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Szerkesztõség: Tetézi Lajos fõszerkesztõ,
Bálint Vilmos, Dr. Hauzmann János, Tetézi Attila

Cím: 6070 Izsák, Szabadság tér 1.
Telefon/fax: 76/375-900

Hirdetésfelvétel: Izsák Kht. Tel.: 76/568-076
Készítette: Kópia Kft. Kiskunhalas. Felelõs vezetõ: Lichtenberger Tibor

ISSN 1587-7418

Orvosi ügyelet

 Január 17-18: Dr. Pap Gyula, T: 374-844
 Január 19-20: Dr. Nagy Imre, T: 374-026

 Január 21-27: Dr. Rigó József Zsolt, T: 374-190
 Január 28-30: Dr. Pap Gyula

  Január 31-február 6: Dr. Nagy Imre
  Február 7-13: Dr. Rigó József Zsolt

 Február 14-20: Dr. Pap Gyula

Gyógyszertári ügyelet

Január 17-23: Szabadszállás, T: 558-028
Január 24-30: Izsák, T: 569-208

Január 31-február 6: Szabadszállás
Február 7-13: Izsák

Február 14-20: Szabadszállás

Rendõrségi ügyelet
06-30-546-7196

Kábeltévé ügyelet
Január 10-16: Izsák László, József A. u. 8. 06-20/475-7966
Január 17-23: Farkas Zsolt, Garai tér 7. 06-20/436-7400

Január 24-30: Izsák László
Január 31. február- 6: Farkas Zsolt

Február 7-13: Izsák László
Február 14-20: Farkas Zsolt

Január 25. kedd
14.00: Élõ közvetítés a
képviselõ-testületi ülésrõl
Január 26. szerda
18.00: Kölyök TV. (ism.)
19.05: a Január 25-ei képvise-
lõ-testületi ülés közvetítése
felvételrõl

Kábeltévé hírek

Kecskemét belvárosában, csendes,
de központi helyen, 3 szintes,

6 szobás, 3 fürdõszobás, nyitott konyhás,
nagy lépcsõházas, garázsos, minden igényt kielégítõ,

15 éve épült családi ház, parkosított udvarral,
burkolt terasszal, lakható

1 szoba összkomfortos melléképülettel eladó.
Alkalmas orvosi rendelõnek, vagy irodaháznak is.

IRÁNYÁR: 50.000.000 FT.
TEL: 06-30/ 9032-699 Születtek: Csábi Petra an: Tóth Szilvia, Szabó Enikõ an: Fe-

kete Andrea,
Házasságkötés: Nagy György és Buki Anikó.
Meghaltak: Mihályka Dénes 47 éves, Gedeon dûlõ 65, Tóth

Istvánné Papp Piroska 84 éves, kecskeméti (volt Izsák, Erkel F. u.
l3,) Nagy István 47 éves, Szily Kálmán u. 17. Poór Erzsébet 59
éves, Kecskeméti út 35. Bednárik Jenõné Marton Ida 67 éves
Bocskai u. 32.

Tájékoztatom a  kábeltévével
rendelkezõket, hogy 2005. janu-
ár 1-tõl az elõfizetési díj 1500 Ft/
hó lett. Az új bekötés továbbra is
34.375 Ft. A szüneteltetési (1.000
Ft/hó), valamint a visszakötési
(5.000 Ft) díjak változatlanok ma-
radtak. Sajnos az üzemeltetési
költségek, a felhasználói és szer-
zõi jogdíjak emelkedtek, így el-
kerülhetetlen volt az elõfizetési
díj emelése, amelyet a képviselõ-
testület a december havi ülésén
határozott meg. Legjelentõseb-

ben a VIASAT 3 csatorna díjtéte-
le emelkedett. Megszüntetésére
nem tettünk javaslatot, mert a csa-
torna nézettségi indexe jelentõs.
Az elõfizetési díjak rendezése to-
vábbra is a negyedévente kikül-
dött számlák alapján lehetséges.
Újdonság viszont, hogy ez évtõl
lehetõség van a lakossági folyó-
számláról történõ átutalásra. En-
nek intézése a Kht. ügyfélszolgá-
lati irodájában történik, az átté-
rés évközben is lehetséges.

Szekér István

Január 27 csütörtök
18.00: Kölyök TV.
19.05: ITV Híradó
19.40: Mezõgazdasági Magazin
20.10: Felülírhatja-e a polgári
törvényhozás az erkölcsi
törvényeket? Stúdióbeszélgetés.
Mûsorvezetõ Horváth József
pápai prelátus
Február 2. szerda
18.00: Kölyök TV. (ism.)
19.05: ITV Híradó (ism.)
19.40: Mezõgazdasági Magazin
(ism.)
20.10: “Elhull a virág, eliramlik
az élet.” Stúdióbeszélgetés
életrõl, halálról. Mûsorvezetõ
Horváth József pápai prelátus

Február 3. csütörtök
18.00: Kölyök TV.
19.05: A mezõgazdasági
támogatásokról, pályázatokról.
Elõadás az izsáki gazdakörben.
 Február 9. szerda
18.00: Kölyök TV. (ism.)
19.05: Biztonsági Zóna
19.35: Szivárvány Magazin
20.05: A Mystery Gang
Rockabilly Trió izsáki
hangversenye
Február 10. csütörtök
18.00: Kölyök TV.
19.05: Mezõgazdasági
Magazin
19.35: Johnny, a tökéletes
amerikai film

Apróhirdetés
Gedeon dûlõben tanya eladó

bekerítve, ezer öl területtel, vil-
lannyal, 2 kúttal.

Érd: 375-183 az esti órákban.
***

800 négyszögöl magasmû-
velésû  Zalagyöngye szõlõ eladó
a Tsz-major dûlõjében.

Tel: 375-006
***

Izsákon 3 szobás jó állagú
családi ház garázsokkal  mellék-
épületekkel 7.500.000 Ft-ért el-
adó.

Izsák, Ady E. u. 28.  Tel: 374-
197

***

Csincsilla ketrecek - tenyész
és növendék - fémbõl, alomtálcás
kivitelben, használtan eladók!

Érd: 06-30-248-5590
***

Lakások eladók Izsák,
Uzovics telepen 50 m2, 70 m2 és
100 m2-es  gázfûtéses lakások,
részben tetszõleges belsõ kialakí-
tással, több generációnak is alkal-
mas.

Érd: 06-30-248-5590
***

Eladó 1900 négyszögöl mi-
nõségi szõlõfajtát termõ szõlõte-
rület.

T: 06-70-295-3477

Csepela
Istvánné
részére

NÉVNAPOD
és 55.

HÁZASSÁGI
évfordulónk

alkalmából sok
boldogságot

kíván!
Férjed

ba kerülni, megint elszökvén erdei rabló-
nak állni. S felismerve, hogy a  ,,baj nem-
csak a kommunizmussal van, hanem az
emberekkel, akik gonoszak”, mert nem a
kommunizmus gyõzött, hanem a hitvány
és aljas emberek gyõztek”, akik se nem
kommunisták, se nem egyebek, csak hit-
ványak és aljasok”; bízni a nyugatra me-
nekülés értelmében, a magyar ügy apos-
toli szószólójává válás lehetõségében.

De rádöbbenni ennek illúziójára is,
mivelhogy a kisnépi igazság nem kap
képviseletet, sõt süket fülekre talál a vi-
lágpolitika vezetõi között; minden csak
üres jelszó és valójában minden pusztán
üzlet: ,, csak üzletemberek vannak a vilá-
gon”, a magyarok pedig szétszóródnak
és beolvadnak, ,,magyarnak idegenben
legnagyobb ellensége mindig a magyar”,
és gyõz az önzés, az egyéni boldogulás
ábrándja, a kilátástalanság.

S marad az irracionális életösztön,
szülõföld-szeretet, igazságérzet a kérés és
kérés eltiltására: ,,Mit vétettem ellenetek
urak? És mit vétett az én népem, ott a
hegyek között? Majd elõveszik a pénz-
tárcáikat, ahogy azt a gazdagok szokták,
ha nem tudnak megfelelni a szegények
kérdéseire, de én azt mondom nekik: nem
urak! Ne alamizsnát adjatok. Adjátok
vissza a hegyeimet!”

Wass Albert mûveinek olvasása után
azonban nem lelkileg összetörve tér vissza
az ember a valóságba, hanem akár moso-
lyogva is, hiszen minden egyes regénybe
egy kis humort és mosolyogtató jelenetet
is belecsempész, mint például Táncos
Csuda Mózsi karakterének kalandjai, s
az ízes erdélyi magyar beszéd is komiku-

Találkozásom Erdély kultúrájával
san hathat annak, aki ehhez nincs hozzá-
szokva, mint például egyik regényében
szereplõ idõs ember párbeszéde a tiszttel:

 ,,...aztán a tiszt szembefordult ve-
lünk....

Na emberek, meghoztuk maguknak
a fölszabadulást! Hetykén, szinte köteke-
dõ hangon mondta ezt.

De akkor történt valami. Az az idõ-
sebb ember, juhászpásztor volt a község-
nél, elõbbre lépett és utánaszólt a tisztnek:
-Engedelmet instálok tiszt uram!

-Na mi van öreg? -állt meg a fiatal-
ember.

-Már engedelmet instálok a tiszt úr-
tól, hogy igy parasztosan megállítom. De
megkérném illedelemmel: szíveskedjék
már elmagyarázni nekünk, hogy mit  je-
lentsen ez itten, hogy aszongya: Erdély
újra magyar?

-Mi? -horkant föl a tiszt ,,ezt még
magyarázni is kell maguknak? Hát azt je-
lenti, hogy Erdély újra a mienk lett! Újra
magyarrá tesszük!

-Nahát! Az öreg pásztor megcsóválta
a fejét és csak ennyit szólt: ,,Már pedig,
szóm zokon ne essék, tiszt uram, de münk
eddig is magyarok voltunk...”

Az elõbbi párbeszéd több mûben is
elhangzott-más formában- de szinte
ugyanígy.

Így élheti át a mûvek olvasója az ,,er-
délyi életet”, így mutatja be Wass Albert a
szenvedõ magyarságot, és az akkori hely-
zeteket.

Mûvei elolvasása közben a fentebb
még csak térképét böngészõ idegen a wass
albert-féle idõgéppel visszarepül minden
mai szenvedés gyökeréhez, ugyanekkor

viszont elmélyül a tájék kultúrájában is,
melyet idegenként igazán csak az ismer-
het meg, aki megismeri Wass Albertet,
korunk nagy mesemondóját. Az õ segít-
ségével bárkinek lehetõsége nyílik rá,
hogy azonosuljon a történelemmel, s ta-
lálkozzon Erdély kultúrájával.

“A keblünkrol letiltották,
Leszaggatták a három színt;

Keblünkrol beljebb vándorolt:
Befogadták a szíveink.

Ameddig piros lesz a vér,
Ameddig fehér lesz a hó,
Amíg zöldel a rét füve,

Lesz jel, eszünkbe juttató:
Hogy hitünk hol van, hol hazánk,

Hogy hová, kihez tartozunk,
S kié a föld, hol elsüllyed

A koporsónk, ha meghalunk.
Hogy az életünk sivatag,

Hogy vérbemártott kép a táj,

S a testnek a letépett tag
Utána sír, utána fáj.

Ameddig piros lesz a vér,
Ameddig fehér lesz a hó,
Amíg zöldel a rét füve,

Míg lesz magyar szív, dobbanó:
A keblünkrol letilthatják,
Letéphetik a három színt,

Keblünkrol beljebb vándorol,
Befogadják a szíveink.

E három szín után fog szívünk
Sikoltva égni, vérzeni,

Ki mindenünnen leszaggatta.
Jöjjön és onnan tépje ki!”

/Reményik Sándor: Három szín/


