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Hirdessen

az Izsáki

Hírekben

és az Izsáki

Televízióban

Pince- és újborszentelõ Agárdyn

December 27-én hagyo-
mányteremtõ ünnepségre ke-
rült sor, a nemrégiben terme-
lõk tulajdonába került Agárdy-
telepi borászati üzemben. Pin-
ce- és újborszentelõt tartottak.
Az ünnep idõzítése kapcsolódik
a János napi János-áldás szoká-
sához, mely azon a hagyomá-
nyon alapul, hogy Szent Jánost
mérgezett borral kínálták, ám az
Úr megóvta õt, nem ártott neki
a mérgezett ital.

Az ünnepség a Kecskeméti
úti üzemi bejáró melletti felújí-
tott feszület megáldásával kez-
dõdött, majd a Helibor Kft. ter-
vezett mûködési stratégiájáról,
valamint a meglévõ és a kifej-
leszteni kívánt márkákról hall-
gathattak elõadást a jelenlévõ
érdeklõdõk.

A pincét és az elsõ eredet-
védett sárfehért, Farkas László
érseki helynök, kecskeméti plé-
bános szentelte meg.
Podmaniczki Imre esperes és
Nagy Árpád református lelkész
a bor mindennapokban betöl-
tött szerepérõl, a bor és ember
viszonyáról szóltak, majd Nagy

Árpád a református liturgia sze-
rinti áldást mondta el,
Podmaniczki Imre pedig felírta
a pince falára a házszentelések-
nél szokásos jeleket; az évszá-
mot és a három napkeleti bölcs
nevének kezdõbetûit (20+G+
M+B+06).

A program borkóstolóval
zárult. A meghívott vendégek
között volt Benke László (Laci
bácsi), a közismert olimpiai
bajnok mesterszakács is, akit
természetesen megkérdeztünk
arról, miként vélekedik az
Arany sárfehérbõl készült bor-
ról és pezsgõrõl, s mely étkek
mellé ajánlja.

Az Arany sárfehér egy iga-
zi hungarikum, s így is kell ér-
tékelni –kezdte mondandóját Laci
bácsi (szavaiból rögtön kiderült,
eddig sem volt ismeretlen számá-
ra az izsáki bor és pezsgõ)-, majd
így folytatta: Íze, zamata, ka-
raktere fenséges éppen ezért
nevezhetjük méltán
hungarikumnak. Ebben a bor-
ban minden benne van, ami az
olyan magyaros ételek kiváló
kísérõjévé teszi, mint a töltött

káposzta, vagy a csülökételek,
de ízében, szárazságában
ugyanilyen méltó  ital más ma-
gyaros, alföldi ételek mellé is.

Természetesen kikértük a
híres mesterszakács véleményét
a Vino étterem pinceszentelõre
tálalt ételeirõl is.

- Fantasztikusan szép és
finom hidegtálakat láthattunk
és ízlelhettünk, nem is szólva
a jó magyaros marhapörköltrõl
és a töltött káposztáról. Kará-
csony táján mint mindenki, én
is bõven jóllaktam töltött ká-
posztából, de az itt kínáltnak
még így sem tudtam ellenállni.
Köszönöm az étteremnek ezt az
ízvarázst, mellyel megtisztelték
a pinceszentelõt.

Oreskó Imre ügyvezetõ el-
mondta, hogy a János-napi új-
borszentelõ ünnepet hagyo-
mánnyá kívánják tenni. Min-
den esztendõben sor kerül az
ünnepségre, így tisztelegve a
termelõk és munkájuk elõtt,
egyben felhívva a közvélemény
figyelmét az igazi borok értéke-
ire.

-tetézi-

Nappali középiskola
Izsákon

Mint az idõsebbek emlé-
kezhetnek rá, a ’60-as évek kö-
zepén már mûködött nappali
gimnázium Izsákon. Az akkori
oktatáspolitikai szempontok
azonban igen rövid életet en-
gedélyeztek ennek az iskolának,
s Izsák helyett végül Tisza-
kécske kapott állandó középis-
kola alapítási jogot.

E negatív döntésbe az
izsákiak mind a ami napig nem
tudtak beletörõdni. Korábban a
tanács, majd az önkormányzat
több kísérletet tett egy helyi,
nappali oktatást nyújtó közép-
iskola létrehozására, sajnos
eredménytelenül. Pár éve a le-
velezõ, illetve esti oktatást
nyújtó Kun László Középiskola

helyi tagintézményének bein-
dulása orvosolta  némileg a
problémát, de értelemszerûen,
csak a felnõtt tanulni vágyók
számára. Az általános iskolát
befejezõ diákok továbbra is vi-
déki megoldásokat voltak kény-
telenek keresni. Idén szeptem-
bertõl azonban megváltozhat a
helyzet. Errõl kaphattak tájé-
koztatást január 15-én az izsáki
érdeklõdõk.

Tõle szokatlan szerepben,
mint a Bács-kiskun megyei ma-
gángimnáziumokat és szakkö-
zépiskolákat üzemeltetõ
Euroszféra Oktatási Alapítvány
kuratóriumi elnöke látogatott
Izsákra Pálffy István. A népsze-
rû televíziós személyiség elõbb
megbeszélést folytatott Mon-
dok József polgármesterrel,
majd a nagy számban megjelent
szülõk, gyermekek és érdeklõ-
dõk elõtt tájékoztatást adott a
magángimnáziumról. Mint is-
meretes, az Euroszféra tavaly
óta nagy sikerrel három magán

középfokú intézményt üzemel-
tet a megyében Kiskunfélegy-
házán, Kecelen és Solton. A
rendkívül kedvezõ tapasztalatok
újabb önkormányzatok figyel-
mét keltették fel, így 2007 õszé-
tõl beindul a képzés az izsáki
és szabadszállási intézmények-
ben is.

Az euroszférás szakembe-
rek részletesen ecsetelték a
kéttannyelvû oktatási rendsze-
rük elõnyeit, amely nagyban
eltér a megszokottól, s amely a
tanár-diák-szülõ hármas õszin-
te és folyamatos kapcsolatára
épít. Ennek legkézzelfoghatóbb
bizonyítéka, hogy az
euroszférás „szülõi értekezlete-
ken” a gyermekek is részt vesz-

nek, miként az in-
tézmény házirend-
jének kidolgozásá-
ban és betartatásá-
ban is. Az intéz-
mények célja az,
hogy az EU mun-
kaerõ piacán jó
eséllyel elhelyez-
kedni tudó fiatalo-
kat képezzenek.
Nem a lexikális tu-
dás, hanem a gya-
korlati ismeretek
játsszák a fõszere-
pet a tanrendben.
Ennek alapja a tö-
kéletes nyelvtudás:
a már mûködõ
euroszférás gimná-
ziumokban heti 18
órában tanulnak a
diákok angolt, töb-
bek között Chica-

góból érkezett anyanyelvi tanár-
tól, de a késõbbiek folyamán
több szaktantárgyat is angolul
tanulnak, s angol nyelvû érett-
ségit tesznek. Második évtõl
újabb nyelvet vesznek fel, mely-
bõl középfokú vizsgát tesznek.
Ez megkönnyíti, hogy helytáll-
janak az Euroszféra partnerin-
tézménye, a Vocational
Academy angliai felsõfokú in-
tézményeiben is, amennyiben
ott kívánnak továbbtanulni.

A tájékoztatón bejelentet-
ték, jól halad a kiskunfélegyházi
szférás magánfõiskola alapítás
folyamata: az intézményt beje-
gyezték, várhatóan 2008 õszén
kezdõdhet az oktatás. Az
Euroszféra magángimnáziumá-
ból és középiskoláiból kikerülõ
diákok felvételi nélkül folytat-
hatják majd tanulmányaikat a
kiskunfélegyházi fõiskolán.

Az euroszférás magángim-
náziumokban és középiskolák-
ban február 22-23-án tartják a
felvételi elbeszélgetéseket.

Karácsonyi
segítség

Karácsony szentestéjének délutánján szere-
tetvendégség várta a nehéz anyagi körülmények
között élõ családokat a mûvelõdési házban. Az
eseményt Jávorka Andrásné Rózsika kezdeményez-
te és szervezte, akit a létrehívó szándékról és ar-
ról kérdeztük; miként fogadták kérését azok, akik-
hez támogatásért fordult.

Folytatás a 3. oldalon.

Januári tavasz

Hihetetlenül enyhe az idei tél. Inkább tavaszi-
as, mintsem télies az idõjárás, hiszen folyamato-
san plusz 10 fok feletti a nappali hõmérséklet, oly-
kor még a 15 fokot is meghaladja. A gabonák már
áprilisi állapotuknak megfelelõ nagyságúak, s a
koraibb fakadású fák, cserjék rügyei is egyre jobban
dagadnak, a hóvirágok pedig már teljes díszükben
pompáznak, ahogyan ez Bálint Vilmos napokban
készült felvételén is látható. Sajnos a kellemes idõ-
nek komoly böjtje is lehet, ha egy hirtelen lehülés
követi a tavaszias idõszakot, hiszen a csalóka me-
leg miatt, a növényekben megindult keringés mi-
att komoly fagykárok keletkezhetnek.
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Kisebbségi ünnep

Az októberi önkormányzati választások után megalakult ci-
gány kisebbségi önkormányzat karácsonyi vendégségre hívta a helyi
cigányságot. A mûvelõdési házban tartott vacsorán és táncmu-
latságon közel százan vettek részt. Az önkormányzat részérõl Nagy
Máté alpolgármester köszöntötte a résztvevõket. Radics Péter el-
nök és Patai Ottó Béla alelnök köszöntõjükben arról a reményük-
rõl szóltak, hogy a kisebbségi önkormányzat munkájával a jövõ-
ben segíteni tudja a helyi cigányság életkörülményeinek javítását
és munkához jutását.

COGITO ERGO SUM*

Gondolatok a 13. havi nyugdíjról
Minden év elején visszatér a parlamentben a

kérdés: Mi legyen a 13. havi nyugdíjjal? Az MSZP
szerint kell, az SZDSZ szerint nem. A Fidesz
szerint kell, s az idén is az MSZP-vel szavaz, sze-
rinte az SZDSZ hozzáállása “brutális támadás” a
nyugdíjasok ellen. Ez a kérdés minden választás-
kor felmerül. Az évek alatt sok izsákival beszél-
tem, rájöttem, hogy az embereknek a tudatáig
csak az jutott el: ez a ... SZDSZ nem akarja a 13.
havi nyugdíjat, nem védi a kisnyugdíjasok érde-
keit. A helyzet teljesen más, ideje már tisztán
látni.

Az SZDSZ szerint egy évben csak 12 hónap
van. A 12 hónapon keresztül kapott nyugdíj az
jár, az jog. A 13. havi csak adható, ezért minden
évben meg kell szavazni. Ha az országnak nincs
elég pénze, akkor nem szavazza meg a parlament,
ha van, akkor megszavazza. Az SZDSZ szerint ez
nem nyugdíj, hanem segély. Segélyezni pedig csak
a rászorult rétegeket szabad. Ha 13. havi nyugdí-
jat ad a parlament, azt minden nyugdíjas meg-
kapja. Akinek 300 ezer forint a nyugdíja, az is,
akinek 30 ezer forint, az is. Tehát az SZDSZ sze-
rint Magyarország minden évben segélyezi az idõ-
seket, a gazdagokat több százezer forinttal, a sze-
gényeket 30 ezer forinttal.

Az SZDSZ álláspontja a következõ: Ne legyen
általános 13. havi nyugdíj, hanem ezt az össze-
get használjuk a kisnyugdíjak emelésére. A 13.
havi nyugdíj teljes összege 188 milliárd forint.
Ma legkisebb megállapítható nyugdíj havi össze-
ge 26.830 Ft. A 60 ezer forint alatti kisnyugdíja-
kat emeljük fel (ne csak évi egyszer, hanem min-
den hónapra vonatkozzon). Így az emelés beépül
a rendszeres havi járandóságba. A továbbiakban
már nem lenne 13. havi nyugdíj, de a kisnyugdí-
jasok az emelt nyugdíjat kapnák. A 188 milliárd
forintból 1,5 millió kisnyugdíjas járandóságát havi
10 ezer forinttal lehetne emelni.

Ezt szavazza le már évek óta az MSZP és a
Fidesz. Mivel a 13. havi nyugdíj nem jár, csak
adható, a nyugdíjasok jövõre is csak reményked-
hetnek, vágyakozhatnak, hogy a két nagy párt ad-
e segélyt, vagy sem. Nem veszik észre; az SZDSZ
szeretné érvényre juttatni a kisnyugdíjasok ér-
dekét, az MSZP és a Fidesz viszont nem engedi.
A Fidesz és az MSZP a leggazdagabbaknak adja a
legtöbb segélyt (több százezer forintot), a leg-
szegényebbeknek meg csak 26.830 forintot, de
azt is csak egyszer.

Izsákon a választók kb. 70 százaléka a Fide-
szes, kb. 20 százaléka az MSZP-s, s 4-5 százaléka
SZDSZ-es. A nyugdíjasok többsége kisnyugdí-
jas, 90 százalékuk Fideszes és MSZP-s szavazó.
Az õ pártjaik ragaszkodnak a 13. havi nyugdíj-

hoz.
Önök a szavazatukkal a választásokon meg-

szavazták az irányt. Ha ez önöknek így jó, akkor
még sokáig így lesz. Az SZDSZ-nek 5 százaléka
van a parlamentben és Izsákon is. 4-5 százalék-
kal nem lehet megváltani a világot. Az izsáki kis-
nyugdíjasok nagyon furcsa egyéniségek. A válasz-
táskor nagyon öntudatosak, még õk magyaráz-
ták nekem, hogy miért van a Fidesznek igaza, és
miért nincs az SZDSZ-nek. A választások után
meg sokan nekem panaszkodnak, hogy a nyug-
díjból nem lehet megélni. Érzik a helyzet fonák-
ságát? Beveszik az MSZP és a  Fidesz propagan-
dáját; ez a szemét SZDSZ meg akarja szüntetni a
13-dik havi nyugdíjat, el akarja venni a szegé-
nyektõl még az egyszeri 26.830 forintot is. Az
MSZP és a Fidesz azt már nem mondja ám, hogy
az évi egyszeri 26.830 forint helyett havi 10 ezer
forintot szeretnének adni! És ha az SZDSZ-es
utat követnénk, akkor az emelt nyugdíj nemcsak
adható, hanem JÁR! Ezért nem kellene hajbókol-
ni sem az MSZP-nek, sem a Fidesznek, nem kel-
lene kezet csókolni sem Ferinek, sem Viktornak!

Én már nem akarom megváltani a világot, nem
akarom megváltoztatni senki véleményét, politi-
kai hovatartozását. Aki akar, tõlem nyugodtan ke-
zet csókolhat Ferinek, Viktornak (ki-ki ízlése sze-
rint). Ha a minimálnyugdíjasok megelégszenek
egyszeri 26.830 forinttal, akkor rendben van min-
den, én csak azt kérem, hogy oda menjenek pa-
naszra, ahova szavaztak. Ha az izsáki kisnyugdí-
jasok annak örülnek, hogy a kiemelt nyugdíja-
sok évi több százezer forintos segélyt kapnak,
akkor és is örülök velük. Én csak azt a 4 százalék
SZDSZ-es szavazót sajnálom, akik már régen
megértették az SZDSZ álláspontját, de önök mi-
att, az MSZP-s Fideszes többség miatt nem tud-
nak a kialakult helyzeten változtatni.

Egyetlen párt programja sem lehet jó min-
den társadalmi rétegnek. Ami az egyik társadal-
mai rétegnek jó, az a másiknak rossz. A 13. havi
nyugdíj esetén az SZDSZ képviseli a kisnyugdí-
jasok érdekeit, az MSZP és a Fidesz a nagynyug-
díjasok érdekeit képviseli. Az izsáki kisnyugdíja-
sok óriási többsége (kb. 70-80 százaléka) Fide-
szes. Ez nem lenne baj! A baj ott van, hogy szem-
ellenzõsen Fideszesek! Õk nem tudják elképzel-
ni, hogy a Fidesz az érdekeik ellen cselekszik.
Pedig most ez történik. A 13. havi nyugdíj ügyé-
ben az SZDSZ 2008 januárig nem tehet semmit.
A választók saját kárukon fogják megtanulni,
hogy néha gondolkodni is kell.

Dr. Horváth Csaba

*Gondolkodom, tehát vagyok. (Descartes)

56 még élõ hõsei, elesett és meghurcolt áldozatai
emlékének ajánlva:

EZERKILENSZÁZÖTVENHATBAN .....
1956-ban

mindnyájan egyek voltunk abban,
hogy rabláncunkat nem hordjuk tovább,

s a megszállók és bábjaik hadát
elûzni innen van elég erõnk ..

és lesz még boldog, szép magyar jövõnk.

1956-ban
együtt voltunk, a kar, a karban

és együtt mondtuk eskünk szövegét,
hogy szabadságért harcol most a nép
és jaj annak, ki fegyvert fogva ránk,

elnyomná ismét szent magyar hazánk!

1956-ban
a Himnusz szállt a harci zajban

és véráztatta barikádokon,
a Nemzeti Dal szólt az ajkakon ...

hogy “Talpra magyar!” - szentül esküszünk:
mi rabok többé soha nem leszünk!

1956-ban
elmondtuk versben, zengtük dalban,

hogy bús tegnapra víg holnap köszönt.
Mert nem kívánunk újabb vérözönt,
hisz’ elhullott már annyi jó magyar,

s a nép most békét, megnyugvást akar.

1956-ban
az októberi nagy viharban

már verve volt a Vörös Góliát,
s a szabad világ bennünket csodált.
De Szuez miatt magunkra hagyott
S az orosz ismét orvul ránk csapott

1956-ban
a novemberi csatazajban

az éteren át küldtük jajszavunkat,
hogy gyilkosoknak karmában vagyunk,

és gyarmattá lesz ismét a haza,
ha gyõzni fog az árulók hada.

1956-ban
a nemzetmentõ szörnyû harcban
a halál könnyen, gyorsan aratott.

A hõsként elhullt több ezer halott
Még évtizedek múltán is perel,

Mert halálukért senki sem felel!

1956-ban
legázoltan is hittünk abban,

hogy annyi vér és szenvedés után,
egy eljövendõ jobb kor hajnalán

a szent szabadság napja felragyog,
s a KERESZT, legyõz minden CSILLAGOT!

Weiner Albert
(Szabó József, dunaföldvári olvasónk ajánlotta figyelmünkbe a fenti verset.)

VÁROSUNK KÖRNYEZETE

Iskolánk és a Sportcsarnok
Az Izsáki Hírekben elindítunk egy rova-

tot, melynek címe: Városunk környezete.
Ezekkel a cikkekkel szeretnénk bemutatni
Izsák nevezetesebb intézményeit. Elõször a
Központi iskolát és a Sportcsarnokot látogat-
tuk meg. Mint tudjuk, a növények szebbé és
otthonosabbá teszik környezetünket. Iskolánk
dolgozói arra törekednek, hogy minél barát-
ságosabb élettel telibb hangulatot teremtse-
nek a diákok és az itt dolgozó felnõttek szá-
mára. A tisztább levegõ érdekében néhány év-
vel ezelõtt a tantestület bevezette azt a ha-
gyományt, hogy a ballagó nyolcadikosok fa-
csemetét ültetnek a tanintézet udvarába. Nem-
csak az udvart tesszük színesebbé növények-
kel, hanem az épület folyosóit, termeit is. A
benti növényeket Nagyné Kati néni gondozza
végtelen odaadással.

Az õsz kezdetével megindultak a betakarí-
tási munkálatok városunk környékén is.

Briglovicsné Janovics Éva néni terménygyûjtést
szervezett a gyerekeknek, amelyekbõl gyönyö-
rû csendéletet állítottunk össze.

Prikidánovics Lukács bácsi, a Sportcsarnok
igazgatója, nagyon büszke a csarnokot díszítõ
virágokra.

Mivel ide is sok gyerek jár testnevelés órá-
ra és délutáni foglalkozásokra, sõt sok izsáki
és vidéki felnõtt látogató is van, ezért itt is,
csakúgy mint az iskolában odafigyelnek a nö-
vényekre, amelyek mindenkit a mozgásra ser-
kentenek.

Ezúton is szeretnénk megköszönni azok-
nak a felnõtteknek a munkáját, akik idejüket
nem sajnálva azon fáradoztak, hogy közvetlen
környezetünket otthonossá, barátságossá te-
gyék.

Józsa Tímea 8.b
Mészáros Laura 8.b
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Karácsonyi segítség

Folytatás az 1. oldalról.
- Betegségembõl adódóan,

egy nagyon nehéz és súlyos fél-
éven jutottam túl tavaly au-
gusztusra. Amikor a gyógyulás
szinte lehetetlennek tûnt igen
sok segítséget kaptam a gyere-
keimtõl, barátoktól, ismerõsök-
tõl, s teljesen világos lett elõt-
tem, ha egyszer sikerül felépül-
nöm, valahogy nekem is segí-
tenem kell az arra rászorulókon.
Hosszan gondolkodtam, hogy
miképpen is tehetném meg ezt,
amikor adventben egy tévémû-
sort nézve megszületett a gon-
dolat, hogy karácsonyra kelle-
ne meglepni egy kis vendégség-
gel és ajándékkal a nehezebben
élõket. Az idõ kevés volt, alig

három hét, de olyan segítõkész-
séggel találkoztam mindenütt
–az önkormányzatnál, a polgár-
mester úrnál, a vállalkozóknál,
s még sorolhatnám-, hogy az
idõ rövidsége semmiféle hát-
ránnyal nem járt. A leveshez és
a második fogáshoz nem is kel-
let semmit sem vásárolni, min-
dent összeadtak a támogatók,
így a pénzbeli adományokat tel-
jes egészében csomagok össze-
állítására fordíthattuk. Elsõ
ilyen próbálkozás volt ez, s ta-
lán nem a legszerencsésebb volt
szenteste napjára tenni, de így
is jó néhány családnak sikerült
örömet szereznünk. Jövõre,
pontosabban idén, egy nappal
korábbra tesszük. A rászorulók

többsége tanyán él. Így õk sze-
mélyesen nem tudtak eljönni,
nekik az ünnepek után autók-
kal szállítottuk ki a csomago-
kat. A megmaradt ételt pedig a
Máltai Szolgálat kecskeméti
melegedõjébe juttattuk el, ott
is igen jó szolgálatot tett.

Nem tudom elégszer hang-
súlyozni és megköszönni azt a
rendkívüli segítõ szándékot,
mellyel a kezdeményezést a tá-
mogatók fogadták. Egyszerûen
megható volt, s köszönet ne-
kik, hogy nagylelkû hozzáállá-
sukkal ilyen gyönyörû kará-
csonyt szerzetek sok családnak,
és nekem is.

-tetézi-
Fotó: Bálint VilmosGondolom...

TETÉZI LAJOS

…sokan szemlélik vegyes érzelmekkel a
szokatlan idõjárást. Most tél helyett tavasz
van, de mi lesz tavasszal – tehetjük fel a
kérdést. Az elmúlt napokban hõmérsékleti
rekordok sora dõlt meg, s már átléptük a tél

felét, de igazán hideg még nem volt. A szokatlan jó idõnek
vannak hátrányai és elõnyei. A hátrányok közvetlen és hosszabb
kihatásúak lehetnek. A közvetlen hatás az, hogy a hideg elma-
radtával a mezõgazdasági károsítók teljes populációja megma-
rad, kártételüket sokkal több permetezéssel lehet majd csak
megfékezni. A hosszabb távú gondot az általános felmelegedés
következményei okozzák.

Gondolom, sokan emlékeznek azokra az alig egy évtizedes
elõrejelzésekre, melyek arról szóltak, hogy száz-kétszáz év múlva
olyan klímaváltozás megy végbe a Földön, melynek eredmé-
nyeként a mérsékelt égövi területek elsivatagosodnak, a sarki
jég felolvad, megemeli a tengerek vízszintjét, s tengerparti te-
rületek kerülnek víz alá. A mai jóslatok már szûk hetven évre
teszik e katasztrofális jelenségek beindulását. Azt is tudhat-
juk, hogy a felmelegedést az üvegházhatás okozza, az üvegház-
hatást pedig az ipari termelés során légkörbe juttatott renge-
teg széndioxid. A végzetes klímaváltozást csakis e szennyezõ
gázok mennyiségének csökkentésével lehetne megállítani. (Sok
szakértõ azonban a megállítást már csak illúziónak tartja, sze-
rintük maximum lassítható a folyamat, kitolható a súlyos át-
alakulás idõpontja, de vissza már nem fordítható.) Nem nehéz
belátni, hogy az ipari termelés drasztikus visszafogására lenne
szükség ahhoz, hogy egyáltalán reménye legyen az emberiség-
nek arra, hogy ne menjen végleg tönkre a Föld. Sokan azonban
(s éppen, akik tényleg tehetnének valamit) puszta riogatásnak
tartják az ilyen elõrejelzéseket, s eszük ágában sincs lépni.

Gondolom, a környezetünk sorsa iránt érzékeny olvasók
közül sokan hallottak már az úgynevezett kiotói jegyzõkönyv-
rõl, mely a káros anyagok légkörbe juttatásának csökkentését
célozta meg. E nemzetközi egyezményt azonban éppen a leg-
nagyobb szennyezést okozó országok –élükön az USA-val- nem
írták alá, magyarán nem kívánják csökkenteni a szennyezést.
Más országok meg úgy lépik át a problémát, hogy ahelyett,
hogy csökkentenék a káros anyag kibocsátásukat, megveszik a
kevésbé fejlett országok (melyekben alig van ipari termelés, így
nem érik el az egyezményben rájuk esõ kibocsátási határt) kvó-
táját, s vígan füstölnek tovább. Mindezt miért teszik? Nem
nehéz kitalálni! A még nagyobb profitért! Hogy ezzel a jövõt
teszik tönkre?  Úgy tûnik, nem érdekli õket!

Gondolom, sokan látják, nagyon szomorú a kép! Mi lehet
a vigasz? Jó adag cinizmussal most talán az, hogy kevesebbet
kell fûteni, így kevésbé vág földhöz bennünket a drasztikus
gázáremelés…

Látványos üstökös
a januári égen

Január elsõ és második he-
tében (a legjobban január 8 és
11 között) volt látható az úgy-
nevezett McNaught üstökös,
melyet 2006. augusztus 7-én
névadója, Robert McNaught
ausztrál csillagász fedezett fel,
a Siding Spring-i obszervatóri-
umban. Az objektum akkor még
rendkívül halvány volt - azon-
ban a Nap felé közeledve erõ-
sen kifényesedett. A jelenség
feltehetõleg kapcsolatban áll
azzal, hogy valószínûleg elsõ
alkalommal jött csillagunk kö-
zelébe egy objektum a távoli és
hideg Oort-féle
üstökösfelhõbõl. A Neptunu-
szon túli térségben temérdek
üstökösmag kering, amelyek
fagyott felszíni anyaga igen las-
san változik csak a kozmikus
sugárzás hatására. Ellenben ha
a Napunkhoz közel kerülnek,
az erõsödõ besugárzástól felszí-
nük erõsen szublimálni (gázo-
sodni) kezd. A kibocsátott gáz
sok port is magával ragad, és
látványos porcsóvát hoz létre az
üstökösmag mögött.

Az üstökös pályájának
helyzete miatt nagyon nehéz
volt a megfigyelése, mivel csak
kicsivel a horizont felett mu-
tatkozott, így napnyugtakor is
mindössze néhány fokkal emel-
kedett a látóhatár fölé. A hó-
nap elején hazánk több pontjá-
ról, köztük Izsákról (a Kolon-
tó felé tekintve) is szabad
szemmel is látható volt, amint
a vöröses naplemente színein
átszûrõdik a sárgás színû lát-

vány. Az üstököst és csóváját
kisebb távcsõvel még jobban
lehetett követni. A fõleg por-
szemekbõl álló, enyhén sárgás
árnyalatú csóva látványos para-
bola alakot mutatott, éles pe-
remmel, amint a mellékelt fo-
tón is jól látható. Az üstökö-
sök nem túl gyakori de nem is
túl ritka vendégek Földünk tér-
ségében. Legutóbb 1997 tava-
szán nyújtott a mostaninál ha-
zánkból is jobban észlelhetõ és
hosszabb ideig tartó látnivalót
a Hyakutake üstökös. Kisebb
fényerejû, csak komoly csilla-
gászati távcsövekkel észlelhetõ
üstökösök még gyakrabban fel-
tûnnek térségünkben, de azo-
kat csak a csillagászok észlelik.

Diákcsíny,
bombariadóval

Január 10-én 8 óra elõtt 5
perccel egy (akkor még) isme-
retlen telefonáló közölte az is-
kola telefonját felvevõ
Hambalkó Ferenc igazgatóval;
bomba fog robbanni az intéz-
ményben. Tíz perccel késõbb
újabb hívás érkezett, melyben
pontosítottak, mondván, ne-
gyedóra múlva robban a bom-
ba. Az eltorzított hang ellené-
re sejteni lehetett, hogy fiatal-
ember, netán gyermek a telefo-
náló, s lehet, hogy csupán az
esedékes dolgoztok megúszása
motiválta õt, ám az ilyenkor
kötelezõen követendõ eljárás az
azonnali kiürítés. Így történt ez
ebben az esetben is, alig öt perc
alatt kiürítették mindkét isko-
laépületet. A gyerekek a sport-
csarnokban várakoztak, amíg a
kihívott tûzszerészek átvizsgál-
ták az épületeket. Robbanószer-
kezetet nem találtak, a tanítás

10 órától folytatódott. Az elma-
radt két szerdai órát és a nyol-
cadikosok dolgozatait pedig
szombati, rendkívüli tanítási
napon pótolták.

Gyorsan fény derült az el-
követõk kilétére is. Egy közép-
iskolás (õ volt a telefonáló) és
két nyolcadikos diák ötölte ki
és hajtotta végre az „akciót”.
Azzal azonban nem számoltak,
hogy a szerintük bizonyára jó
heccnek tartott csíny, sokba
kerül majd szüleiknek. Amint
dr. Hauzmann János címzetes
fõjegyzõtõl megtudtuk a rend-
kívüli tanítási nap költségeit
(fûtés, világítás, pedagógus óra-
díjak) az önkormányzat nem
tudja felvállalni, így azt a szü-
lõknek kell megtéríteniük. E
mellett nagy valószínûséggel, a
tûzszerészek kiszállási díja is
õket fogja terhelni.

-te-

Tisztelt
Izsákiak
Felhívjuk a nõi lakosság fi-

gyelmét, hogy a Népegészség-
ügyi Program keretében to-
vább folytatódik a méh nyak-
rák szûrés legalább kettõ éven-
te  keresse fel a területileg ille-
tékes nõgyógyászati szakren-
delést. Tudnia kell, hogy a szû-
rõvizsgálat nem kötelezõ, el-
mulasztása nem a közösségre
„csak” önmagára jelent ve-
szélyt. Szervezett formában
Izsákon nincs rákszûrés. Terü-
letileg felkereshetõ helyek, idõ-
pont egyeztetéssel beutaló nél-
kül, OEP által finanszírozott.
Kecskemét Izsáki u.5. Korház C

pavilon
Hétfõtõl-péntekig 8 - 12-ig
Tel.: 06-76-516-900/6965

mellék
Kecskemét Nyíri u.38.

Rendelõintézet
Hétfõtõl- péntekig
8-12-ig 14-16-ig

Tel.: 06-76-516-900
kartonozó

Szabadszállás Rendelõintézet
Hétfõtõl-péntekig
9,30-12,30-ig

Tel.: 06-76-353-543
Körzeti védõnõk
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Az Arany sárfehér Szõlõ- és Bortermelõk
Szövetkezetének tájékoztatója

„a gyengék erõssége az egység”

2006. december 27-én tartotta Szent János-napi
pince- és újborszentelõjét a Helibor Szövetkezeti Pin-
cészet. A rendezvényen a borász szakma képviselõi, ön-
kormányzati vezetõk, szakmai újságírók és a három
társult szövetkezet igazgatóságának tagjai vettek részt.
A résztvevõk tájékoztatást kaptak az üzem megvásár-
lásának körülményeirõl és az elõttünk álló fejlesztési
feladatokról. Ez után került sor a pince megáldására,
illetve az újonnan palackozott eredetvédett Arany sár-
fehér bor szentelésére. A pince és a borok szentelését
Mons. Farkas László, pápai prelátus, nagyprépost, ér-
seki helynök és Podmaniczki Imre, izsáki esperes, plé-
bános celebrálták. Nagy Árpád, izsáki református nagy-
tiszteletes pedig áldást és dicséretet mondott. A szer-
tartás ünnepélyességét a Szolnoki Fõiskola kamarakó-
rusa által elõadott karácsonyi dalok tették teljessé. Az
eredetvédett Arany sárfehér bor palackozását és a bo-
rászati üzemet Szabó Ferenc fõborász mutatta be. Az
ezt követõ állófogadáson az egybegyûltek finom ebéd
mellett kóstolhatták az üzem termékeit.

A jeles nap történései közül meg kell említeni az
Agárdy-telepi bekötõútnál álló Ráfel-kereszt megáldá-
sát is. Az út menti feszület felújítását és gondozását a
Helibor Kft vállalta.

Most érdemes a Helibor Kft Izsák, Agárdy telepi
kiskereskedésében vásárolni, hiszen több pezsgõ és bor
akciós áron kapható! Az alapító szövetkezetek tagjai
további jelentõs kedvezményben részesülnek!

Január 15-tõl február végéig tart az Izsáki Téli Gaz-
daesték elõadás-sorozat. Az érdeklõdõ gazdák növény-
védelmi, tápanyag-gazdálkodási, gazdasági, jogi és más,
a gazdálkodással összefüggõ kérdésekben kapnak tájé-
koztatást. Az elõadások idõpontja hétfõnként 18 óra-
kor. Helyszín: az Izsáki Gazdakör nagyterme (Izsák,
Dózsa tér 3.). A részletes program a következõ:

2007. január 15. /hétfõ/ 18 óra
Minõségfokozás a Malagrow technológiával szõlõ-,
gyümölcstermesztésben.
Elõadó: Éber Csaba Szaktanácsadó
 Eredetvédett Arany sárfehér borbemutató
2007. január 22./hétfõ/ óra
 Eredetvédelmi program folytatásával kapcsolatos tá-
jékoztató
Elõadó: Dr. Szõke Lajos Tanszékvezetõ
 A Cherole Kft növényvédõszer-kínálata
Elõadó: Kormányos Ferenc területi képviselõ
Dunavölgye-Borászati Kft termékbemutató
Elõadó: Birkás Menyhért tulajdonos, ügyvezetõ
2007. január 29. /hétfõ/ 18 óra
Agrárkörnyezetgazdálkodási pályázati lehetõségek, ta-
pasztalatok
Elõadó: Kujáni László Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal Növényvédelmi Fõfelügyelõ
 Minõségi szõlõ és gyümölcstermesztés Kemira
GrowHow tápanyag utánpótlási megoldásai
Elõadó: Horváth Péter, Konya Imre szaktanácsadók
 Bemutatkozik termékeivel a Varga Birtok Kft
Elõadó: Varga Árpád tulajdonos, ügyvezetõ
2007. február 05. /hétfõ/ 18 óra
 Bioszõlõtermesztés lehetõségei
Elõadó: Dr. Roszik Péter Biokontroll KHT Igazgató
 Bio-life 2000 Zrt termékbemutató
Elõadó: Pais István képviselõ
2006-os újborait mutatja be az Ács Borászat
Elõadó: Ács Ferenc tulajdonos
2007. február 6. /kedd/ 17 óra
 Õstermelõi adózás 2007
Elõadó: APEH munkatárs
2007. február 12. /hétfõ/ 18 óra
 Növényvédõ cégek tájékoztatója
Elõadó: BASF, Kwizda,
2006-os újborait mutatja be a Vlaszák Borászat
Elõadó: Vlaszák József tulajdonos
2007. február 19. /hétfõ/ 18 óra
 A Bayer Hungária és a DAU növényvédõ szerei
Elõadók: Kiss András és Takács Attila
2006-os újborait mutatja be Simon Borászat
Elõadó: Simon Csaba tulajdonos
2007. február 26. /hétfõ/ 18 óra
FVM, Agrárkamara, MVH, Regionális Jövedéki központ
tájékoztatója

 Termelõket érintõ változások, fontosabb tudnivalók a
2006-os évben
Elõadók: Intézeti vezetõk, munkatársak
 HELIBOR Szövetkezeti Pincészet termékeinek bemu-
tatása, temékfejlesztés
Elõadó: Szabó Ferenc Termelési igazgató, Nádai Anikó
marketing menedzser
2007. március 5. /hétfõ/ 18 óra
Izsák, Víno étterem, év és évjárat értékelés, termelõi
borverseny, évzáró vacsora a korábbi elõadók meghívá-
sával.
Évjárat értékelõ, borverseny: levezetõ Keresztes József
Kunsági Bv Hegyközségi T. titkára.

Az esetleges programváltozások elõfordulásáért
megértésüket kérjük. Minden gazdaköri és szövetke-
zeti tagot szeretettel várunk.

A mezõgazdasági termelõk 2006. január 27-ig köt-
hetnek szerzõdést a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal megyei kirendeltségével, (MVH Kecskemét Kis-
faludy u. 5) amennyiben már ebben az évben csatla-
kozni kívánnak az agrárkár-enyhítési rendszerhez. A
részvétel feltétele a használatban lévõ földterület nagy-
sága, illetve mûvelési ága szerinti hozzájárulás befize-
tése. A hozzájárulás mértéke szántóföldi mûvelés ese-
tén 1000 Ft/ha, szõlõ- és gyümölcs-ültetvény esetén
3000 Ft/ha. A befizetés határideje 2007. szeptember
30. Ezeket a befizetéseket az állam a költségvetésbõl
ugyanolyan összeggel kiegészíti. Az így képzõdött for-
rást lehet a kárenyhítés céljára felhasználni. A szerzõ-
dés az alábbi elemi károk enyhítésére vonatkozik: téli
és tavasz fagykár, árvízkár, belvízkár, aszály. Kárenyhí-
tõ juttatásban csak az a gazdálkodó részesül, akinek
az elemi károk okozta hozamkiesése a gazdasága egé-
szét tekintve meghaladja a harminc százalékot. Tekin-
tettel arra, hogy a kárenyhítési igények összegyûjtése,
feldolgozása, valamint a juttatások kiutalásának en-
gedélyeztetése jelentõs munkaráfordítást igényel, a
kárenyhítõ juttatások kifizetésére csak a kár keletke-
zésének évét követõ év elején kerülhet sor.

A jelenlegi enyhe idõt, akár igen hamar is, követ-
heti egy komolyabb lehûlés, ami jelentõs károkat okoz-
hat a növényi kultúrákban. Ezért most még indokol-
tabb lehet a praktikus elõrelátás, az esetleges károk
enyhítése érdekében. Bõvebb információ és a szüksé-
ges nyomtatványok a szövetkezeti irodán kaphatók.

A szövetkezet azon tagjai részére, akik kedvezmé-
nyes árú szolgáltatásban nem részesültek (szállítás,
gépi betakarítás) és mûködési költség hozzájárulásu-
kat illetve részjegyüket befizették, megkezdtük az ígért
komlpex mûtrágya és talajjavító beszerzését. A mûtrá-
gya fajtája: 0-10-24 hidegen kevert komplex mûtrá-
gya, a talajjavító szer pedig Dudarit nevû kálium oxid-
dal dúsított, huminsav tartalmú szerves anyag.

Tagjaink 100 q termelõi csoporton keresztül törté-
nõ szõlõ értékesítése után 1 q komplex mûtrágyát és 1
q dudaritot kapnak. A szövetkezeti irodán megtekint-
hetõk az átadott szõlõmennyiségek és az érte járó táp-
anyagok kimutatása. Az átvétel helyérõl és idejérõl az
érintetteket személyesen értesítjük.

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

Vezetõség

APEH-tájékoztató
a mezõgazdasági

õstermelõk biztosításáról

Az EU-ban kialakult gyakorlatra is tekintettel 2007.
évtõl érvényes fõ szabály szerint a mezõgazdasági õster-
melõk is biztosítottá váltak a társadalombiztosítási jog-
szabályok szerint. Kivételt képeznek azok, akik közös õs-
termelõi igazolványban szereplõ kiskorú személynek vagy
családi gazdaság kiskorú tagjának, illetve egyéb (például
munkaviszony vagy egyéni vállalkozói jogviszony alapján)
biztosítottnak minõsülnek. Nem vált biztosítottá a saját
jogú nyugdíjasnak minõsülõ õstermelõ, továbbá az özve-
gyi nyugdíjban részesülõ személy, ha a reá irányadó öreg-
ségi nyugdíjkorhatárt betöltötte. Szintén nem vált bizto-
sítottá az õstermelõk közül az a magánszemély, akinél a
már megszerzett szolgálati idõ és reá irányadó öregségi
nyugdíjkorhatárig hátralévõ idõ együttesen nem éri el leg-
alább a 20 évet. A 2006. végéig megszerzett szolgálati idõt
az illetékes regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóság ké-
relemre soron kívül közli a magánszeméllyel.

Szünetel a biztosítás arra az idõtartamra, amelyre az
õstermelõi igazolvánnyal rendelkezõ õstermelõ értékesí-
tési betétlapja nem érvényes.

A biztosított õstermelõ (ideértve a tevékenységét a
tárgyévben kezdõ õstermelõt is) – fõ szabály szerint – 2007.
január 1-jét követõen a tárgyhónapot megelõzõ hónap elsõ
napján érvényes minimálbér után „teljes” járulékot, azaz
29% társadalombiztosítási járulékot, 8,5% nyugdíjjárulé-
kot és 7% (4% természetbeni, 3% pénzbeli) egészségbiz-
tosítási járulékot fizet. Ha azonban a megelõzõ (ez 2007.
év vonatkozásában értelemszerûen 2006. év) évi, támoga-
tások nélkül számított õstermelõi bevétele nem haladta
meg a 7 millió forintot, akkor a megelõzõ évi, támogatá-
sok nélkül számított õstermelõi bevételének 20%-át (ha-
vonta annak egytizenketted részét) alapul véve fizet – ne-
gyedévente, az adott negyedévet követõ hónap 12. napjáig
– 8,5% nyugdíjbiztosítási és 4% természetbeni egészség-
biztosítási járulékot. A magánnyugdíjpénztár tagja 8% tag-
díjat és 0,5% nyugdíjjárulékot fizet.

2007. január 31-éig minden õstermelõnek az állami
adóhatósághoz bejelentést kell tennie a 07T1051. számú
bejelentõ lapon arról, hogy fennáll-e a biztosítotti jogvi-
szonya, vagy sem. Ha nem áll fenn, akkor annak az okát is
meg kell jelölnie. 2007. január 1-jétõl, új õstermelõi iga-
zolvány kiadásakor, illetve a családi gazdaság nyilvántar-
tásba vételével egyidejûleg köteles nyilatkozni arról az õs-
termelõ, hogy van-e kizáró körülmény a biztosítási köte-
lezettség alól. A bejelentést a megyei, illetve a fõvárosi
földmûvelésügyi hivatalokhoz kell megtenni. A bejelen-
tett adatokban bekövetkezett változást azonban már az
állami adóhatósághoz kell bejelenteni, a változást követõ
15 napon belül.

A biztosított õstermelõk 2007. január 1-jétõl negyed-
évente, a negyedévet követõ hónap 12-éig elektronikus
úton kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni az állami adó-
hatósághoz a fizetendõ járulékokról. Ez egyben azt is je-
lenti, hogy legkésõbb 2007. elsõ negyedévében el kell vé-
gezniük az okmányirodai regisztrációt annak érdekében,
hogy 2007. április 12-éig (az elsõ elektronikus adatszol-
gáltatási határidõig) teljesíteni tudják a kötelezettségü-
ket.

A foglalkoztatónak nem minõsülõ biztosított õster-
melõ nem kötelezett a bevallás és az adatszolgáltatás be-
nyújtására, ha a tárgyévet megelõzõ évben bevétele – e
tevékenységbõl – nem volt.

Az õstermelõ tételes egészségügyi hozzájárulás fize-
tésére nem kötelezett.

(forrás: www.apeh.hu)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS GYÁMHIVATAL-
VEZETÕI ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE

Izsák város jegyzõje pályázatot hirdet a Polgármes-
teri Hivatalnál lévõ gyámhivatal-vezetõi állásra.

A hivatalvezetõi állást a köztisztviselõk képesítési
elõírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) számú rendelet-
ben meghatározott felsõfokú képesítéssel lehet

betölteni.
A pályázatot 2007. január 31.-ig lehet benyújtani

a jegyzõnél.
A PÁLYÁZATHOZ CSATOLNI KELL:

- szakmai képesítést igazoló képesítés másolatát
- önéletrajzot

- hatósági erkölcsi bizonyítványt
Dr. Hauzmann János címzetes fõjegyzõ

Megnyitottunk!
 Mindenkit szeretettel várunk minõségi

használtruha-kereskedésünkben,
Izsákon a Kossuth Lajos utcában,
az Általános Iskolával szemben.

Nyitva tartás:

hétköznap:  8 – 17 óráig
szombaton:  8 – 13 óráig
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Minek nevezzelek?
Látom, hallom, hogy a pártok

képviselõi, de a média dolgozói
is, gyakorta keresik a szavakat a
másik oldal, párt minõsítésére,
megjelölésére az általuk vélt meg-
felelõ bélyeg ráütésére. Egyik ilyen
gyakorta használt jelzõ: fasiszta,
újfasiszta, fasisztoid.

A fasiszta, idegen eredetû szó,
így sokféleképp értelmezhetõ,
különbözõ tartalommal tölthetõ
meg. Bakos Ferenc, Idegen kifeje-
zések szótára (1978) címû mun-
kájában, a fasisztára a következõ-
ket adja: „a fasizmus híve, fasiszta
szervezet tagja”. A fasizmus pedig,
mint ideológia, a finánctõke leg-
reakciósabb, legsovinisztább, leg-
imperialistább elemeinek nyílt
terrorista diktatúrája, amelyet vad
erõszakos terjeszkedés, más né-
pek leigázása a faji gyûlölet szítá-
sa jellemez. Ezt a meghatározást
olvasva elgondolkodhatunk azon
melyik pártunkat milyen mérték-
ben illethetjük ezzel a jelzõvel, az
elmúlt 16 év tapasztalatai alapján.
Ki áll közel a finánctõkéhez vagy
fonódik össze vele? A finánctõke
-ma nemzetközi nagytõke- nélkül
ugyanis nincs fasizmus.

A másik gyakran használt jel-
zõ a kommunista. Ez pedig annyit
jelent; a kommunista párt tagja, a
marxizmus-leninizmus híve, a
kommunizmus megvalósításáért
küzdõ ember. A kommunizmus,
a szocializmus felépítése utáni
osztálynélküli gazdasági rendszer,
amelynek alapelve: mindenki ké-
pességei szerint dolgozik, és min-
denki szükségletei szerint része-

sül a javakból. A kommunizmus
elõkészítése idején is nehéz volt
ténylegesen meghatározni, hogy ki
kommunista, és ki nem. Hát még
most!  Kommunistázó megnyilat-
kozásokat a másik nagy párttól
hallunk, ezt jelzi a népszavazási
programjukhoz csatlakozó kom-
munista párt is.

A magam részérõl a finánctõ-
ke nagyon erõs kötödését látom
az egyik párthoz, hogy ebbõl mi-
kor lesz a finánctõke legreakció-
sabb, legsovinisztább, legimperi-
alistább elemeinek nyílt terroris-
ta diktatúrájának is nevezhetõ ura-
lom, nehéz megmondani. Az utób-
bi idõszak rendõrségi fellépése
már ebbe az irányba mutat. A gya-
korlatban, s a médiában a pártve-
zetõk szájából hallottak alapján
úgy vélem: Bagoly mondja veréb-
nek, hogy nagyfejû!

Amint a klasszikustól tudjuk,
a lét határozza meg a tudatot. A
lét (a pénz, “lé”) birtokosai (egy-
elõre) irányítják a magyar népes-
ség tudatát és ösztöneit is, lehet,
hogy egyszer fellázadnak a kom-
munisták a finánctõke uralma el-
len? Most a helyzet eléggé furcsa:
A kommunisztikus párt az ellen-
zéki oldalt kommunistázza, a fi-
nánctõke pártja pedig fasisztázza.
Ki kicsoda, micsoda? Baloldalon
a fasiszták, jobboldalon a kommu-
nisták? Még csodálkozunk ezek
után, hogy nehéz kiigazodni a po-
litikában? Persze, biztos vagyok
benne, hogy ennek a helyzetnek
is megvannak a maga haszonélve-
zõi.                      Dr. Nagy László

GYARMAT
Gyarmat lettünk, gyarmat újra! Értékelhet-

jük az elmúlt idõszak politikai, gazdasági esemé-
nyeinek eredményét röviden, velõsen.

A marxizmus tanítása szerint a gyarmatosí-
tás az imperializmus korában nem a hagyomá-
nyos módszerekkel, tehát hadsereggel, hanem a
kizsákmányolás eszközéül szolgáló finánctõke
(banktõke + ipari tõke) bevonásával történik, ezt
nevezték neokolonializmusnak*. A gyakorlatban
ez azt jelenti, hogy minél több tõke áramlik az
adott országba az újratermelt értékbõl, az érték-
többletbõl annál kevesebb marad ott, mert ter-
mészetesen a tõke kiveszi a részét, ha nem kapja
meg, akkor azt mondják, hogy kivonják. Az érté-
ket teremtõ munka, a munkaerõ egyre keveseb-
bet kap, így aztán már a munkaerõ ára nem is
nagyon cincog a zsebünkben miként, azt nagy
költõnk írta.

Kinek az érdeke tehát a neokolonializmus az
új gyarmatosítás a magyar politikai gazdasági élet-
ben? Természetesen azoknak, akik közel vannak
ehhez a tõkéhez, vagy úgy, mint tulajdonostár-
sak, vagy úgy, mint ügyintézõk, akik egyengetik
a nagytõke útját, például az állami megrendelé-
sek elnyerésénél egy-egy nagyobb falatnak szá-
mító autópálya építésénél, repülõtér eladásánál.
A nagytõke kiszolgálására mindig akadnak lelkes
képviselõk, mert jól tudják, hogy a júdáspénz
sohasem marad el.

A marxisták a nemzetközivé válás folyama-
tát, a munkához, a szegénységhez való egyenlõ
jog alapján képzelték el ezért megszüntették a
magántulajdont és a megélhetés alapjául a mun-
kát jelölték meg és a nemzeti jövedelembõl min-
denki a munkája szerint részesült elméletileg, a
végsõ jót csak a kommunizmusra ígérték, ami-
kor majd mindenki a szükségletei szerint része-
sül a javakból. Most ennek pont az ellenkezõje
van megvalósulóban, ahol a nemzeti termékbõl
szinte csak a tõke alapján részesülnek az embe-
rek, s mivel a tõke nem hazai tulajdonban van a

munka által létrehozott új érték külföldre kerül.
Ez abban érhetõ tetten, hogy  az ország egyre
jobban eladósodik, a lakosság egy része mérhe-
tetlenül elszegényedik.

A jóságos nemzetközi tõke nem viselkedik
másként Magyarországon sem, mint Afrikában
vagy Ázsiában. Viszi amit tud, nem törõdik azzal
mi marad a munkásnak, az országnak.

A liberális politika behozta Magyarországra a
nemzetközi nagytõkét és a neokolonializmust, ez
abból is látszik, hogy minden döntés elõtt arról
beszélnek, hogyan reagál erre a pénzpiac, a „ke-
nyéradó” gazdánk.

Most nem Moszkvára vagy Bécsre kell figyel-
ni, hanem a nagytõkére.

A nemzetközi nagytõkétõl való függésünk
már olyan mértékû, hogy a demokratikus kere-
tek közötti mozgási lehetõség a minimálisra zsu-
gorodott, ezt én úgy nevezném: gyarmati viszony-
ba kerültünk megint. Ebbõl milyen út vezet a
szabadságba, még senki sem tudja,

ezért nagy most a bizonytalanság az ország-
ban. Nem történt ez így azokban az országok-
ban, ahol a gazdasági liberalizmusnak nincs ilyen
nagy támogatottsága, mint nálunk. Jó példáért
nem is kell vigyázó szemünket Párizsra vetni elég,
ha egy kicsit Szlovéniába látogatunk.

Azt, hogy a liberális eszmék következtében
kialakult gyarmati helyzetnek hány haszonélve-
zõje van az egyes pártokban, nehéz lenne meg-
mondani.

A két nagy politikai párt egymással birkózik
és nem veszi észre, hogy a     liberális politika
milyen mélységekbe juttatta országunkat. Jó lenne
már felébredni és tenni valamit, amíg még lehet
demokratikus körülmények között! 

Dr. Nagy László
neokolonializmus*: a gyarmatosítás modern módsze-
re, fõként kölcsönök, segélyek révén a gazdasági és
politikai hatalom fenntartása, továbbá katonai szövet-
ségek létrehozása.

Németországi testvérvárosunk, Strullendorf
polgármesterének karácsonyi köszöntõ levele

Strullendorf község polgármestere
Strullendorf, 2006. december hó 14.
Kedves József!
Ismét vége felé jár egy év. Egy év, amelyik – úgy

gondolom – nagyon sok pozitív fejlõdést hozott.
Mindenekelõtt meg lehetünk elégedve községeink

társkapcsolatával, amelynek tízéves fennállását ebben
az évben Strulendorfban ünnepelhettünk meg. Az ün-
nepségek fénypontja volt a nagy magyar kulturális prog-
ram, a népitánccsoporttal és a magyar cigányzenekar-
ral.

Rendkívül figyelemreméltó, hogy ez alatt az idõ
alatt nemcsak a politikai és kulturális, hanem minde-
nekelõtt az emberi kapcsolatok is milyen sokat fejlõd-
tek. Ezért minden strullendorfi polgár nevében is szí-
vélyes köszönetet mondok.

Willy Brandt egyszer a német újraegyesítéssel kap-
csolatban a következõket mondta: „Összenõ az, ami
összetartozik”. Azt hiszem, ami a mi községeink társ-
kapcsolatát illeti, arra már azt mondhatjuk: „Ez már
összenõtt”. Mert ha azt látjuk, hogy milyen sok izsáki
polgár látogatta meg eddig és ez év nyarán is
Strullendorfot büszkeséggel és örömmel igazi barát-
ságról beszélhetünk. Ez kedves József a Te érdemed is.
Köszönet érte! A köszönetbe bele akarom foglalni
Hauzmann Jánost is.

Rendkívül örülök azonban annak is, hogy a beteg-
ségedbõl kigyógyultál és ebben a nehéz idõben is volt
bátorságod ahhoz, hogy a munkádat folytasd. Azzal
hálálták ezt meg Neked, hogy újra megválasztottak pol-
gármesternek. Ehhez mégegyszer szívélyesen gratulá-
lok és kívánom, hogy szerencsés döntéseket hozzál.

Kívánok Neked és az összes magyar barátomnak
Werner Haas 2. polgármester, Horst Tuffner
kultúrreferens, a községi tanácsosok nevében is bol-
dog és áldott karácsonyi ünnepet, valamint sok sze-
rencsét és mindenekelõtt jó egészséget az új évben.

Andreas Schwarz elsõ polgármester

A felvételt Richard Wagner strullendorfi
tûzoltóparancsnok készítette népitánc csopor-

tunkról, tavalyi látogatásuk alkalmával.
�
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Mire számíthatunk?
Olvasandó: Ezékiel 16:1-14

V A L L Á S

MEGEMLÉKEZÉS

Sokan kérdezzük, für-
késszük ezt most az év
elején. Ígérnek is nekünk
sokan, sokféleképpen jót-
rosszat, de a bölcsebbek
már rájöhettek, hogy ez a
világ csak átejt minket.

Az a kép viszont, ame-
lyet Ezékiel próféta tár
elénk inkább: megejtõ.
Mivé lettünk és mivé le-
hetünk, ha engedjük Is-
tennek, hogy helyreállít-
son minket.

Olyanná lett az em-
ber, mint egy nyílt mezõ-
re kidobott csecsemõ. Eb-
ben a helyzetben pedig
biztosak lehetünk: a pusz-
tulás elkerülhetetlen. Se-
gítség nélkül, az ilyen cse-
csemõnek reménytelen a
sorsa. Ám az ember ezen
elesett állapotában, arra
jön a Király. Megmenti a
pusztulásba vetett embert:
„azt akarom, hogy élj!”
Rábízza a szolgái gondvi-
selésére, felneveli, sõt a
továbbiakban is gondos-
kodni akar róla. Anélkül,
hogy törõdne származásá-
val, kilétével, teljes fele-
lõsséget érezve iránta,
mindenét megosztja
vele…

Isten ehhez hasonló-
an cselekszik az emberrel.
Az az Õ akarata, hogy él-
jünk, életben maradjunk.
Az életképtelen, kiszol-
gáltatott, magatehetetlen
halandó – éljen…

Nem azért, mert
„megérdemli”, mert „meg-
éri”, hanem azért, mert az
Élet így akarja. Ezért köti
meg ezt az örök szövetsé-
get ezzel a lánnyal (a ke-
resztség képe ez).

Így lesz a reménytelen-
bõl, a halálra szántból ki-
rálynõ. Még egyszer hang-
súlyozom: nem azért, mert
„kiérdemelte”, hanem
mert így döntött a Király.
Ez az ember története.

Mert, amikor elveszí-
tettük Istent, elvettettük
magunkat, ki a puszta
életbe – az Életet veszítet-
tük el. Mert Isten maga az
Élet! „Nálad van az élet
forrása, világosságod által
látunk világosságot.”
(Zsoltárok 36:10) Az Is-
tentõl elszakadt ember le-
het vallásos, szeretheti a
szertartásokat, akár min-
den földi java meglehet
(háza, vagyona, gázár tá-
mogatása…); de halálra
ítélte önmagát! Erre hívja
fel a prófétai szó a mai
ember figyelmét is.

Akinek nincs valósá-
gos, közvetlen kapcsolata
az élõ Istennel – ez a hit a
Biblia megfogalmazásában
– az halott! Ez a jelene és
ez a jövõje is…

János apostol így ír
errõl: „fiacskáim, örök éle-
tet adott nekünk Isten; de
az élet az Õ Fiában, Jézus-
ban van. Akié a Fiú, azé
az élet. Akiben nincs meg
az Isten Fia, az élet sincs
meg abban.” (János 5:11-
12)

Vajon bennünk ott
van-e Isten Fia? Ez dönti
el az évünket és az egész
jövendõnket. Sem a közö-
nyös tudás, sem az üres,
szeretetlen hirdetés nem
jelenti azonban a „Krisz-
tusban lételünket”!

Amilyen világos a
Szentírás tanítása az em-

ber kiszolgáltatottságáról,
olyan bátorítóan világos a
Biblia üzenete az Úr hoz-
záállásáról is. Arra számít-
hatunk a hitben, hogy Is-
ten nekem ajándékozza és
tulajdonítja Krisztus
igazságát, szentségét, en-
gedelmességét. Úgy tekint
rám –ha hiszek Jézusban-
, mintha soha, semmi
bûnt nem követtem volna
el. Mert Jézus Krisztusban
lát engem! (ezt jelenti a
palást képe) Így lesz kirá-
lyi gyermek minden ilyen
ember! Komolyan
vesszük-e ezt?

Mert egészen más így
– ebben a hitben – re-
ménységgel élni, a küsz-
ködéseket, harcokat vál-
lalni, tovább látva gyászol-
ni…

Mindazokat, akik az
Úrtól várnak eligazítást, a
„gyenge szív” helyett ilyen
erõs szívvel ajándékozza
meg. Vegyük komolyan,
amit Isten mond az élet
lehetõségérõl! Azt is,
hogy nélküle menthetet-
lenül pusztulásra va-
gyunk ítélve, bármivel ke-
csegtessenek minket. Azt
is, hogy Jézusban nekünk
olyan életet ajándékoz az
Atya, ahol Õ visz minket
gyõzelemrõl-gyõzelemre,
nem nekünk kell erõlköd-
nünk.

Ne mondjunk le errõl
az újesztendõben sem.
Engedjük és keressük az
alkalmát, vágyjuk, hogy
Isten élete belénk áradjon!
Áthatva minket, hatalma-
san munkálkodjék ben-
nünk!

Nagy Árpád

IKEM hírek

- a februári elõadás várható idõpontja: február 18. (szombat), 17 óra, helyszín:
Pártok Háza (OTP feletti tanácskozó terem). Dr. Csath Magdolna: „Erdély és Ro-
mánia az Európai Unióban – kilátásaink és esélyeink” címmel hallgathatunk tõle
elõadást, cserélhetjük ki egymás között rögeszméinket. Mindenkit szeretettel vá-
runk! Várjuk új egyesületi tagok jelentkezését is! Kérjük, hogy adója 1%-val támo-
gassa az Izsák és Környéke Erdélyi Magyarok Közhasznú Egyesületét, s ezzel a
közmûvelõdés szolgálatát. Adószámunk: 18364107-1-03.

Gyülekezeti hírek
- az ökumenikus imahét istentiszteletei gyülekezetünkben: január 22-27. kö-

zött, a gyülekezeti házban, 17.00 órától; kivétel: péntek (január 26.), ekkor a temp-
lomban tartjuk a közös istentiszteletet.

- evangelizációs hét: február 19-24.között; az alkalmak minden nap 18.00 óra-
kor kezdõdnek a gyülekezeti házban. A hetet vasárnap úrvacsorai közösség zárja.

- Nagyböjti úrvacsora egybeesik az evangelizációs hetet lezáró úrvacsorával:
február 25.

- Kisizsákon január 28-án tartunk istentiszteletet, 13.30-tól
- a presbitérium határozata alapján, a Rákóczi út 17. szám alatti ingatlanunkat

12 millió forintért eladásra kínáljuk.
- Kérjük, hogy adója 1%-val 2007-ben is támogassa a Református Egyházat.

Technikai száma: 0066. Adója másik 1%-val kérjük, támogassa a „Feltámadunk
Alapítvány” munkáját, mely a református temetõ gondozását, fejlesztését segíti.
Adószám: 18351545-1-03. Köszönettel: az Elnökség.

„Szívedben nem volt más csak jóság és szeretet,
munka és küzdelem volt egész életed.”

ID. KAMASZ ANDRÁS

halálának 6.évfordulójára

                                                         Szeretõ
családja

S z e g l e t k õ
Miután olyan sokféle

példázatot mondott az
Üdvözítõ saját küldetésé-
rõl, a gonosz szõlõmun-
kások példázata végén
szegletkõnek mondja ma-
gát, amit az építõk elve-
tettek, de az lett a ház
alapköve, az Úr mûvelte
ezt, csodálatos a sze-
münkben, amit cseleke-
dett.

Építkezésbe fogott az
Úr ismét, hogy választott
népe helyébe új Siont, új
Templomot építsen, az
igazságosság hazáját, a
mennyei Jeruzsálem földi
képét: Egyházát. Azért
küldte egyszülött Fiát,
hogy új Ádámként Isten
újszövetségi népének aty-
ja legyen, egy új emberi-
ségé, amely nem test sze-
rint, hanem Lélek szerint
él. Ennek az új épületnek
szegletköve, meghatározó
alapja Krisztus, akiben az
Isten egybefoglal min-
dent, ami a mennyben és
a földön van. Így épülünk
mi is eggyé Õbenne, hogy
Isten szent temploma le-
gyünk.

Mély értelmû példázat
ez: a szegletkõ megadja az
irányt, a ház stabilitását,
szilárdságát, mindenek-
elõtt a falak egységét, s a
falak egységével együtt a
benne lakók egységét,
testvéri közösségét. Egy
ugyanis a családfõ, egy a

testvérek családi közössé-
ge. Nem is lehet másképp
értenünk, hiszen a pász-
tor, a tyúkanyó, a szõlõ-
tõ, - mind ezt a Jézusban
való egységet sugallja,
amitõl eltérni nem szabad,
mert szándékával ellenté-
tes magatartás volna.

Mégis, a történel-
münk folyamán vannak,
akik nem építéssel, hanem
kõ-eldobálással foglalkoz-
nak, hogy így magukban
és követõikben meghiú-
sítsák Isten szándékát. Ha
az egységnek ellene mon-
dunk, nem követ dobunk
el, hanem magát a Szeg-
letkövet vetjük ki életünk
alól, a szõlõmûvesekhez
hasonlóan. Akár egyese-
ket, akár emberi közössé-
geket vetünk el, tagadunk
ki vagy dobunk ki, velük
együtt kidobjuk azt, aki
össze akarja gyûjteni Is-
ten szétszóródott gyerme-
keit. Hátat fordíthatunk
egymásnak, “haragszom
rád”-ot játszhatunk egy-
mással, de tudnunk kell:
az ellenségeskedéssel
Megváltónk ellen fordu-
lunk.

Amikor szegletkõnek
mondja magát Urunk Jé-
zus, megfontolandó, hogy
ezt az Atyától kapott fel-
adatát ráruházza Péterre,
aki kõszikla, s akire Egy-
házát akarja építeni. Így
lesz Péter Jézus egysége-

sítõ munkájának tovább-
vivõje, az egység jele az
Egyházban. Péter nem
önjelölt, nem is valakik
által megválasztott, ha-
nem Krisztus által megbí-
zott erõsítõje testvérei-
nek. Ráruházza a pásztori
feladatot is, hogy Isten
népét õrizze és vigyázza.

Most, amikor újra
január van, közeleg a
Nemzetek Apostolának
megtérési emléknapja,
újra felidézzük Krisztus
szándékát, imádságos, hõ
óhajtását: “Hogy egy le-
gyenek mind miben-
nünk!” Együtt imádkozva
ízlelgetjük a közös testvé-
riség édességét, az egy tõ-
rõl származók hasonlósá-
gát, felismerjük egymás-
ban egészen az istenfiúi,
közös méltóságot. A ke-
resztény egységért való
közös imádkozás nyolca-
da van. De jó is lenne, ha
nem felednénk el az év
többi ötvenegy hetében
sem, hogy egy tõn termett
nép, egy nyáj, egy tyúkal-
ja csibe vagyunk, az egy
Atyának szeretetben egy-
séges gyermekei. Ne essen
ki hát szívünkbõl ez a
meggyõzõdés, hogy el-
higgye a világ, hogy való-
ban Krisztusban van az
emberiség reménye!

Podmaniczki Imre
plébános

Egyházközségi hírek
- Nagy szeretettel köszöntjük Testvéregyházunk vezetõit és hívõ népét. Az

egységhéten három közös alkalmunk lesz: kedden, csütörtökön és pénteken.
- Az egyházközségi Karitász január 27-én este rendezi meg jótékonysági

farsangi bálját a Vino étteremben. Jegyeket a karitász-tagoknál lehet beszerezni.
A bevétel a helyi szeretetszolgálat céljait szolgálja.

- Február 2-án, pénteken Gyertyaszentelõ Boldogasszony ünnepe van: Urunk
bemutatásának emléknapja. A gyertyaszentelést az esti szentmisében végezzük.

- Február 3-án szent Balázs püspök és vértanú emléknapján Balázs-áldást
osztunk. Ugyanígy február elsõ vasárnapján is. Egyben emlékezzünk meg érsek-
fõpásztorunkról is névünnepén!

- Lourdesi ájtatosságunkat február 11-én kezdjük és 19-én fejezzük be. Ki-
lencedünket a testi-lelki betegekért ajánljuk fel.

- A nagybõjti idõ február 21-én, hamvazószerdán kezdõdik.



2007. január 20. 7. oldalIZSÁKI Hírek

Alig zárult le az elsõ munkahelyteremtõ program,
máris a láthatáron a következõ

Az év elsõ felére várható, hogy a Szociális és Mun-
kaügyi Minisztérium kiírja újabb humánerõforrás-fej-
lesztési pályázatát. Az Izsáki Sárfehér Polgárõr Egye-
sület keretei közt támogatást nyert, nemrégiben lezá-
rult projekt sikerein felbuzdulva kezdünk hozzá az
újabb projekt tervezéséhez. Bizonyára az elõzõ prog-
ramban résztvevõk azt megerõsítik, hogy az ilyesféle
projekt jóval komplexebb, sokszorosan összetettebb,
mint egy átlagos közmunkaprogram. A közel két éves
projekt során harmincegy résztvevõ szerzett államilag
elismert szakmai képesítést, és szerzett munkagyakor-
latot egy manapság még nem túlzottan elterjedt, de az
elkövetkezendõ néhány évben várhatóan nagy tért hó-
dító szakmában. A számítástechnikai, és modern szoft-
verkezelési ismereteket, valamint az internetes mar-
keting terén szerzett gyakorlatot több volt dolgozónk
neves cégek alkalmazottjaként  kamatoztatja. A támo-
gatott idõszakon felül már hét hónap telt el, és a prog-
ramba bevont dolgozók munkájukkal még egyelõre fo-
lyamatosan képesek kitermelni a munkahelyük meg-
tartásához szükséges bevételeket.

Az eszközök mûködtetésével és az épület fûtésé-
vel-világításával kapcsolatos költségek havi 200 ezer
forint nagyságrendû összegét egyelõre a polgárõr egye-
sület önként felvállalta, hogy ezzel is, bár erején felül,
de segítse a munkahelyek megtartását. Idén januártól
azonban már ezt is az önállóan mûködõ projektnek
kell vállalni. Az egyesület azzal tudja továbbra is tá-
mogatni a továbbfoglalkoztatást, hogy változatlanul
ingyenesen használatba adja a munkaeszközöket, szá-
mítógépeket, és az önkormányzattal kötött konzorci-
umi megállapodás alapján a munkavégzés helyszínéül
szolgáló épületet. Nem tudni, hogy egy ilyen program
meddig tud önfenntartóan mûködni, de ez tavaly má-
justól teljes egészében a résztvevõkön, és a partnerek-
kel kialakított jó kapcsolatok fenntartásán múlik. Az
efféle kísérleti programok ugyanis arra épülnek, hogy
uniós támogatással, védett körülmények között a hát-
rányos munkaerõpiaci helyzetben levõ célcsoport szá-
mára képzést és gyakorlatot ad, majd a nyílt
munkaerõpiaci körülményekhez fokozatosan szoktat-
va a célcsoportot, a végére teljesen önálló lábakra ál-
lítja. Persze nem garantálható, hogy évtizedeken ke-
resztül mûködjön egy ilyen konstrukció, pláne a mai
gazdasági viszonyok között, de már az elmúlt hét hó-
nap is hihetetlen eredmény. Izsákon ez volt az elsõ
ilyen európai uniós program, rengeteg tapasztalattal
gazdagodott a projektet irányító csapat. Köszönhetõ
az annak, hogy elképesztõ nehézségekkel kellett szem-
benézni a projekt indulásának pillanatától. 2005. feb-
ruárjára vállaltunk kötelezettséget, hogy a projektet
elindítjuk, de még május elején sem volt támogatási
szerzõdés a kezünkben. Ennek ellenére elindítottuk a
projektet, nehogy már a szerzõdés majdani aláírásá-
nak a napján, több hónapos késést, szerzõdésszegést
lehessen megállapítani. Pénz nélkül, szerzõdés nélkül
óriási kockázatot vállalva elköltöttünk a nincsbõl több
mint húszmillió forintot épületfelújításra, eszközbe-
szerzésre. Amikor az aláírt szerzõdés végre megérke-
zett, a szerzõdésben szereplõ kötelezettségek szerint
alig néhány napunk maradt arra, hogy az elsõ projekt-
elõrehaladási jelentést, beszámolót benyújtsuk. Így

akkor mindenképpen jó döntésnek bizonyult, hogy
saját szakállunkra elkezdtük idõben a projektet, de ez
a csúszás folyamatos pénzügyi nehézségeket eredmé-
nyezett a projekt végéig. Többször elõfordult, hogy a
projektvezetés saját családi házára vett fel jelzáloghi-
telt, hogy a projekt folyamatos mûködése biztosítható
legyen. Sajnos a hitelkamatok nem elszámolható téte-
lek, így azokat a projektvezetés saját zsebbõl fizette. A
megnyert támogatás utolsó 21 millió forintos tétele
majd csak ezév közepére várható leghamarabb utóla-
gos finanszírozással, ha az ellenõrzés mindent rend-
ben talál, így addig a menedzsment 22 hónapon ke-
resztül fel nem vett fizetése és az egyesület által fel-
vett hitel segítségével lehetséges a pénzügyi lezárás.
Ugyanis a támogatásnak megfelelõ teljes összeget el
kell költeni, hogy a támogatás lehívható, elszámolha-
tó legyen. Az APEH-nek is ki kell fizetni a dolgozók
bére utáni járulékokat, s az épület rezsiköltségeit még
a 2006. év végéig támogatási keretbõl kell rendezni. A
projekt során számos pénzügyi akadályba ütköztünk,
melyek némelyike akár azonnal romba dönthette vol-
na az egész projektet pénzügyileg. Példának okáért
egyik közremûködõ elszámoltató hatóság kedves dol-
gozója egy könnyed kézmozdulattal hétmillió forintot
utasított el azért, mert nem tetszett neki a dolgozók-
kal kötött munkaszerzõdések egy mondata. Máskor meg
úgy ítélte meg, hogy a 18 számítógéphez nem kell 20
db egér, ezért nem fizette ki. Persze a 22 hónap alatt
elromlott 5-6 egér, melyeket pótolni kellett. Hosszan
lehetne sorolni a kellemetlen élményeket, melyek a
megvalósítás során a különbözõ hatóságok néha rend-
kívül segítõkész, de sokszor a projekt sikere ellen ható,
akadályozó munkáját taglalja, ám ezt most nem sze-
retném megtenni. Talán már így is túl sokat árultam
el a projekt belsõ gondjairól, amivel szembesültünk a
megvalósítás során, de úgy érzem, ez mindenképpen
hozzátartozik az igazsághoz és a minél teljesebb körû
tájékoztatáshoz. Mindemellett ezen nehézségek bemu-
tatása valamilyen szinten elismerés azon munkatár-
sak részére, akik el nem várt tettrekészséggel és min-
den mást feláldozó elhivatottsággal dolgoztak a pro-
jekt sikeréért. Mert azért valljuk be, az mindenképpen
becsülendõ, ha a menedzsment vezetõ tagja hétvégén,
a harmincadik születésnapját projekt-elõrehaladási je-
lentés írogatásával tölti a szoros határidõkre való te-
kintettel. Ezúton is köszönöm mindazoknak, akik
munkájukkal, szakértelmükkel, elszántságukkal hoz-
zásegítették az Izsáki Sárfehér Polgárõr Egyesületet,
hogy sikerre vigye elsõ európai uniós támogatással
megvalósuló munkahelyteremtõ programját. A követ-
kezõ hasonló program idén év végén indulhat legha-
marabb, amennyiben újra sikerül pályázati úton tá-
mogatást nyerni az Európai Szociális Alaptól. A leg-
utóbbi menedzsment-ülésen megszületett a döntés a
következõ projekt fõ irányvonalát illetõen. Amennyi-
ben a pályázati kiírás megengedi, hasonlóan internetes
távmunkára alapulna az új projekt is. Folyamatban van
egy együttmûködési megállapodás elõkészítése egy
multinacionális vállalattal, egy svájci székhelyû hol-
dinggal. A bevont dolgozók részére a munka számító-
gépes adatbázisok karbantartása, számlák-bizonylatok
rendezése és elektronikus rögzítése, valamint

interneten történõ továbbítása lenne, továbbá telefo-
nos kapcsolattartás a holdinggal Magyarországon kap-
csolatban álló cégekkel, magánszemélyekkel. Termé-
szetesen az új projektbe is tervezünk külföldi és bel-
földi tanulmányutakat. Tavaly volt horvátországi,
ópusztaszeri, miskolctapolcai, és egyéb, részben tanul-
mányút, részben rekreációs jellegû kirándulás. Jövõre,
ha a pályázat nyer, elképzelhetõ egy svájci vagy osztrák
külföldi tanulmányút, de a korábbi projekthez hason-
ló belföldi rekreációs célzatú kirándulások. A kirán-
dulásokon való részvétel természetesen munkaköri
kötelesség, hiszen ezek a felüdülés mellett szolgálják
a munkahelyhez való kötõdést, a munkatársakkal való
jó viszonyt, és az elkövetkezendõ idõszak hatékony
munkavégzését elõkészítõ szakmai tréningeket is.
Amirõl még nem szóltam, de mindenképpen fontos
lenne, az a célcsoport. Az alapelképzelés, amit a ha-
marosan megjelenõ pályázati kiírás még módosíthat,
pontosíthat, a következõ: 16-24 év közötti tartós mun-
kanélküli, hátrányos helyzetû, alacsony iskolai vég-
zettségû fiatalok, valamint mozgáskorlátozottak, kül-
területen élõk, Izsák és 30 kilométeres körzetébõl. A
projekt megvalósítására vállalkozó együttmûködõ part-
nerek sorába be kell vonnunk az újonnan megalakult
helyi cigány kisebbségi önkormányzatot és a kitûzött
célcsoportra tekintettel célszerû bevonnunk a mozgás-
korlátozottak egyesületét. A pályázatot megvalósító
konzorcium partnerei között mindenképpen számítunk
arra, hogy Izsák Város Önkormányzata és a polgárõr
egyesület között a jelenlegi kölcsönösen elõnyös kap-
csolat fennmarad. Az önkormányzat a civil szerveze-
teknek adott támogatások között minden évben kiemel-
ten kezelte a munkahelyteremtésben élenjáró polgár-
õr egyesület támogatását, az egyesület pedig igénye-
sen felújította a projekt céljaira kapott önkormányzati
épületet közel 8 millió forint értékben. Mivel a volt
Idõsek Klubja önkormányzati tulajdonú épület rendel-
kezésre bocsátása nélkül a pályázati program tervezése
se kezdõdhetett volna el, ezért külön köszönettel tar-
tozunk az önkormányzatnak támogató hozzáállásáért,
és Mondok József polgármester úrnak személyes tá-
mogató segítségéért, a projekt során tanúsított együtt-
gondolkodó segítõkészségéért. Az idei pályázati kiírás
megjelenése után összeül a munkacsoport, és számí-
tunk mindazok hasonlóan hatékony segítségére, akik-
nek köszönhetõek az elõzõ program széles körben el-
ismert szakmai sikerei.  Végezetül szeretném hangsú-
lyozni, hogy az új projekt tervezése még nagyon messze
van a megvalósulástól. Egy pályázatnál sohasem tud-
ni, hogy elnyeri-e majd a támogatást vagy nem. Min-
denesetre szeretném, ha a következõ pályázatunk is
sikeres lenne, ezért ezúton is kérem mindazok jelent-
kezését, részvételi szándéknyilatkozatát, akik bármi-
lyen formában és módon részt tudnak venni a pályázat
elõkészítésében, vagy majdani megvalósításában. A
részvételi szándéknyilatkozatokat és konstruktív elkép-
zeléseket a polgárõr egyesület vezetõségi telefonján
történt egyeztetés után, a polgárõr székházban várom.
A polgárõr egyesület vezetõségi telefonszáma: 06 70
332-1499.

Nagy Máté

Családi program
az idõsotthonban

Az Aranyfürt Idõsek
Otthona évvégi családi
programot szervezett la-
kóinak és családtagjaik-
nak.

A program keretében
Balogh Márta fõnõvér
adott rövid tájékoztatást
a megjelent hozzátarto-
zóknak az éves munká-
ról, kiemelve, hogy az in-
tézet minden férõhelye
betöltött, s a szakmi-
nisztérium ellenõrei és a

lakók véleménye szerint
is, jól mûködik intézmé-
nyük.

A hangulatos estet,
mely kötetlen beszélge-
téssel és vendéglátással
zárult, az iskola dráma-
tagozatosainak mûsora
színesítette.

Az idõsotthon veze-
tése és dolgozói a jövõ-
ben hagyománnyá kíván-
ják tenni az évvégi csa-
ládi találkozókat.

Nagy nap volt az orgoványi Szabó-családban
2007. január 6.-án Orgoványban jött össze az is-

mert és népszerû Szabó-család apraja nagyja. A nagy
családi összejövetelnek az adta az apropóját, hogy 50
évvel ezelõtt fogadott örök hûséget egymásnak Szabó
Imre és Csorba Emma. Az aranylakodalom alkalmából
a családfõt és kedves feleséget gyermekeik- Imre, Ist-
ván, Erika- és azok családjai köszöntötték.

Gyorsan eltel ez az öt évtized, de Szabó Imre és
felesége elmondhatja, hogy mindezt erõben egészség-
ben érték meg. Együtt örülhettek gyermekeik, unoká-
ik körében e jeles napon, mely minden bizonnyal kü-
lönösen emlékezetes marad számukra.

Mindketten tõsgyökeres orgoványiak, akik e tele-
pülésen nõttek fel, és itt teltek dolgos hétköznapjaik.
A családfõ közel a 80. életévéhez, ma is, nap mint nap
dolgozik a családi gazdaságban, míg felesége Emma
néni a háztartásban tevékenykedik. Fiaik vállalkozók,

míg lányuk Erika,
a fogathajtó
sportban találta
meg mindennapi
teendõit. Kevesen
mondhatják el
magukról, hogy
azt csinálják ami-
hez értenek és
amit szeretnek. Az orgoványi Szabó-család valamennyi
tagja, azon kevesek közé tartozik, akik mindezt elmond-
hatják magukról.

E jeles nap alkalmából mit is kívánhatnánk Szabó
Imrének és feleségének Emma néninek, mint további
jó erõt és egészséget mindkettõjüknek, s még sok-sok
örömet, boldogságot családjaik körében.

Baranyai Antal
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Teremlabdarúgás
Befejezõdött a Sportcsar-

nokban a Csarnok-Kupa terem-
labdarúgó bajnokság alapszaka-
sza. Nagyon izgalmas és szín-
vonalas mérkõzéseket láthatott
a -sajnos gyér számú– közön-
ség. Egyik csapatnak sem sike-
rült pontveszteség, illetve pont
nélkül befejezni a küzdelmeket.

Az alapszakasz végeredmé-
nye:

1. Heibl Team 18 p. (4)
2. Szövi 16 p. (3)
3. Inter Vino 16 p. (2)
4. Bohócok 12 p. (1)
5. Soproni Ászok 8 p. (4)
6. Tüzes Kandúr 5 p. (3)
7. Szabadszállás 4 p. (2)
8. Ladánybene ifi 1 p. (1)
A rájátszásban az 1-4 he-

lyezettek a felsõházban, az 5-8
helyezettek pedig az alsóházban
folytatják. Zárójelben a ráját-
szásba vitt pontok szerepelnek.
A góllövõlista is izgalmasan ala-
kult, ugyanis az elsõ helyezett
Szalai Boldizsár (Szövi) csupán
egy góllal elõzi meg Juhász
Györgyöt (Heibl Team). Idõköz-
ben lejátszották a rájátszás elsõ
fordulóját is, amelynek eredmé-
nyei:

Felsõház:
Heibl Team–Bohócok 7–2

(4–0)
Szövi–Inter Vino 2–2 (1–1)
Alsóház:
Soproni Ászok–Ladánybene

6–2 (2–1)
Szabadszállás–Tüzes Kan-

dúr 4–2 (2–1)

További fordulók idõpont-
jai: január 21 és 28.

Minden kedves érdeklõdõt
szeretettel várnak a szervezõk
és a csapatok.

Január 13.-án és 14.-én ren-
dezték meg a Bács-Kiskun me-
gyei teremlabdarúgó bajnokság
selejtezõit. Az Izsáki Sárfehér
SE szombat délelõtt küzdött a
továbbjutásért egy olyan cso-
portban ahol három csapat is
szerepelt a tavalyi döntõben. Az
öt csapat közül kettõ jutott to-
vább a kalocsai döntõbe. Az
izsákiak elõször Apostaggal ját-
szottak. Kicsit nehezen indult,
de aztán könnyedén nyert a csa-
pat. A második mérkõzésünkön
rengeteg helyzetet kidolgoz-
tunk, de sajnos ezek mind ki-
maradtak, viszont Bugac csapa-
ta talált egy gólt, és ezzel meg
is nyerte a mérkõzést. A har-
madik mérkõzésen mindenkép-
pen nyerni kellett, ha tovább
akartunk jutni. Így is kezdett a
csapat, ugyanis négy góllal el-
húztunk. Ladánybene csapata
mindent egy lapra tett fel, mert
a kapusuk helyett is mezõnyjá-
tékost hoztak be, és sikerült is
egy gólra felzárkózniuk. Az
utolsó fordulóban a még pon-
tot sem szerzett Csengõd csa-
pata várt ránk. Fáradt csapa-
tunknak sikerült a kötelezõ
gyõzelem, és ezzel a második
helyen továbbjutottunk. A dön-
tõt január 20.-án rendezik meg.

Izsák László

Torna
Ebben a tanévben eddig két versenyen vettek részt tornásza-

ink. 2006. november 25-én, Nagykõrösön a Medve László Emlék-
versenyen (országos meghívásos verseny) tornáztunk. A népes
mezõnyben az alsósok (Bíró János, Dunai Rudolf, Hajma Tamás,
Langó Dávid, Szabó Gergõ) a VII., a felsõsök (Cséplõ Dávid, Lestár
Krisztián, Marton Alex, Szabó Gábor, Vida Máté) a III. helyet sze-
rezték meg. Egyéniben Szabó Gábor VI. helyezett lett. 2006. de-
cember 22-én, Kalocsán, az Öcsi-Bácsi Kupán (megyei verseny)
tornáztunk. Itt maximum három fõbõl állhatott egy csapat, s a
legjobb kettõ eredménye számított. Így mindkét korcsoportban
két csapatra bontva szerepeltünk. Az alsósok között az I. (Hajma
T., Langó D., Szabó G.) és a II. (Bíró J., Dunai R.) helyet szerezték
meg tanulóink. Egyéniben Hajma Tamás I., Langó Dávid  II., Sza-
bó Gergõ pedig III. lett. A felsõsöknél az egyik csapatunk az I.
(Cséplõ D., Szabó G.) a másik pedig a III. (Lestár K., Marton A.,
Vida M.) helyezést érte el. Egyéniben Szabó Gábor II., Cséplõ
Dávid III. lett.

Szabó József

Országos
if júsági
tornász-
verseny
Izsákon

2007. február 3-án,
szombaton kerül megrende-
zésre a Sárfehér Kupa orszá-
gos meghívásos fiú tornaver-
seny Izsákon, a Sportcsar-
nokban. A verseny 11 órakor
kezdõdik. Számos csapat gya-
korlatai mellett, ifiválogatott
tornászok bemutatója is szí-
nesíti a programot! Minden
érdeklõdõt szeretettel vá-
runk!

Mit tudunk az inzulin dobozdíjáról?
- közérdekû közlemény

2006. január 16-tól az 1925 óta ingyenes in-
zulinért dobozdíjat kell fizetni. Ez pontosan a
következõt jelenti:

1. A közgyógyellátottak részére csupán a 3
fajta ampullás (tehát nem pen-nel adagolható)
inzulin (Humulin N, Humulin R és Humulin
M3) utalványozható ingyen. Minden más készít-
ményért nekik is dobozdíjat kell fizetni.

2. A dobozdíj a nem közgyógyellátottak ré-
szére a 3 fajta ampullás inzulin esetében 1-1
ampulla (azaz a magasabb, 100 E/ml töménysé-
gû, összesen 1000 E inzulin) után 300-300 Ft.

3. A dobozdíj az összes patronos inzulin után
dobozonként, azaz 5-5 patrononként (1500 E)
300 Ft. Tehát, ha valaki napi 50 E inzulint ada-
gol összesen, az számára havi mindössze 300 Ft
többletkiadást jelent. Aki ennek a dupláját, azaz
napi 100 E-et adagol, akkor ez havi 600 Ft-ot
tesz ki.

A fõ problémát nem is az inzulin dobozdíja
jelenti, ami bár nem nagy teher, de mindenkép-
pen méltatlan a magyar egészségügy elmúlt 80
évéhez. A nagyobb bajt a többi gyógyszertámo-
gatás jelentõs csökkentése okozza, miáltal minél
betegebb valaki, költségei annál inkább nõnek.

Ez annak függvényében, hogy valaki hányfé-
le gyógyszert használ a diabétesz társbetegségei
(magas vérnyomás, magasabb vérzsírszintek, szív-
problémák, szem-, idegrendszeri-, vese stb. szö-
võdmények) kezelésére havonta 2-10.000 vagy akár
még több Ft többletkiadást jelenthet számára.

Dr. Fövényi József

82 évig volt ingyenes hazánkban az
inzulin 1925-ben a Magyar Királyi

Népjóléti Minisztérium élén álló Vass
József miniszter, Kanada után

másodikként, a világon ingyenessé
tette az életmentõ inzulint.

Bács-Kiskun Megyei Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal

Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság
6000 Kecskemét, Halasi út 36.

A 49/2001 (IV. 3.) Kormány rendelet (nitrát rendelet) 9. §-
a szerint, az elõzõ kormányrendeletet módosító 27/2006. (II.
7.) Kormány rendelet 2. számú mellékletében szereplõ
nitrátérzékeny területen lévõ

- állattartóknak,
- híg- és szerves-trágya felhasználóknak,
- szennyvíz, illetve szennyvíziszap felhasználóknak
az elõzõ évi gazdálkodásukról bevallást kell tenniük a te-

rületileg illetékes Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Nö-
vény- és Talajvédelmi Igazgatóság felé. (korábban: Növény- és
Talajvédelmi Szolgálat).

A bevallás beküldésének határideje: 2007. február 28.
Kecskemét, 2007. január 17.

Bûdi János
igazgató

Kipróbált recept
Balatoni töltött sertésszelet

Hozzávalók:
4 személyre: 4 szelet 150 g-os sertésszelet (comb, karaj), 4

szelet házi sonka, 4 szelet félkeménysajt, 4 szelet bacon szalon-
na, só, étolaj a sütéshez, szõlõ, 1 gerezd fokhagyma, só, liszt,
csontleves, tetszés szerinti burgonya köret.

Elkészítés:
A hússzeleteket kiklopfoljuk, megsózzuk. A sonkát és a saj-

tot összefogjuk, rátekerjük a baconszalonnát, rátesszük a hús-
szeletre és behajtogatjuk úgy, hogy a töltelék ne lógjon ki a hús-
ból, hústûvel összetûzzük. Olajban minden oldalát jól átsütjük.
Eltávolítjuk a hústût, hasáb vagy pirított burgonyával, kevés her-
cegnõ burgonyát is adhatunk mellé és idénysalátákkal tálaljuk. A
maradék olajban megpirítunk pár paradicsom szeletet, megszór-
juk liszttel, és azonnal felengedjük kevés csontlével. Hozzá ra-
kunk pár szem szõlõt és egy gerezd zúzott fokhagymát, és a pe-
csenyelevet kiforralva a hús mellé tálaljuk.
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Önkormányzati hírek
A Képviselõ-testület 2006. december 28-án tartot-

ta legutóbbi ülését melyen rendeletet alkotott a vízdíj
megállapításáról, a szennyvízelvezetés, szennyvíztisz-
títás és kezelés díjáról, az ingatlantulajdonosoknál
keletkezõ települési szilárdhulladék kezelésével kap-
csolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 5/
2003. (II. 19.) sz. rendelet módosításáról. Ezen, ren-
deleteket lapunkban közzé tesszük.

A Képviselõ-testület a Gyermekjóléti és Családse-
gítõ Szolgálat Szervezeti és Mûködési Szabályzatát,
valamint Szakmai Programját az elõterjesztésnek meg-
felelõen jóváhagyta.

A Képviselõ-testület az Izsák, Móricz Zsigmond
u. 14. szám alatti ingatlant értékesíti 7.000.000.-Ft
eladási árért az ingatlanban lakó bérlõnek.

Izsák Város Képviselõ-testülete hozzájárul a Kis-
kõrösi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megál-
lapodásának módosításához az alábbiak szerint:

A Kiskõrösi Többcélú Kistérségi Társulás Társu-
lási Megállapodásának II. a Társulás célja fejezete az
alábbi mondattal egészül ki: A társulás Bócsa, Csá-
szártöltés, Csengõd, Imrehegy, Kaskantyú, Páhi,
Soltszentimre, Tabdi, Tázlár települési önkormányzat-
okra kiterjedõen vállalja a mozgókönyvtári feladatok
ellátását.

Dr. Hauzmann János
címzetes fõjegyzõ

Izsák Város Önkormányzata Képviselõ-testületé-
nek

12/2006. (XII. 29.) számú rendelete
a vízdíj megállapításáról

Izsák Város Képviselõ-testülete az árak megállapí-
tásáról szóló 1990. évi LXXXVII. tv. 7 § (1) bekezdése
alapján az Önkormányzat tulajdonában lévõ vizi-köz-
mû által szolgáltatott ivóvíz díjának megállapításáról
az alábbi rendeletet alkotja:

1. §
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat ille-

tékességi területén a vizi-közmûbõl szolgáltatott ivó-
vizet használó magán és jogi személy fogyasztókra.

2. §
A szolgáltatott ivóvíz díja 155.-Ft/m3+ÁFA, me-

lyet a mért fogyasztás alapján kell megállapítani.

3. §
A fõmérõk havi alapdíja 100.-Ft+ÁFA.

4. §
Ezen rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba,

egyidejûleg a 16/2005. (XII. 21.) sz. rendelet hatályát
veszti.

Izsák, 2006. december 28.
Mondok József polgármester

Dr. Hauzmann János címzetes fõjegyzõ
Ezen rendelet kihirdetve: 2006. december 29-én.

Izsák Város Önkormányzat Képviselõ-testületé-
nek

13/2006. (XII. 29.) számú rendelete
a szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és

kezelés díjáról
Izsák Város Képviselõ-testülete az árak megállapí-

tásáról szóló 1990. évi LXXXVII. tv. 7. § (1) bekezdése
alapján az Önkormányzat tulajdonában lévõ szennyvíz
közmû által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíz-
tisztítás és kezelés díjának megállapításáról az alábbi
rendeletet alkotja:

1. §
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat ille-

tékességi területén a szennyvízközmû által biztosított
szennyvízelvezetést, szennyvíztisztítást és kezelést
igénybe vevõ magán és jogi személy fogyasztókra.

2. §
a.) A szennyvízelvezetés és tisztítás díja 300.-Ft/

m3+ÁFA
b.) A szippantott szennyvíz elvezetése és tisztítá-

sa 510.Ft/m3+ÁFA
3. §

Ezen rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba,
egyidejûleg a 17/2005. (XII. 21.) sz. rendelet hatályát
veszti.

Izsák, 2006. december 28.
Mondok József polgármester

Dr. Hauzmann János címzetes fõjegyzõ

Izsák Város Önkormányzat Képviselõ-testületé-
nek

14/2006. (XII. 29.) sz. rendelete
az ingatlantulajdonosoknál keletkezõ  települési

szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 5/
2003. (II. 19.) sz. rendelet módosításáról.
Izsák Város Képviselõ-testülete a helyi Önkormány-

zatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése és
a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 23.
§-a, továbbá a települési hulladékkezelési közszolgál-
tatási díj megállapításának részletes szakmai szabálya-
iról szóló 242/2000. (XII. 23.) Korm. sz. rendelet ren-
delkezéseire figyelemmel az 5/2003. (II.19.) számú ren-
deletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §
A rendelet 1. sz. melléklete helyébe az alábbi ren-

delkezés lép:
A lakossági hulladékszállítás díja:
- 80 literes gyûjtõedényzetben edénybiztosítás nél-

kül  10.868.-Ft+ÁFA/év
- 110-120 literes gyûjtõedényzetben edénybiztosí-

tás nélkül 11.440.-Ft+ÁFA/év
- 110-120 literes gyûjtõedényzetben edénybiztosí-

tással        12.688.-Ft+ÁFA/év
- 240 literes gyûjtõ edényzetben edénybiztosítás

nélkül        22.308.-Ft+ÁFA/év
       - 240 literes gyûjtõ edényzetben edénybizto-

sítással               25.740.-Ft+ÁFA/év.
Inert hulladék szállítási díjai (lerakási díj nélkül):
- inert hulladék 3 m3-es edényzetben 12.947.-

Ft+ÁFA/ürítés
- inert hulladék 6 m3-es edényzetben 29.271.-

Ft+ÁFA/ürítés
2. §

A hulladékszállítási díj az ártalmatlanítási díjat is
tartalmazza.

3. §
Izsák város Önkormányzata a lakossági szolgálta-

tást igénybe vevõk részére díjkedvezményt ad. A la-
kosság 1 db. gyûjtõedényzet után 7.000.-Ft/év+ÁFA
díjat köteles fizetni a rendeletben foglalt ütemezés
szerint a közszolgáltatónak.

A bérelt gyûjtõedényzet után a bérleti díjat a szol-
gáltatást igénybe vevõ köteles megfizetni.

A 3 vagy több gyermekes családok további 1 hulla-
dékgyûjtõ edényt ingyenesen igényelhetnek. A díjté-
tel fennmaradó részét az önkormányzat saját költség-
vetésébõl finanszírozza.

4. §
Ezen rendelet 2007. január 1. napjával lép hatály-

ba, egyidejûleg a 18/2005. (XII. 21.) sz. rendelet hatá-
lyát veszti.

Izsák, 2006. december 28.
Mondok József polgármester

Dr. Hauzmann János címzetes fõjegyzõ

Az üdülési csekkekrõl
MEGYEI
ADATOK

- 2006. évben Bács-
Kiskun megyében a gaz-
dálkodó szervezetek 569
millió Ft értékben  vá-
sároltak kedvezményes
üdülési csekket a mun-
kavállalóiknak és azok
hozzátartozóinak.

- 2006. évben Bács
megyében az alábbi gaz-
dálkodó szervezetek biz-
tosítottak munkaválla-
lóik részére legnagyobb
összegû üdülési támo-
gatást üdülési csekk for-
májában:

o 1.Bács-Kiskun-
Megyei Önkormányzat
Kórháza, Kecskemét

o 2.Knorr-Bremse
Kft, Kecskemét

o 3.A.E.SZ. Kecske-
méti Igazgatóság, Kecs-
kemét

o 4.Fornetti Európa
Kft, Kecskemét

o 5.UNIVER Product
Rt, Kecskemét

- 2006. évben a Ma-
gyar Nemzeti Üdülési
Alapítvány Bács-Kiskun

megyében 20 760 szoci-
álisan hátrányos helyze-
tû ember számára 735
millió Ft értékben bizto-
sított üdülési támoga-
tást kedvezményes üdü-
lési csekk formájában.

- 2006. évben Bara-
nya megyében 152 szol-
gáltatónál 340 millió Ft
értékû szolgáltatást vet-
tek igénybe az üdülési
csekkel rendelkezõk.

ÜDÜLÉSI CSEKK-
RENDSZER
2007. ÉVI

VÁLTOZÁSAI

-  Az Országgyûlés
döntése alapján  a 2007.
január 2-tõl hatályos
SZJA Törvény alapján az
üdülési csekk a korábbi
felhasználási területek
mellett - mint üdülés,
pihenés, kikapcsolódás –
új területekkel bõvül.

Így az üdülési csekk
egészségmegõrzés, be-
tegség-megelõzés, sza-
badidõsport és kulturá-
lis szolgáltatásokra is fel-
használható készpénzt

kímélõ f izetõeszköz-
ként.

- A munkáltatók ez-
után is biztosíthatják
munkavállalójuk, azok
hozzátartozói és tõlük
már nyugdíjba ment
munkavállalójuk és hoz-
zátartozóik részére a mi-
nimálbér értékéig
(65.500 Ft) adó és járu-
lékmentesen az üdülési
csekket.

Ezen túlmenõen adó
és járulékmentesen jut-
hatnak üdülés csekkhez
a szövetkezeti  tagok,
szakszervezetei tagok,
gazdasági társaság sze-
mélyes közremûködõ
tagjai, szakmunkástanu-
lók valamint mindezen
személyek hozzátarto -
zói.

- A Magyar Nemzeti
Üdülési Alapítvány
2007. évi szociális üdü-
lési pályázatait február
második felében teszi
közzé a sajtó nyilvános-
ságának segítségével

Magyar Nemzeti
Üdülési Alapítvány

Könyvtári Hírek
Új könyvek

Christie: Temetni veszélyes, Bog-
dán: A nyüzsgés mélyben, McCombie:
Frankie, Daniken :Zeusz nevében,
Esélyteremtés könyvtári eszközökkel,
Pallosiné: Könyvtárügy a pannon tér-
ségben, Kovács – Magyar: A képzele-
tet csak a valóság múlja felül, Pikó:
Ifjúság káros szenvedélyek és egész-
sége a modern társadalomban, Kiss:
Az Európai Unió a XXI. század elején,
Huber: Hegységek, Norman: Dinosza-
uruszok, Gyermekvárás-gyermekáldás
a természetgyógyász szemével, Hogg:
A suttogó titkai, Rhatigan: Nyugodt
baba, segít a természet, Selby: Szüles-
sünk újjá 28 nap alatt, Pinto: Gyer-
mekek gyógyítása homeopátiával, Ruh:
Swarovski gyöngyékszerek, Tauber:
Térfonott állatkák, Marót: Körséták
Budapesten, Csorba: Árpád örökében,
Brand: Nanny McPhee, Brezina: Hét
tappancs gazdája, Brezina: Idõkapu,
Celine: Halál hitelbe, Clancy: A tigris
karmai, Cowell: Mozart asszonyai,
Fischer: Piros mezõk, Forster: Út In-
diába, Guerra: Hercegnõ mesék,
Guerra: Tündérmesék, Kassovitz: Pa-
macs elszökik, Lewis : Narnia króni-

kái, Lindner : Csipet és Bogyó kala-
majkát okoz, Lõrincz: Négy fekete ko-
porsó, Masannek: A vad focibanda,
McCoullough: A gránitember, Méhes:
Orsolya, Paver: Farkastestvér, Roberts:
Halálos menekülés, Roberts: Kék dá-
lia, Roberts: A mágia útjai, Connelly:
Fény az alagút végén, Erdei: Velencei
álarcok, Hilton: Kék Hold völgye, Ne-
mere: A maffiák titkai, Baker: Új ama-
tõr természetbúvár, Bodnár: Nemzeti
parkok a Kárpát-medencében, Tóth:
Õsemberek, Festetics: Konrad Lorenz
világa, Bagoly . Zsákmányszerzés,
Dékány: Fulladok, dagad  a bokám,
Hallstrom: Depresszió, Newby: Ko-
szorúér-betegség, Gallagher: Testszob-
rászat, Millard: Karcsú derék, feszes
has 30 nap elõtt, Clark: Természetes
menopauza, Frank: A csodálatos méz,
Metzger: Az autók

-Januártól megkezdtük a számítógépes köl-
csönzést, ezért felhívjuk kedves olvasóink
figyelmét a határidõk pontos
betartására,valamint kint levõ könyvein-
ket mielõbb hozzák be a könyvtárba.

Köszönettel:
Könyvtárosok



IZSÁKI Hírek 2007. január 20.10. oldal

Önkormányzati lap
Kiadja: Izsák Város Önkormányzata

Felelõs kiadó: Dr. Hauzmann János, címzetes
fõjegyzõ

Szerkesztõség: Tetézi Lajos fõszerkesztõ,
Bálint Vilmos, Dr. Hauzmann János, Tetézi Attila

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

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

vezetõ: Lichtenberger Tibor
ISSN 1587-7418

Anyakönyvi Hírek

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678

APRÓHIRDETÉSEK

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890

ÜGYELETEK

ÚJ SZOLGÁLTATÁS
a PÁL és PÁL BT-nél

Izsák, Kossuth L. u. 42. szám alatt.

2006. január 1-tõl megkezd-
tük, kedvezõ áron,

rövidáruk értékesítését.

Kaphatók:
cérnák (minden színben),

zippzárak (dzsekibe, nadrágba),
gombok nagy választékban, gumik, csatok,

kapcsok, csipkék,
szegõk, zsinórok, vállpárnák, vállfák, vetexek,

bélésselymek,
gombostûk, varrótûk.

Szolgáltatásaink: gombbehúzás, patentozás, zipzár-
csere, szoknyák, nadrágok felhajtása, függönyök és

terítõk szegése.

Minden kedves érdeklõdõt
barátságos kiszolgálásban

részesítünk!
Tel.: 360-064 vagy
20-5530-197

Orvosi ügyelet
Hétfõtõl péntekig 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén és

munkaszüneti napokon 8 órától 8 óráig a szabadszállási központi ügyelet
(Mindszenty tér 5.) hívható a 76/353-324-es számon.

Rendelési idõben, illetve hétköznap 16 óráig a helyi orvosok hívhatók a 06-
20-962-4594 számon.

Gyógyszertári ügyelet
Január 15-21: Izsák, T: 569-208

Január 22-28: Szabadszállás, T: 358-028
Január 2-február 4: Izsák

Február 5-11: Szabadszállás
Február 12-18: Izsák

Február 19-25: Szabadszállás

Polgárõrség
06-30-555-6645

Rendõrség
06-30-546-7196

Kábeltévé ügyelet:
Január 15 – 21: Farkas Zsolt, Garai tér 7.

tel.:06-20/436-74-00
Január 22 – 28: Izsák László, József A. utca 8.

tel.: 06-20/475-79-66
Január 29 – február 04: Farkas Zsolt

Február 05 – 11: Izsák László
Február 12 – 18: Farkas Zsolt
Február 19 – 25: Izsák László

Alsó tagozatosok korrepetálását vállalom, német,
magyar, matematika, környezetismeret tárgyak-
ból. Tel.: Sponga Szandra 06-70-4567-532

Eladó 6550 m? szántó közvetlenül a Kisasszony
erdõ mellett. Érdeklõdni: 06-30-2193-425

Eladó bontásból fa bejárati ajtó (üvegezett, köl-
tözõ szárnyas) és Minimatt automata mosógép.
Tel.: 06-30-526-6655

1900 négyszögöl 6 éves magasmûvelésû szõlõ
eladó. Tel.: 06-70-295-3477

Eladó 2 éves új állapotú 3+2+1 ülõgarnitúra,
valamint kihúzhatós, ágynemûtartós  heverõk,
fotelok, forgószék, íróasztal, dohányzó asztal,
Pentium II. számítógép monitorral, billentyûzet-
tel. Tel.: 06-20-3216-367

Kecskemét belvárosában 63 m?-es szépen fel-
újított erkélyes lakás eladó.
Tel.:06-70-295-3477

3 szobás felújított családi ház (a konyhában be-
épített konyhaszekrénnyel) parkosított kerttel,
garázzsal eladó.
Érd: Kossuth u. 142.
T: 20/914-5569

Családi ház eladó Izsákon a Kossuth u. 146 sz
alatt.Érdeklõdni a 20/569-3783 - as telefonszá-
mon lehet

Megkímélt, kitûnõ állapotban lévõ, rendszere-
sen karbantartott 1991-es évjáratú, grafitszürke
1,4-es Fiat Tipo elsõ tulajdonostól eladó. Irány-
ár: 420.000 Ft.
T: 06-30-321-5745

Születtek:
Kolompár Kevin an: Patai Brigitta.
Házasságkötés: nem volt.
Meghaltak:
Gyallai László 79 éves Nyár u. 12,

Krasnyánszki Józsefné sz: Szikszai Eszter
61 éves, Kiskõrösi u.11, Marczi Károlyné
sz: Zsikla Mária 69 éves Nyár u.11,
Csehszakál István 50 éves Kodály Zoltán
u.10., Csontos Jánosné sz: Rózsa Erzsébet
85 éves Katona József u. 26., Sebõk Imre
71 éves Váci Mihály u.9., Fábián József 84
éves Kossuth L. u. 52.,Tóth Jánosné sz:.
Seres Katalin 78 éves Mezõ u. 60., Cséplõ
Judit 39 éves Rákóczi u. 21., Hajma Mi-
hály 59 éves Mezõ u. 78., László Józsefné
sz: Dudás Mária 72 éves Hunyadi u. 84.,
Bús Istvánné szí. Ungor Ilona Sára 80 éves
Kiskõrösi u. 4.

Kipróbált recept
Sonkás kifli

Hozzávalók:
A tésztához: 200 g liszt, 100 dkg vaj, 2 to-

jássárgája, 1 tojás, 100 ml tejföl.
A töltelékhez:
150 g sonka, 50 g vaj, pirosarany, só, kö-

ménymag.

Elkészítés:
A lisztet a vajjal, a tojássárgájával, tejföllel

és sóval tésztává gyúrjuk. Vékonyra kinyújt-
juk, és háromszögletû darabokra vágjuk. A
sonkát ledaráljuk, vajjal és a pirosarannyal
összekeverjük. A sonkás tölteléket a három-
szögletû tésztákon elosztjuk, majd a három-
szögeket kifli formára feltekerjük, tojással meg-
kenjük, megszórjuk köménymaggal, és forró
sütõben megsütjük.


