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Hirdessen
az Izsáki 

Hírekben és 
az Izsáki 

Televízióban!

Térségi siker a Syngenta 
Borversenyen 

A Föld Napjára
Egy nap, amely a Föld körül forog

 Önkormányzati hírek

Idén 3 hazai bort tüntettek 
ki Quadris díjjal hazánk egyik 
legnagyobb és szakmai körökben 
legelismertebb borversenyén, az 
Országos Syngenta Borversenyen. 
A 366 bor és 152 borász részvé-
tele mellett zajló verseny díjátadó 
gálájára és az azt megelőző Sző-
lész-borász találkozóra március 
12-én Siófokon került sor.

Immár hagyomány, hogy 
minden március elején a Syngenta 
közös szakmai tanácskozásra 
invitálja az ország szőlészeit és 
borászait, amelynek fénypontja a 
Syngenta Borverseny ünnepélyes 
eredményhirdetése.

A korábban meghirdetett 
versenyre az ország 22 borvidé-
kéről érkeztek nevezések: 152 
versenyző 366 bora vett részt a 
megmérettetésben, ami hazai 
viszonylatban kiemelkedően 
magas részvételnek számít. Az 
előzsűri által már besorolt borok 
értékelését gyakorlott borminő-
sítő bírálók végezték, 100 pontos 
bírálati rendszerben.

Idén, sok év gyakorlatát meg-
cáfolva a fehérborok jelentették a 
versenyminták zömét, vagyis 194 
fehérbor, 95 vörösbor, 38 rosé bor 
és 37 tokaji, vagy egyéb borvidé-
ken termelt jégbor volt. A 2009-es 
évben a mintaszám csökkentése 
érdekében fontos szempont volt, 
hogy vörösboroknál csak a 2007-
es év termékeit nevezhették, 
hiszen a 2008-as vörösborok még 
„éretlenek” a megmérettetéshez. 
Kuriózumként két pezsgőt és 
két pálinkát (Birkás Cserszegi 
fűszeres szőlőpálinka és Birkás 
Kékfrankos törkölypálinka) bírál-
hattak a zsűri tagjai a versenyen. 
Az elkövetkező években várható, 
hogy egyre több kiváló pezsgőt és 
pálinkát díjazhatnak a bírálók.

Az idei évben 3 kiváló bor 
nyerte el a Quadris díjat: a Bir-
kás Pincészet 2007-es Elizabeth 
Cuvée bora, a Takler Pincészet 
2006-os Szekszárdi Cuvée bora 

és a Vivamus Bt. 2000-es Hat 
Puttonyos Aszú bora vihette haza 
a megtisztelő kitüntetést. Továb-
bi 83 bor aranyérmet kapott. A 
díjazott borok aránya az elmúlt 
évekhez képest a magasabb mi-
nőség irányába való eltolódást 
mutatja, amely összességében 
bíztató jel.

A Syngenta borverseny mára 
meghatározó szerepet tölt be a 
szakmában, mivel kiváló alkalom 
arra, hogy a borok szakmai ber-
keken belül megméressenek, és 
hozzáértő visszajelzést kapjanak 
a versenyzők. Egy-egy évben a 
díjazottak alapján kialakul egy 
kép arról, hogy a következő évben 
milyen típusú bort érdemes készí-
teni és milyen korszerű növény-
védelmi technológiákat célszerű 
alkalmazni ahhoz, hogy az még 
magasabb minőségű legyen.

„Nagyon büszkék vagyunk 
arra, hogy a Syngenta által életre 
hívott verseny ilyen nagy nép-
szerűségnek örvend szakmai 
körökben. Az esemény színvo-
nalát nemcsak a nevezett borok 
számának folyamatos emelkedé-
se, hanem a partnerek személyes 
visszajelzései is alátámasztják. A 
Syngenta célja, hogy innovatív 
termékeivel megkönnyítse a sző-
lészek és borászok munkáját, s az 
előállított minőségi magyar borok 
világpiaci szinten is elfoglalják 
megérdemelt helyüket.” – mond-
ta el Czigány Tibor a Syngenta 
ügyvezető igazgatója a verseny 
kapcsán.

A díjátadót rövid szakmai 
előadások előzték meg, amelyek 
átfogó képet adtak a legújabb 
növényvédelmi megoldásokról, 
nemzetközi trendekről, az elmúlt 
borászati év tapasztalatairól és az 
aktuális ágazati helyzetről.

Szívesen veszi gratulációját: 
Birkás Menyhért 06-20-9830-
652, hogy érezze nem volt hiá-
bavaló az Alföld borászatáért tett 
fáradozása.       Birkás Zoltán

Izsáki borász sikere a borversenyen, a Birkás Pincé-
szet Elizabeth Cuvée boráért Quadris díjat kapott.
A benevezett 366 minta közül összesen háromnak 

ítélték oda a rangos elismerést.

A Képviselő-testület leg-
utóbbi ülését április 7-én tar-
totta, melyen beszámolókat 
fogadott el a Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálat 2008. évi 
munkájáról és a Gyermekjóléti és 
Gyermekvédelmi feladatok 2008. 
évi ellátásáról.

A Képviselő-testület meg-
tárgyalta a gyermekjóléti, gyer-
mekvédelmi és gyámhatósági, 
illetve gyámhivatali munkáról 
készült átfogó értékelést, melyet 
elfogadott.

Elfogadta a Képviselő-tes-
tület az Önkormányzat 2009. 
évi közfoglalkoztatási tervét. 
Ennek értelmében 2009. április 
15. napjától 60 fő foglalkozta-
tására nyílik lehetőség az eddig 
rendszeres szociális segélyben 
részesülők számára. 

A Képviselő-testület az Izsá-
kért Közalapítvány Kuratóriumi 
tagságából felmentette saját 
kérésük alapján Kállai Gyula, 
Bálint Vilmos képviselő urakat 
és Nagy Máté alpolgármester 
urat. Új tagokat választott a 

Képviselő-testület az Izsákért 
Közalapítvány Kuratóriumi tag-
ságába Rigó Józsefné, Juhász 
Sándorné és Sörösné Boldoczki 
Tímea izsáki lakosokat.

A Képviselő-testület támoga-
tási kérelmeket bírált el a beadott 
kérelmek alapján. Ezek szerint az 
alábbi szervezetek részesülnek 
2009. évben támogatásban.

Mátyási János Cserkészcsa-
pat 100.000.-Ft, Izsáki Sárfehér 
SE 1.400.000.-Ft, Kovács Gyula 
Alapítvány 30.000.-Ft, Hét Tör-
pe Családi Napközi 600.000.-
Ft, Hubertusz Vadásztársaság 
200.000.-Ft, Izsáki Szabadidő- 
Sport és Kulturális Egyesület 
100.000.-Ft, Cigány Kisebb-
ségi Önkormányzat 100.000.-
Ft, Római Katolikus Plébánia 
450.000.-Ft,Római Katolikus 
Plébánia Kisizsáki Kápolnához   
100.000.-Ft, Szabadszállási Ön-
kéntes Tűzoltóság 100.000.-Ft, 
IKEM 110.000.-Ft, Erdei Iskola 
50.000.-Ft, Izsákért Közala-
pítvány 550.000.-Ft, Reformá-
tus Egyházközség 400.000.-

Ft,Továbbtanulók támogatása 
400.000.-Ft.

A támogatásoknál megha-
tározott 5.940.000.-Ft-ból fenn-
maradó 1.300.000.-Ft a 2009. 
évi költségvetésben átcsoporto-
sításra kerül az alábbiak szerint: 
Táncsics Mihály Általános Iskola 
750.000.-Ft, Tájékoztatási és 
Kulturális Szolgáltató Központ 
500.000.-Ft.

Az Izsák és Környéke Erdélyi 
Magyarok Egyesülete kérelemmel 
fordult a Képviselő-testülethez, 
hogy Izsák nevének rovásírással 
történő feltüntetését jelző táblát 
szeretnének kihelyezni a város 
bevezető útjaira. A testület, úgy 
döntött, hogy a kérelemről szóló 
döntést elnapolja. 

A Képviselő-testület elha-
tározta, hogy az Izsák, Bajza u. 
1. szám alatti 1991/1 hrsz-ú, 
545 m2 nagyságú önkormány-
zati tulajdonú ingatlant árverés 
útján értékesíti, 1.100.000.-Ft 
induló árral.

Dr. Hauzmann János
címzetes főjegyző

1970. április 22-én Denis Hayes amerikai egyete-
mi hallgató mozgalmat indított el a Föld védelmében. 
Azóta a diákból az alternatív energiaforrások világhírű 
szakértője lett. Már mozgalmának megindításakor 
több mint 25 millió amerikai állt mögé, ma pedig szin-
te az egész Földre kiterjed az általa kezdeményezett 
mozgalom. Ezernél több szervezet vesz részt benne. 
A FÖLD NAPJA célja, hogy tiltakozó akciókkal hív-
ják fel a figyelmet a környezetvédelem fontosságára. 
Magyarországon 1990 óta rendezik meg. 

Márai Sándor: Füveskönyvébõl vett idézettel 
szeretnénk felhívni a figyelmet arra az alapvetõ 
tényre, hogy az ember része a 
világnak 

„Az ember, mérhetetlen 
gőgjében és hiúságában, haj-
landó elhinni, hogy a világ 
törvényei ellen is élhet, megmá-
síthatja azokat és büntetlenül 
lázadhat ellenök. Mintha a 
vízcsepp ezt mondaná: „Én más 
vagyok, mint a tenger.” Vagy a 
szikra: „Rajtam nem fog a tűz.” 
De az ember semmi más, mint 
egyszerű alkatrésze a világnak, 
éppen olyan romlandó anyag, 
mint a tej vagy a medve húsa, 
mint minden, ami egy pilla-
natra megjelenik a világ nagy 
piacán, s aztán, a következő 
pillanatban, a szemét- vagy a 
pöcegödörbe kerül. Az ember, 
testi mivoltában, nem is magas 
rangú eleme a világnak; inkább csak szánalmasan 
pusztulásra ítélt anyagok összessége. A kő, a fém is 
tovább él, mint az ember.”

Jó lenne, ha tudatosulna mindaz bennünk, amit 
Márai leírt. Mily szomorú is, hogy az az egykor ifjú 
egyetemi hallgató 1970-ben elindított mozgalma 20 
év alatt ért el a világ keletebbi felére, és legyünk őszin-

ték további 20 évbe telt mire hozzánk is megérkezett. 
Eltelt 40 év, melynek során pusztítottuk a környe-
zetünket és még azt sem sikerült elérni ez idő alatt, 
hogy az egész emberiség tudomást szerezzen arról, 
hogy ez nem mehet így tovább, de még azt sem sike-
rült elérni, hogy legalább ezen az egy napon, április 
22-én lelassítsunk és elgondolkozzunk azon, mi vár 
így ránk, arra pedig már gondolni sem merek, hogy 
esetleg valakinek eszébe jut az, hogy mit tehetnénk 
a további károk megakadályozására. Pedig már nem 
csak arról van szó, hogy unokáink számára tesszük 
élhetetlenné a világot, hanem kutatások bizonyítják, 

hogy lassan elkerülhetetlen 
lesz már a mi életünkben egy 
teljes gazdasági és ökológiai 
összeomlás és ezek következ-
ményeként a társadalmi is be-
következik. 40 évet pazaroltunk 
el háborúkkal, politikai csatá-
rozásokkal, túlfogyasztással, 
lassan helyrehozhatatlan káro-
kat okozva. De szokták mon-
dani, hogy soha sincs későn 
elkezdeni, legalább enyhíteni 
a következményeket. Hívjuk 
erre fel minél többen, minél 
többek figyelmét. Április 22-én 
reggel 8 órától pedig tehetünk 
is valamit mindezért. Az iskola 
tanulói Izsák belterületét teszik 
rendbe, a KHT dolgozói az 
Izsák-Kisizsák közti útszaka-
szon, a jelentkező egyesületek 

valamint magánszemélyek a bevezető útszakaszokon 
szedik össze a szemetet. Mindehhez a Magyar Közút 
KHT biztosít felszerelést, amit a Városháza udvarán 
osztanak szét. 

Minden tenni akarót szeretettel várunk!
Tetézi Attila

ISZKE
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Akció a szemünk 
védelméért

Tájékoztató az Európai Parlament 
tagjainak választásáról

RÖPLABDA

Izsákon készültek az Európa-
bajnokságra az ifik

Helyreigazítás

SZÉGYEN

Árverési hirdetmény

A Magyar Látszerész Szövet-
ség szervezésében 2009. tavaszán 
megrendezésre kerül az „Országos 
UV Teszt” elnevezésű rendezvény-
sorozat, melynek keretében az 
országos akcióban résztvevő közel 
300 vizsgálati ponton ingyenes 
UV szűrés és szaktanácsadásban 
részesülnek az érdeklődők. A 
program 2009. április 14-től május 
28-ig kerül megrendezésre.

A részletekről Tóbiás Richárd, 
a Magyar Látszerész Szövetség 
elnöke adott tájékoztatást. Mint 
elmondta, szövetségük országos 
kampányt indít, melyben felhívja a 
lakosság figyelmét az UV védelem 
fontosságára. A program lényege, 
hogy minden optikai üzletet UV 
mérő berendezéssel szereljenek 
fel és egy térítésmentes optikai 
bevizsgálásra hívják a lakosságot. 
Magyarországon a szemüveget 
viselők többsége nincs tisztában 
szemüvegének UV szűrő képes-
ségével.

Magyarországon egyre tu-
datosabban keresik a vásárlók 
az UV szűrős napszemüvegeket. 
Ezen a területen az ellenőrzés 
hiánya hívta létre az „Országos 
UV Teszt”-et. A Magyar Látsze-
rész Szövetség fel kívánja hívni 
a figyelmet arra a fontos tényre, 
hogy a napszemüvegeken túl az 
optikai, dioptriával rendelkező 
szemüvegek UV szűrő képessége 

a jövőben ugyanolyan fontossággal 
bír, mint a napszemüvegeké, vala-
mint a kontaktlencsék UV szűrő 
képessége is előtérbe kerül.

Az általános klímaváltozás 
hatásai egyre inkább arra irányít-
ják a figyelmet, hogy szemünk 
védelme az elsődleges szempont. 
Társadalmi felelősségvállalásunk, 
hogy megakadályozzuk az UV 
sugárzás által okozott szembe-
tegségek kialakulását, valamint 
felhívjuk a figyelmet a gyerekekre, 
akik fejlődésük során hatványozott 
veszélynek vannak kitéve – húzta 
alá az elnök.

A „Országos UV Teszt” által 
kínált szolgáltatás ingyenes be-
vizsgálásból és szaktanácsadásból 
áll. Az üzletekben elhelyezett 
mérőműszerek megmutatják, 
hogy a bevizsgált szemüveg milyen 
védelmi képességgel rendelkezik. 
A bevizsgálás nem több, mint pár 
másodperc.

Térségünkben a következő 
üzletekben érhető el a szolgáltatás. 
KECSKEMÉT: HIRÖS OPTIKA, 
Széchenyi tér 14., T.: 30/9081-
200, OFOTÉRT, Arany J. u. 6., T.: 
76-484-816, OFOTÉRT, Rákóczi 
út 2., T.: 76-506-418, SASSZEM 
OPTIKA, Szabadság tér 3., T.: 
76/505268, VISION EXPRESS, 
Petőfi S. u. 12. T.: 76-483-105.  
KISKŐRÖS: REGÉCZY OPTIKA, 
József A. u. 2., T.: 78/412-363.

A Magyar Köztársaság el-
nöke 43/2009. (III.26.) KE 
sz. határozatával 2009. június 
7-re (vasárnapra) tűzte ki az 
Európai Parlament tagjainak 
választását.

Az Önkormányzati Minisz-
ter 16/2009. (III. 26.) ÖM. sz. 
rendeletével szabályozta a júni-
us 7-i választással kapcsolatos 
határidőket és határnapokat.

A rendelet szerint a válasz-
tópolgárok részére a névjegy-
zékbe történő felvételről szóló 
értesítőt az ajánlószelvénnyel 
együtt 2009. április 6. és 10. 
között kézbesítettük. Aki eset-
leg az ajánlószelvényt vagy 
az értesítőt nem kapta meg 
az a Polgármesteri Hivatalnál 
ezen nyomtatványok pótlását 
kérheti. 

Aki külképviseleti szervnél 
kíván szavazni az 2009. május 
22-ig kérheti a jegyzőtől a 
külképviseleti névjegyzékbe 
való felvételét. Ez kérhető 
személyesen vagy szabályszerű 
meghatalmazással rendelkező 
meghatalmazott útján vagy 
ajánlott levélben, az illetékes 
külképviselet megjelölésével, 
ahol szavazni kíván. 

Aki nem a lakóhelyén kíván 
szavazni az igazolást kérhet 
2009. június 5-én 16 óráig 
személyesen, ajánlott levélben 
pedig úgy, hogy az 2009. június 
2-ig megérkezzen a helyi válasz-
tási irodához.

Igazolást legkésőbb 2009. 

június 5-én 16 óráig adunk ki. 
A település szintű lakó-

hellyel rendelkezők az 5. sz. 
szavazókörben a városházán 
adhatják le szavazatukat a vá-
lasztás napján. 

A Szavazatszámláló Bizott-
ságba való delegálást a listát 
állító pártok 2009. május 29-én 
16 óráig jelenthetik be a Helyi 
Választási Iroda Vezetőjének.

Ajánlószelvényt 2009. má-
jus 8-án 16 óráig lehet gyűjteni. 
A választási kampány 2009. 
június 5-én 24 óráig tart, utána 
kampányt folytatni tilos.

Aki választási plakátot he-
lyez ki az 2009. július 7-ig 
köteles eltávolítani. 

Plakát elhelyezése csak az 
ingatlan tulajdonosának enge-
délyével lehet. 

Középületre plakátot kihe-
lyezni tilos. 

        Dr. Hauzmann János
         címzetes főjegyző

helyi választási iroda 
vezetője

Április 4-9 között, Rotter-
dam adott otthont a röplabda 
ifjúsági Európa-bajnokságnak. A 
januárban, Bulgáriában megren-
dezett selejtezőn Magyarország 
kiválóan szerepelt, így mind a 
fiúk, mind a lányok ott voltak a 
hollandiai eb-n.

A felkészülés finisében a 
fiúk Izsákon készültek a nagy 
megmérettetésre. A sportcsar-
nokban rendezett villámtorna 

keretében mérkőztek több csa-
pattal, köztük az osztrák nemze-
ti válogatottal, akik szintén ott 
voltak Rotterdamban. Ám nem 
velük, hanem Oroszországgal és 
Szerbiával kellett megküzdeniük 
a továbbjutó helyért. Sajnos nem 
jól sikerült a fiúk szereplése. 
Csoportjukban az utolsó helyen 
végeztek, mivel az oroszoktól és 
szerbektől is kikaptak, így a 6-12 
helyért játszhattak tovább. Be-

számolók szerint e vereségekből 
oroszlánrészt vállaltak a bírók is 
igazságtalan ítéleteik sorával.

Végeredmény a fiúknál: 1. 
Franciaország, 2. Szerbia, 3. 
Oroszország, 4. Lengyelország, 
5. Spanyolország, 6. Hollan-
dia, 7. Belgium, 8. Bulgária, 9. 
Olaszország, 10. Ausztria, 11. 
Magyarország, 12. Fehérorosz-
ország. A lányok a 7. helyen 
végeztek a 12 induló között..

L a p u n k 
előző számá-
ban az Izsá-
kiak mondják 
rovatban Va-
lach Istvánné 
neve alatt tévesen kislánya fotó-
ja jelent meg. Elnézést kérünk a 
tévedésért!                     Szerk.

Kedves izsáki Polgárok! Ugye, tudják, mire való 
a városunkat átszelő vízelvezető csatorna? Nos, ha 
nem is tudják, hogy mire való, azt azért mindenki-
nek tudnia kellene, hogy mire NEM!

NEM szemétlerakó!
Borzasztóan elszégyelltem magam a minap 

egy bizonyos öregasszony helyett, aki nem átal-
lott biciklijén egy zsákot odavinni és beledobni!!! 
SZÉGYEN!

És akkor csodálkozunk, hogy a diákok a 
sportcsarnok melletti kis hidacskáról töméntelen 
mennyiségű szemetet dobáltak a vízbe? Hát mit 
látnak a felnőttektől? Döglött állat, műanyag sza-
tyor, rongyok tömkelege, ez mind-mind a vizet és 
a partját ékesíti! SZÉGYEN!

Pedig az önkormányzat igyekszik, lekaszáltatta 
a csatorna partját és nyárfácskákat ültetett szép 
sorban a füves területre. Ez volt tavaly. És most mi-
lyen képet látunk? Csomó kisfa kitörve, a védőháló 
szétdobálva, és építési törmelékkel van feltöltve a 
füves terület egy része, az ott lakók kénye-kedve 
szerint, és volt, aki tartálykocsival odatolatott és ki 
tudja mit engedett a vízbe... A teherkocsi nyomai 
még most is ott látszanak! SZÉGYEN!

És vannak, akik - hogy ne az ő kukájukat, ud-
varukat, kertjüket csúfítsa a szemét, hamu, salak, 
levágott ágak, falevélhalmok, levágott rózsaágak, 
fáradtolaj, elhasznált ruhanemű,  - nos, ez is mind 
ott köt ki a lekaszált füves területen!!! SZÉGYEN! 
Csak induljon el valaki a nagyhídtól a sportcsar-
nok felé, megláthatja, mennyire vigyázunk arra, 
ami a miénk, amire büszkék is lehetnénk, de nem 
lehetünk, mert a barbárság korlátlan, mi, izsákiak 
- mert nem foghatjuk másra - nem tiszteljük a 
közterületeket!

Lehetne ez a csatorna Izsák büszkesége! Kiépít-
hetnénk a partját lépcsőzetesre, padokat tehetnénk 
a füves partjára, és szomorúfüzekkel beültethetnénk 
- erre már volt példa, az iskolások megtették jó sok 
évvel ezelőtt tanári irányítással, de sajnos, voltak, 
akik kitördelték, kivágták őket, néhány maradt csak 
mutatóba, például az a kettő is, ami a sportcsarnok 
kishídja mellett még ma is látható, meg a kereszte-
ződésben a Csokonai utcán.

Inkább jó példával kéne nekünk, felnőtteknek 
elől járni, hát mit tanulnak így a gyerekeink?  SZÉ-
GYEN! 

Bné (név és cím a szerkesztőségben)

Izsák Város Önkormányzata a Képviselő-testület döntése alapján 
árverést hirdet az Izsák, Bajza u. 1. szám alatti ingatlanra.

Az árverés ideje: 2009. április 27. (hétfő)  8 óra
Az árverés helye: Izsák város Polgármesteri Hivatala, jegyzői irodája
Az ingatlan árverés induló ára: 1.100.000.-Ft
Az árveréssel kapcsolatban a jegyzőtől lehet felvilágosítást kérni.
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Cica-kutya 
hirdetések

Ismételten tájékoz-
ta t juk  Olvasó inkat , 
hogy cicáiknak, kutyá-
iknak, egyéb díszálla-
taiknak gazdát kereső 
hirdetéseiket INGYE-
NESEN tesszük közzé 
lapunkban és az ITV 

képújságában.

TETÉZI LAJOS

Gondolom...
…sokan hallottak a nemrégiben aláírt 

Élelmiszer Termékpálya Kódexről, mely a 
köznyelvbe etikai kódexként került be, s me-
lyet a termelők, kereskedők és a feldolgozók 
képviselői láttak el kézjegyükkel. A július el-
sejétől életbe lépő kódex szerint, az azt aláíró 

kereskedőknek önként vállalják, hogy legalább 80 százalékban 
hazai árut kínálnak vásárlóiknak. Mindenki tudja, hogy a hazai 
élelmiszerek minőségben, ízben, beltartalmi értékekben verhe-
tetlenek, ahogy azt is, hogy a külföldi, magas agrártámogatással 
megtermelt, és dömpingáron behozott termékekkel árban viszont 
nem bírják a versenyt. Gráf József agrárminiszterrel több riportot 
is készítettem, s ilyenkor soha nem hagytam ki azt a kérdést, mit 
tesznek a magyar piacvédelemért? Mivel kívánják kiegyenlíteni 
azt a hátrányt, amely egyebek mellett a magyar termelőknek járó 
csökkentett uniós agrártámogatás miatt sújtja a hazai agráriu-
mot. Ilyenkor mindig elmondta, hogy szigorú szabályok kötnek 
bennünket, főként az áruk szabad áramlásának szabálya, így 
kevés a lehetőség, de keresik a megoldást. Valóban nem könnyű 
dologról van szó, hiszen törvényi szintű szabályozás csak brüs-
szeli jóváhagyással történhetne, azt pedig nem nehéz kitalálni, 
hogy aligha bólintanának rá egy szemszögükből diszkriminatív 
szabályozásra az uniós bürokraták.

Gondolom, mindezek tükrében sokan vélik úgy, hogy elis-
merés illeti az agrárminisztert azért, hogy e fenti nehézségeket 
ügyesen megkerülő kezdeményezés élére állt a kódex felkaro-
lásával, ahogy azokat a szereplőket is, akik vállalták a magyar 
áruk előtérbe helyezését. Látható, tulajdonképpen egyfajta úri 
becsületszóról van szó, s a világon egyedülálló a kezdeményezés. 
A szereplők önként vállalt szakmai, üzleti normaként állították 
maguk elé ezt a kódexet. Amennyiben működni fog, az az árakra 
is jó hatással lehet, hiszen ha biztos és állandó piacot tudhat maga 
mögött a termelő, akkor árban is kedvezőbb szintet vállalhat fel, 
hiszen bátran termelhet nagyobb mennyiséget is.

Gondolom, mindazokat, akik így kívánnak együttműködni 
az az alapvető felismerés is motiválja, hogy a jövőnk múlik 
azon, hogy megmentjük-e a magyar mezőgazdaságot. Meg 
tudjuk-e állítani azt a tendenciát, amely az utóbbi években igen 
felerősödött, s amely a termelés és a művelésben lévő területek 
drasztikus csökkenésében érhető tetten, miáltal sokan veszítik 
el megélhetési lehetőségüket.

Gondolom, mindenki előtt világos, az az egyszerű tény, hogy 
egymásból élünk. Ha a másiknak van munkája, jó eséllyel nekem 
is lehet, mert lesz vevő az én termékeimre, szolgáltatásaimra is. 
Nincs tehát más megoldás, mint összefognunk, mert anélkül még 
ez a kódex sem segíthet semmit…

TorNA

Felhívás

Köszönetnyilvánítás

A Városi Vegyeskar kó-
rustalálkozót rendez 2009. 
május 16-án 15 órai kezdet-
tel a katolikus Szent Mihály 
Templomban.

Közreműködnek: Izsáki 
Református Kórus, Kecske-
méti Kodály Kórus, Lajosmi-
zsei Vegyeskar, Kecskeméti 
GAMF Zenekar, Izsáki Városi 
Vegyeskar. Mindenkit szere-
tettel várunk!
A belépés díjtalan.

Az utóbbi időben csendhá-
borítással kapcsolatos névtelen 
bejelentések érkeztek a Polgár-
mesteri Hivatalhoz. Névtelen 
bejelentésekkel nem kívánunk 
foglalkozni. Az egyes szabály-
sértésekről szóló 218/1999. 
(XII.28.) Korm. sz. rendelet 6. 
§-a foglalkozik a csendháborítás 
szabálysértésével. A rendelet 
tényállása szerint az a személy, 
aki lakott területen az ott lévő 
épületben, vagy az ahhoz tar-
tozó telken indokolatlanul zajt 
okoz, amely alkalmas arra, 
hogy mások nyugalmát zavarja 

pénzbírsággal sújtható. Fentiek 
értelmében, amely utcában va-
laki indokolatlanul az ott lakók 
nyugalmát éjszaka zenével vagy 
egyéb módon zavarja az ellen 
szabálysértési feljelentést lehet 
tenni – nem névtelenül – a tanuk 
és a bizonyítékok megjelölésé-
vel. Az elkövető a bizonyítékok 
megléte esetén 30.000.-Ft-ig 
terjedő pénzbírsággal sújtható. 
Kérjük tehát a bejelentőket, 
hogy a fenti formában tegyék 
meg feljelentésüket. 

Dr. Hauzmann János
címzetes főjegyző 2009. április 3-án, Debrecenben rendezték meg, a területi döntőkből bejutott 12 legeredményesebb csa-

pat részvételével, a Torna Diákolimpia Országos Döntőjét. Az izsákiak a III-IV. korcsoportosok versenyében 
szerepeltek. Eddigi szép eredményeikhez méltóan teljesítettek a döntőben. Az összetett csapatversenyben 
2. helyezést értek el! 

Csapattagok: Cséplő Dávid, Langó Dávid, Lestár Krisztián, Szabó Gábor, Vida Máté, Langó Zoltán.
Szabó József

Az Izsákért Közalapítvány következő ülését május hónapban tartja. Az Alapító Okiratában 
meghatározott céloknak megfelelő pályázatokat 2009. április 30–ig fogadja. Pályázni lehet az 
alábbi témakörökben:

- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- egészségügyi  rehabilitációs tevékeny-
ség, 

- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- kulturális tevékenység,
- kulturális örökség megóvása,
- természetvédelem, állatvédelem,
- környezetvédelem,
- gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
- sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi viszony keretében megbízás alapján folytatott 

sporttevékenység kivételével,
- közrend- és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhá-

rítás,
- ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység,
- a közforgalom számára megnyitott út, híd, fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemelteté-

séhez kapcsolódó tevékenység.
A pályázatok leadhatók az Általános Iskolában Gera Árpádné elnöknél és a Polgármesteri 

Hivatalban Tóth Otília titkárnál. 
Kuratórium

A Sportcsarnok egy szülő 
felajánlásából kapott új virág-
ládákat. A régiek egyrészt az 
erejük teljében lévő fiatalok van-
dalizmusa, másrészt a vezetni 
épp kevésbé tudó felnőttek mi-
att mentek tönkre. Elég csúfos 
látványt nyújtottak, de legalább 
a kényelmes autósok nem tud-
tak a lépcső előtt parkolni. Eze-
ket váltották fel a Nagy József 
(Izsák, Gedeon dűlő 7.) által 
készített új ládák, végre méltó 
látványt nyújtva a csarnokhoz 
érkezőknek.

Sz J

Támogassa adója 
1%-ával az Izsákért 

Közalapítványt

Kérjük, hogy
adójuk 1%-nak

felajánlásával to-
vábbra is támogassák 

alapítványunkat!
Köszönjük továbbá 
az egyéb pénzügyi
támogatásokat is!

ADSZÁM:
18351851-1-23

Kuratórium
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Asszonyok
„A szombat elmúltával Mária Magdolna, Mária, Jakab anyja és 

Szalóme illatszereket vásároltak, és a sírhoz mentek. Kora reggel volt.” 
Tárgyilagos, szűkszavú értesítés húsvét hajnaláról, arról a hősies csele-
kedetről, melyben a főszereplők az asszonyok. Abban a korban, amikor 
az asszonyokat nem „jegyezték”, ez a híradás igen nagy jelentőségű. 

Honnan van ezekben a félénk nőkben az a határtalan elszántság, hogy 
dacolva a korai óra veszélyeivel, számolva a katonák jelenlétével, akik 
akkoriban se voltak Grál-lovagok, - számba véve a sírkert szellemeitől 
való félelmet, a zárókő igen nagy voltát, mégis útnak erednek, megállít-
hatatlan, szívós buzgósággal? Egyedül csak az Úr Jézus iránti hatalmas 
ragaszkodásuk magyarázhatja ezt a férfiakat megszégyenítő bátorságot. 
Mert szerették Őt. Nem csak addig, amíg dicsőség volt mellette lenni, 
hanem amikor mindenki elhagyta, megtagadta Őt. A szeretet végtelen: 
időben és mélységben is. Aki szeret, az nem tud elfordulni, lemondani, 
csak hűségesen kitartani, még a halál után is. 

De nem csak húsvét hajnala hozza elénk a nők kiváló hűségét.
Olvassuk, hogy tanító útjain is követik Jézust, vagyonukból szolgálva 

Őt, s mellette tanítványait is. Gondolhatunk a szamariai asszonyra, akit 
Jézus személye átváltoztat: rendetlen életéből kiszabadít, s lesz Jézus-
hoz vezető igehirdető. Előttünk áll Mária és Márta, Lázár nővérei, akik 
a vendégfogadó szeretet mintái, akiknél Jézus és tanítványai otthonra 
és igaz barátságra lelnek. Látjuk a tetteiket, próbáljuk megérteni szívük 
gazdag érzelmeit. 

Talán a szeretet csúcsát jelenti a kereszt alatt állók kitartása és 
állhatatossága: Jézus keresztje mellett ott állt Anyja, anyjának nővére, 
Kleofás hitvese, Mária és Mária Magdolna. Igaz, kései ábrázolások Mag-
dolnát a kereszt alá borulva, fájdalomtól megsemmisülten ábrázolják, 
de az evangelista határozottan mondja: ott álltak. Kiálltak Jézus mellett, 
jót álltak érte. Szívükkel védték a csőcselék gúnyos szavainak nyilaitól. 
Helyt álltak. Mint ama példabeszédes pompei katona. S a tanítványok 
közül is csak egyetlen egy, a szeretett tanítvány áll egy sorban velük. 
Csodálatos ez a hűség!

Húsvét hajnalán pedig nem csak bátorságot és ragaszkodást mutat-
nak, mert Mária Magdolna ott marad a sírnál, virraszt Jézusánál, könnyei 
fátyolán át kertésznek nézi az Urat. Nekik köszönhetik a tanítványok 
a feltámadás örömhírét, az ő bátorságuk szállja meg Pétert és Jánost, 
hogy a sírhoz fussanak.

Hűséges asszonyi lelkek! De sokat kapott már tőletek az emberiség! 
Anyai szeretetet, házastársi hűséget, holtig való ragaszkodást, meleg 
otthont, szeretettel mívelt lelkeket, - és főleg fogyhatatlan szeretetet, 
elsiratott gyermekek és férjek iránt. 

Ma is sokat vár el Jézus az asszonyoktól, leányoktól, ma is sokat vár 
és kap minden ember a húsvéti asszonyok utódaitól. Hitükből, remé-
nyükből hadd alakuljon egyre hősiesebb nemzedék Isten dicsőségére és 
mindnyájunk javára! 

Podmaniczki Imre plébános

református múltunk 12.

Egyházi hírek
- Április 19-én, Húsvét 2. vasárnapján egyházmegyei gyűjtést 

tartunk a főszékesegyház javítására. Kérjük testvéreink adományait 
erre a nagy, közös célra!

- Tavaszi könyörgő napunk április 26-án, vasárnap lesz a bú-
zaszentelést a 9 órai szentmise után végezzük. Ezen a napon egész 
napos szentségimádás van a templomban: évi őrtálló napunk. A 
9 órai szentmise után kezdődik a szentségimádás, és este 7-kor 
szentmisével zárul.

- Május 1-én du. 2 órakor a Selyem erdőbe megyünk, s az ifjúsági 
parkban mondunk szezonnyitó szentmisét. Mindenkit szeretettel 
várunk az azt követő programokra is.

- Májusban minden este fél 7-től litániát éneklünk, a szentmise 
közvetlenül a litániát követi!

- Május 3-án, Anyák napján a 9 órai szentmisében köszöntjük 
az Édesanyákat.

- Az Alsó-temetőben földbe épített urnasírokat tervezünk. Akik 
számítanak rá, jelezzék a plébánián!

- Kérjük testvéreinket az egyházközségi hozzájárulások pontos 
befizetésére!

- A gyermekek első szentáldozása május 24-én a 9 órai szent-
misében lesz.

Gyülekezeti
hírek

- Kisizsákon április 26-án, 14.30-tól tartunk 
istentiszteletet.

- Mennybemenetel ünnepén: május 21-én 
(csütörtök), 18 órától istentisztelet

- Pünkösd ünnepén, május 31-én (vasárnap), 
10 órakor megterítjük az Úr szent asztalát;
 
- Június 1-én, 10 órától ünnepzáró istentisz-
telet és úrvacsora

- Kisizsákon május 31-én, 14.30-tól ünnepi 
istentisztelet és úrvacsora

Alább irottak Presentibus attestallyuk 
és recognoscallyuk, hogy e mai s alább írt 
Datumon Isáki Betsületes lakosok Nánási 
János és Monus Gergely az Isáki Refta. Ekkla. 
képében előttünk szemely szerent megjelen-
vén, kértenek bennünket, hogy ezen kérdés-
ről Tanokat vallatnánk: Ha ugyan 1681-dik 
s azolta fellyebb mult esztendőkbe. Vólt e 
az Isáki Reformátusokk szabad vallasokbeli 
gyakorlása és Predikatorjaik voltanak e. Mely 
dologba:

Testi. (tanú – N.Á.) Joannes Kis Annor. 
71 : Ezen Tanú itt Helysegünkben született 
és ugyan itt fel neveltetvén életében itt la-
kott, nem tsak maga bizonyossan tudja sőt 
edes Attyatol is, ki is nem olly régen, már 
80 esztendős korában hólt meg eleitől fogva 
hallotta, hogy az Isáki Reformatusokk min-
denkor és minden megszűnés vagy akadályoz-
tatás nélkül a régi kőből való Templomban 
magok vallásának szabados gyakorlása vólt és 
mindenkoron rendszerent valo Predikatorjaik 
sőt oskola Mestereik is voltanak.

Melynek bizonyságára ezen usualis petse-
tünkel erősült Testimonialisunkat ki adtuk: 
Kis Kun Szabadszállás Die 16-a  febr. 1761.

Szabadszállási Fő Bíró és Tanáts

Anno 1761. Die 16-a Mensis Februarius. 
Mi privilegialt Kun Fülöpszállási Helység 
M. Ordin. Bírája és Tanátsa, szomszed Isáki 
Reformata Ekkla Előljáró Tagjainak, ugymint 
Nánási János és Monus Gergely ő Kgylkk 
requisitiojára alább meg nevezett lakosainkk 
illyeten kerdest feltévén examenre vettük, 
hogy tudnia illik: Vallyon Isáki Helységben 
ennekelőtte 1681-dik esztendőben, úgy an-
nakelőtte való esztendőkben és azolta el folyt 
esztendőkben is minden idő megszakadás 
nélkül szüntelen a Reformátusokk Templo-
mok és Predikatorok vólt-é vagy sem?

Első Tanú: Matha János Református 85 
esztendős letett hite után vallya, hogy Isáki 
Helysegben minden idő szakadás nélkül az ő 
egész életének folytában sőt még annakfelette 
Gyermekségében itten Kun Fülöpszálláson 
lakozo szemely nagy idejű és sok időt ért öreg 
emberektűl is Cseplegh István, Túri István és 

HertzegAndrástul is és ezeken kívül más több 
régi öreg meg hólt jámboroktol is hallotta, 
hogy Isákon mindenkoron a Reformátusokk 
Templomok és Predikátorok is vólt. 

Második Tanú: Nagy Gergely Reftus 75 
esztendős le tett hite (esküje – N.Á.) után 
vallya: hogy Isáki Helységben az ő idejenek 
egész folyamattyában a Reformátuskk Temp-
lomok és Predikatorok meg szűnés nélkül 
volt, sőt annakfelette még édes Attyától is 
hallotta, hogy még az ő idején fellyül annak 
előtte való régi időkkel is minden idő meg-
szakadás nélkül a Reftus ott való lakosokk 
Templomjok és Predikatorjok volt.

Melly vallastetekk megnevezett lakosa-
inkk hogy a meg írt modo mentenek legyen 
előttünk vegig fide Magistratuali attestal-
lyuk. Act et signat: Fülöpszállási Helység 
Bírája és Tanátsa.

(Forrás: II.számú protokollum, 25.ol-
dal)                                                   

 közli: Nagy Árpád

Mindezek a tanúvallomások is igazolják, 
hogy az 1681.évi soproni országgyűlés vallásügyi 
rendelkezéseinek 26.cikkelye, valamint az első 
Carolina Resolutio (III.Károly király rendelete) 
értelmében is jogtalanul (az akkor hatályos jog 
szerint!) vették el a reformátusoktól a templomot 
Izsákon, hiszen 1681-től, sőt annak előtte is 
– ahogy Nagy Gergely fülöpszállási lakos vallja 
– folyamatos református vallásgyakorlat folyt. 
Így történhetett meg, hogy talán országosan is 
egyedülálló módon, bár a meglévő templomot 
elvették, mégis megengedték a reformátusságnak 
az új templom építését…

A másik fontos adaléka ezen tanúvallomá-
soknak, hogy amennyiben az 1761-ben vissza-
emlékező Nagy Gergely a maga 75 évére nézve 
vallja, sőt Édesapját is úgy említi, hogy még az Ő 
idejében, s annak előtte is folyamatos református 
vallásgyakorlat volt Izsákon, akkor ez legalább 
az 1610-es ill.1620-as évekig való visszaemléke-
zést jelent. Mint ilyen, eddig egyedüli bizonyság, 
mely az általunk legrégebbről ismert Bólyi János 
1652-es izsáki prédikátor szolgálata előtti időkre 
is nyújt némi tanúságot a mának.

IKEM
hírek

- Május 16.(szombat), 16.00 óra: Ko-
csis István történész úr tart előadást: „ 
A Szentkoronáról ” címmel. Helyszín: 
Pártok Háza, OTP feletti tanácskozó 
terem.

- Június 7. (vasárnap), 10.00 óra: 
„Trianon vasárnap”  a református 
templomban. Emlékbeszédet mond: 
Szidiropulosz  Archimédesz  történész 
úr.

 Mindenkit szeretettel várunk!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet

mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, 
munkatársaknak jó szomszédoknak,

ismerősöknek, akik
GAJDÁCSI ISTvÁN

temetésén megjelentek sírjára koszorút,
virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak
a rokonoknak, szomszédoknak,

ismerősöknek, akik 
TóTH FErENC

búcsúztatásán részt vettek sírjára
koszorút, virágot helyeztek, gyászunkban 

osztoztak.
    A gyászoló család  

Hálás szívvel mondunk köszönetet mind-
azoknak, akik

ID. JóNÁS IMrE
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, 

virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló felesége

és családjai       
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Az Arany sárfehér Szőlő- és Borter-
melők Szövetkezetének tájékoztatója
       

 „a gyengék erőssége az egység”

BABA-MAMA SAROK
A gyerek intelmei szüleihez

Egy öreg paraszt elmondása alapján 
Sodrások, formák, alakok

színek, fény, mozgás, anyagok
egységeként világba esve

nem emlékezni a Végtelenre,
fényskálák állomásain

botladozni, míg lépni tanít
Erő, Ki a sodrást adja

amíg ráismersz magadra,
s Rá, KI ott van minden szemben

s Vele ujjongsz a Végtelenben.

A legmagasabb pontszámot 
elért kiváló Hungarikum bor, 
termelőjének a különdíjat Izsák 
Város Önkormányzata a Birkás 
Pincészet 2008-as Kadarka bo-
ráért ajánlotta fel.  

Fiatal vincellérek közül az 
Izsáki Aranyi Norbert 2008-as 
Arany Sárfehér boráért a BASF 
Hungária Kft ajánlott fel kü-
löndíjat. 

A Kunsági Borvidék Hegy-
községi Tanácsa különdíját, a 
legjobb eredményt elért kister-
melőnek Ács Ferencnek aján-
lotta fel. 

Az Izsáki Borklub rendez-
vényén ingyenes részvételt a 
legeredményesebb Cserszegi 
fűszerest előállító borászat a 
Font Pincészet nyerte el. 

A Birkás Pincészet felajánlá-
sát 4 fő részére a Kecel Borker 
Kft. Kadarka borával érdemelte 
ki.

A Petőfi Sándor Szakiskola 
a Kékfrankos Siller boráért 5000 
Ft vásárlási utalványt nyert, 
amely összeg a Birkás Pincészet 
Vinotékájában vásárolható le.  

Az Arany Sárfehér Bor és 
Pezsgőrend különdíját ifj. Ve-
ress János 2007-es Pintes, Csá-
fordi bora érdemelte ki.

A borverseny szervezéséért 
és támogatásáért köszönetet 
mondunk Izsák Város Önkor-
mányzatának, a Royalsekt Zrt-
nek, az Izsáki Hegyközségnek, a 
Kiskőrösi Szakiskola diákjainak 
és tanárainak, a Vino étterem 
tulajdonosának és a kiszolgálók-
nak, valamint Knábel Lászlónak, 
Simon Csabának az előbírála-
tokért és az adminisztrációs 
munkáért.

A szponzoráló cégek kö-
zül külön is megköszönjük a 
Protekt Angel gyártójának és 
forgalmazójának, valamint a 
BASF Hungária Kft-ne a ver-
seny lebonyolításához nyújtott 
támogatást. 

Az oklevelek és a különdíjak 
átadására szeptember végén 
a Sárfehér Napok keretében 
kerül sor. 

 Lehetőség van kedvezmé-
nyes áron közös beszerzéssel 
szőlő, gyümölcs, zöldség kul-
túrákhoz műtrágya vásárlásá-
ra. Érdeklődés esetén, kérjük, 
jelentkezzenek a szövetkezeti 
irodán. 

A szövetkezet tagjai to-
vábbra is kedvezményes áron 
vásárolhatnak törzskötözőt a 
szövetkezeti irodán! Ugyanott 
a talajminták leadásának lehe-
tősége továbbra is biztosított. 
Az új induló AKG programmal 
kapcsolatos kérdések esetén 
személyesen, vagy telefonon szí-
vesen állunk rendelkezésükre. 

Elérhetőségünk változat-
lan: 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.aranysarfe-
her.hu 

Vezetőség

Tájékoztatjuk tagjainkat, 
hogy a következő közgyűlésün-
ket 2009. május 28.-án 18h.-
kor tartjuk a kultúrházban, az 
Igazgatóság 2009. 04. 27.-én 18 
órától ülésezik a szövetkezeti 
irodán. Remélhetően addig a 
betárolt borok eladására reális 
árajánlatokat kapunk. A meg-
beszélések tárgya lesz továbbá 
a bérelt vasút utcai pince üze-
meltetésével, tevékenység bő-
vítésével kapcsolatos feladatok, 
elképzelések megvitatása. 

A VIII. Arany Sárfehér Ere-
detvédett és Hungarikum bo-
rok és pezsgők versenyének 
eredménye 2009. április 3.-án 
nyolcadik alkalommal került sor 
az eredetvédett és hungarikum 
borok és pezsgők versenyére. 
A versenyre az Arany Sárfehér 
hazájában Izsákon a Vino ét-
terem pincehelyiségben került 
sor, ahol párhuzamosan a csúcs-
szűri aktuális szakmai kérdések 
megvitatásával is foglalkozott. 
Abban a jelenlévők egységesek 
voltak, hogy a Magyar bor imá-
zsának újrateremtése az egyik 
legsürgetőbb feladata a szakmá-
nak. Sajnos az ágazat gondjaiért 
felelős nagyborászatok az olcsó 
olaszborokra hivatkozva az 
összefogás helyett a piac felosz-
tásával, egymás árai alá ígérve, 
próbálnak új piacot szerezni. 

Az árversenyüket a termelői 
felvásárlásoknál kompenzálják, 
minuszolják és lehetetlenítik 
el a tisztességes termelőket és 
borászatokat. Közösen pedig a 
minimál ár egységes elfogadá-
sával és garantálásával a multik 
Európában egyedül álló, csak 
Magyarországon érvényesíthető 
árleszorító taktikáját tudnák 
ezzel megszüntetni, és jutnának 
a termelők tisztességes szőlő és 
bor árhoz.  

A helységnevekhez vagy 
borvidékekhez kötődő fajták, 
fémjelezték valamikor is a ma-
gyar borok hírnevét. Ezeket 
soha sem tudják külföldön a 
miénkhez hasonló minőség-
ben előállítani. Természetesen 
ezek marketingjére ugyanolyan 
energiát kellene fordítani, mint 
a világfajtákéra, hogy megis-
merjék őket a hazai és külföldi 
fogyasztók. Szerencsés lenne, 
mondjuk, gasztronómiai érté-
keinkkel párosítani.

A versenyre benevezett és 
Autochton-, tradicionális-, hun-
garikum-, őshonos-, (mindegy 
hogy, hogyan nevezzük őket, 
csak emeljük ki a pusztulásból 
és mentsük meg őket) fajták 
eredményit a helyszűke miatt 
csak az arany-, és ezüstérme-
ket kiemelve az alábbiakban 
közöljük.

1. Ne kényeztess el. Tudom jól, hogy nincs mindenre szükségem amit kérek, csupán 
kipróbálom, hogy mit csikarhatok ki Tőled.

2. Légy velem határozott. Ez azért is fontos nekem, mert ezáltal érzem magam 
biztonságban.

3. Ne engedd, hogy rossz szokásokat vegyek fel. Te vagy az egyetlen, aki ezekre 
még idejekorán figyelmeztethet.

4. Ne viselkedj úgy velem, mintha fiatalabb lennék, mint amilyen vagyok. Ezzel 
csak azt éred el, hogy ostoba módon „nagy”-ként próbálok viselkedni.

5. Ne javíts ki mások előtt. Sokkal többet érsz el, ha kettesben, csendesen megma-
gyarázod, hogy miben hibáztam.

6. Ne tégy úgy, mintha a hibáim bűnök lennének. A kettő összekeverése megzavarja 
bennem az értékek megtanulását.

7. Ne védj meg cselekedeteim következményeitől. Néha szükségem van arra, hogy 
–fájdalmak árán- magam tapasztaljam a következményeket.

8. Ne vedd rossznéven, ha azt mondom: nem szerelek. Legtöbbször nem Te vagy 
az, akit nem szeretek, hanem azt a hatalmat, ami akadályoz, hogy kedvem szerint 
cselekedjek.

9. Ne törődj sokat apró egészségi panaszaimmal. Néha csak azt szeretném elérni, 
hogy figyeljenek rám.

10.  Ne korholj állandóan. Ha folyton zsörtölődsz, csak úgy tudok védekezni, hogy 
süketnek tetetem magam.

11.  Ne felejtsd el, hogy nem tudom mindig pontosan kifejezni magam, Ezért tűnik 
úgy néha, mintha nem lennék „becsületes”.

12.  Ne rázz le, ha kérdésekkel fordulok Hozzád. Ha nem válaszolsz, egy idő után 
azt veszed majd észre, hogy abbahagyom a kérdezést, és máshol keresek választ a 
kérdéseimre.

13.  Légy következetes. Ha nem vagy az, zavartan érzem magam és nem tudok 
többé bízni Benned.

14.  Ne mondd nekem, hogy  a félelmeim butaságok. Nagyon is valóságosak ezek 
a félelmek, és csak úgy tudsz segíteni nekem, ha megpróbálsz megérteni.

15.  Sose tégy úgy, mintha tökéletes és tévedhetetlen lennél. Túlságosan nagy lesz 
a csalódásom, mikor rájövök, hogy egyik sem vagy.

16.  Ne gondold, hogy elveszíted a tekintélyed, ha bocsánatot kérsz tőlem. Becsületes 
bocsánatkérés meleg érzéseket ébreszt bennem irántad.

17.  Ne felejtsd el, hogy szeretek kísérletezni. Kérlek, nyugodj bele a próbálkozá-
saimba, nem tudok meglenni ezek nélkül.

18.  Ne felejtsd el, hogy milyen gyorsan felnövök. Biztos nehéz Neked velem lépést 
tartani, de kérlek, legalább próbáld meg.

19.  Ne felejtsd el, hogy nem tudok létezni szeretet és megértés nélkül, talán nem 
is kell ezt Neked hangoztatnom. Vagy mégis?

20. Kérlek, tartsd magad jó kondícióban és légy egészséges. SZÜKSÉGEM VAN 
RÁD!

Nekem is
Találkoztunk a dűlőútnak végén.
Virágtól terhesek voltak a meggyfák.
Közöttük, egy kivágott facsonknál
pillantottam meg egy idegen arcát.
Énbennem akkor fájt az illatoknak
oly ismeretlen mélyből fakadt terhe,
s a valószínűtlen kékben felettem
egy kismadár kiáltozott énekelve
Alleluját a közönyös világnak:
„Megkínozták, tegnapelőtt temették!
Hidd el! Hidd el! A madár kiabálta:
„Ma reggel nem találták ott a testét!”
Kis szél borzolt, homokszemek zizegtek
hangyák vittek testnél nehezebb terhet,
zúgó méhecskék imádkoztak bennem:
„Feltámadott! Kit tegnapelőtt temettek!”
Hiszem, hiszem, bár szemem sosem látta,
és időben is hol van a tegnap már?
Bár lelkem vele vitte a keresztem,
de a testét legyőzte a halál!
Merev a halál! Örökmozdulatlan
magyarázta a kandi értelem,
Akkor, puhán csusszanva a homokban
egy idegen férfi állt szemben velem.
Onnan jött tán, a homokdombon át
hirtelen itt volt, és csak hallgatott,
én se nyitottam meg a számat,
a világban csak ketten lehettünk ott.
Arcába néztem, ő állt mozdulatlan
bőrömön éreztem a lélegzetét,
hisz ismerős! Vele hol találkoztam?
És akkor, szívére tette a kezét.
Egyszerre felmuzsikált bennem minden,
a meggyfák törzsén élesebb lett a fény,
szemében ott volt mind, akit szerettem,
térdre estem, mert nem bírtam el én.
Mire felnéztem, már senkit sem láttam
sima homokon nem voltak nyomok
múltamba élestisztán visszaláttam,
tudtam, Ő volt, a Feltámadott!
Tudok róla, hogy megjelent sokaknak,
de hogy káromkodó embernek nekem?
aki csak feleformán hittem benne
az Ő feltámadását már elhiszem! Egy vén paraszt erős hittel beszélte,

Kit igazmondónak ismert a világ,
Ki harminc évig a templomot kerülte,

Hogyan mondott sírva Alleluját.

2009. április 15.
Magyar Gyuláné
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LABDARÚGÁS

Bánat, majd öröm
Hajrá

utánpótlás!

Építési engedéllyel
rendelkezõk figyelmébe

Felelõs mûszaki vezetést vállalok
    új lakás és egyéb építményeknél, lakásbõvítésnél, 
    ami minden engedélyezett építéshez szükséges

Építési munkák
 kõmûves munkák, speciális szaképítés
 lakások utólagos hõszigetelése
 térkövezés
 tervezés, költségvetés készítés
             Vegye igénybe építési szakember tanácsát!

Egyéb betonmunkák
Beton csatornaelem 

Felhasználható: utaknál, kapubejáróknál, különbözõ átereszeknél, 
belvizek elvezetéséhez, vízelvezetési rendszerek megépítéséhez, stb.

Felszedhetõ tetejû vízelvezetõ beton csatornaelem
Felhasználható: utaknál, kapubejáróknál, különbözõ átereszeknél, 
belvizek elvezetéséhez, vízelvezetési rendszerek megépítéséhez, stb.
  

Kútgyûrû, betonkád
Felhasználható: vízgyûjtõ akna, vízóra akna készítéséhez, hozzá-
való fedlappal, 60x60 cm-es nyílással.

MEgrEndElhEtõ:
Csík IMrE  kõMûvEs MEstEr

Izsák, BoCsányI u. 11.
tEl: �7�-��1, 0�-�0-�19-002�  

A múlt hónapban úgy fejez-
tem be a cikkemet, hogy igen-
csak fel kell kötni azt a bizonyos 
ruhadarabot, mert nem várnak 
könnyű mérkőzések a csapatra. 
Sajnos beigazolódott a félelem, 
mert nagyarányú vereségeket 
szenvedtünk el, de azért volt 
örömben is részünk. Szép lenne 
ezzel a lendülettel menetelni 
tovább és akkor nem lesznek 
kiesési gondjaink.

A 18. fordulóban (tavaszi 
3.) az éllovas Kecskemét II 
csapatához látogattunk. Kissé 
tartalékos volt a csapatunk, 
ugyanis több alapemberünk 
is hiányzott a kezdőből. Az 
ellenfélnél viszont több olyan 
játékos is volt, aki már az első 
osztályban is szerepelt. Saj-
nos már az első negyedórában 
eldőlt a mérkőzés. 15 perc 
elteltével már két góllal vezet-
tek a házigazdák, ráadásul két 
játékosunkat sérülés miatt le 
is kellett cserélni. Továbbra is 
a hazaiak támadtak, mi pedig 
csak asszisztálni tudtunk a 
mérkőzésen. Hamarosan ismét 
gólt szereztek, és hiába sikerült 
a szépítés félóra elteltével már 
4-1-re vezetett a Kecskemét. Pár 
perccel a félidő vége előtt tovább 
gyengültünk, mert a kapusun-
kat kiállította a játékvezető, 
mivel a büntetőterületen kívül 
kézzel ért a labdához. A má-
sodik félidőben sem változott 
a játék képe, a hazaiak sorra 
alakították ki a helyzeteket, mi 
csak nagy ritkán jutottunk el a 
kapujukig. Akár több góllal is 
nyerhettek volna a hazaiak. A 
következő fordulóban, szintén 
az élmezőnyhöz tartozó csa-
pattal hozott össze a sorsolás. 
A Szolnoki Spartacus csapata 
látogatott el hozzánk, náluk is 
szerepeltek rutinos első osztá-
lyú játékosok. Sajnos nálunk a 
sérült játékosok többsége nem 
épült fel erre a mérkőzésre, és 
így ismét nem jó előjelekkel vár-
hattuk az összecsapást. Nagyon 
hamar hátrányba kerültünk. A 
gól után kiegyenlített játék folyt 
a pályán. Félóra elteltével aztán 
egy szabadrúgásból tovább nö-
velték az előnyüket a vendégek 
és így nyugodtabban mehettek 
pihenőre. A második félidőben 
nagy erőkkel kezdtünk támadni, 
a Szolnok jobbára csak véde-
kezett. Meddőnek bizonyult a 
mezőnyfölényünk, mert sajnos 
a helyzeteinket nem tudtuk 
kihasználni. A mérkőzés vége 
felé két gyors ellentámadás-
sal eldöntötték a mérkőzést a 
vendégek. Sajnos ezen a mér-
kőzésen is az látszott, hogy 
továbbra is hadilábon állunk 
a gólszerzéssel. A 20. forduló-
ban szintén nem várt könnyű 
feladat ránk, mert szintén az 
élmezőnyhöz tartozó Algyő csa-
patához látogattunk. Az ősszel 
hazai pályán kikaptunk tőlük. 
Úgy indult a mérkőzés, hogy 
ismét nem sok örömünk lesz 
benne. Nagy erőkkel támadtak a 

hazaiak, és negyedóra elteltével 
büntetőhöz jutottak. Kapusunk, 
aki a mezőny legjobbja lett ezen 
a mérkőzésen, nagyszerűen há-
rította a tizenegyest. Továbbra 
is a hazaiak voltak támadásban, 
mi jobbára csak védekeztünk. 
A félidő vége felé ismét egy saj-
nálatos sérülés történt nálunk, 
egy szabálytalanság után Hleba 
válla ugrott ki. A hazai védőt 
pedig kiállították. A második 
félidőben is a hazaiak tartották 
többet a labdát, de nem tudtak 
gólt szerezni. Egyre idegeseb-
bek lettek az algyőiek, és ez-
által nekünk is könnyebb volt 
hárítani a támadásaikat. Na-
gyon sok szabadrúgást kaptak 
a tizenhatos környékén, de vagy 
ellőtték a kapu fellett, mellet, 
vagy pedig a kapusunk hárított 
szépen. A mérkőzés hajrájában 
egy nagyszerű ellentámadásból 
mi szereztük meg a vezetést. 
A hátralévő időben egyre ma-
gabiztosabban őriztük az elő-
nyünket, sőt az utolsó percben 
mi is kaptunk egy megérdemelt 
büntetőt, Parti pedig értékesí-
tette is. Érdekesség hogy ezen 
a mérkőzésen is duplázott Par-
ti, ahogyan ősszel is tette két 
mérkőzésen. Nem várt, de annál 
örömtelibb győzelmet arattunk. 
Az elkövetkező fordulókban vi-
szont már olyan mérkőzések kö-
vetkeznek, amelyeken pontot, 
sőt pontokat kell szereznünk. 
Rögtön a következő fordulóban, 
amikor a kiesőjelölt Kiskunfél-
egyháza látogatott el hozzánk. 
Bár a két utolsó mérkőzésüket 
megnyerték, és önbizalmuk is 
volt, ez szerencsére a mérkőzés 
nagy részében nem látszott 
meg. Nagy iramban kezdődött 
a mérkőzés. Mi támadtunk 
többet és veszélyesebben, a 
vendégek csak távoli lövésekkel 
próbálkoztak, de ez nem sok 
veszélyt jelentett a kapunkra. 
A félidő közepén az egyik szép 
támadásunkat sikerült góllal 
befejezni, sőt pár perccel később 
egy büntetőből tovább növeltük 
az előnyünket. Újabb pár perc 
múlva egy szabálytalanság mi-
att kiállítottak a vendégektől 
egy játékost. A kiállítás mintha 
bennünket zavart volna meg, 
egy óriási helyzetet hagytak ki 
a félegyháziak. Szerencsére még 
a félidő vége előtt egy szintén 
szép összjáték után megint mi 
szereztünk találatot, és ezáltal 
nyugodtan vonulhattunk egy kis 
pihenőre. A második félidőben 
visszavettünk az iramból, a ven-
dégek pedig nem tudtak igazán 
meggyőzően támadni, és így 
jobbára a két tizenhatos között 
folyt a játék. Húsz perccel a 
vége előtt mi is tíz főre fogyat-
koztunk, ugyanis Kovács Zsolt 
megkapta a második sárgalapját, 
és így ő is hamarabb zuhanyoz-
hatott. A kiállítás után ismét mi 
kerültünk fölénybe, több nagy 
helyzet is kimaradt, de egyet 
azért értékesítettünk, ezzel biz-
tossá téve a győzelmünket. Ilyen 

arányban is megérdemelten 
nyertünk. Az elkövetkező for-
dulókban kellene megszerezni 
a biztos bennmaradást jelentő 
pontokat. Remélem ez sikerül 
is nekik.

Az utánpótlás csapatok saj-
nos tovább folytatták mélyrepü-
lésüket, sajnos egyik csapat sem 
dúskál a pontokban és így mind 
az U19, mind az U16-osok a 
tabella utolsó helyét foglalják 
el. Csak remélni tudom, hogy 
a bajnokság végére pár helyet 
előbbre lépnek, bár ez nem 
valószínű.

18. forduló:
Kecskeméti TE II - Adre-

nalin Izsáki Sárfehér SE 7 – 1 
(4 – 1)

Góllövőnk: Liptai.
Gréczi Gábor: Tíz perc alatt 

eldőlt a meccs. Nem volt egy 
súlycsoportban a két csapat. 
Olyan gólokat kaptunk, amilye-
neket serdülőben sem szabad

19. forduló:
Adrenalin Izsáki Sárfehér 

SE – Szolnoki Spartacus 0 – 4 
(0 – 2) 

Gréczi Gábor: Kellemes 
edzőpartnerek voltunk. A szol-
nokiak könyörtelenül kihasznál-
ták hibáinkat

20. forduló:
Algyő SK – Adrenalin Izsáki 

Sárfehér SE 0 – 2 (0 – 0)
Góllövőink: Parti (2, egyet 

11-esből)
Gréczi Gábor: Ezt a mér-

kőzést is rosszul kezdtük, de a 
kihagyott büntető fordulópontot 
jelentett.

21. forduló: 
Adrenalin Izsáki Sárfehér SE 

– Kiskunfélegyházi Honvéd TK 
4 – 0 (3 – 0)

Góllövőink: Liptai (2), Parti 
(2, egyet 11-esből)

Gréczi Gábor: Ilyen arány-
ban is megérdemelten győztünk, 
kellemes ünnepet szerezve ezzel 
a szurkolóinknak és a támoga-
tóinknak.

A további mérkőzések:
Április 18. 12:00: Újbuda 

TC – Adrenalin Izsáki Sárfehér 
SE

Április 26. 17:00: Adrena-
lin Izsáki Sárfehér SE – Gyulai 
Termál FC

Május 02. 17:00: Adrenalin 
Izsáki Sárfehér SE – Monori SE

Május 10. 17:00: Hódmező-
vásárhelyi FC – Adrenalin Izsáki 
Sárfehér SE

Május 17. 17:00: Adrenalin 
Izsáki Sárfehér SE – Érdi VSE

Május 23. 17:00: Orosháza 
FC – Adrenalin Izsáki Sárfehér 
SE

Kérek minden szurkolót, 
hogy a látogassák a mérkőzése-
ket és sportszerűen szurkoljunk 
a csapatnak.

HAJRÁ IZSÁK!
Izsák László

A pár éve főként Ungor Pál 
által megálmodott, majd létre 
is hozott Izsáki Utánpótlás SE 
csapatai is elkezdték a tavaszi 
idényt. Az edző elmondta, 
hogy immár több mint tíz 
éve, már az óvodában igyek-
szik fellelni a tehetségeket, 
és csapatot formálni belőlük. 
A környező településekről is 
idejönnek a gyerekek. Az óvo-
dai csoporttal főleg tornákon 
szerepelnek, több-kevesebb 
sikerekkel, de ennél is jobb 

látni azt, ahogyan élvezik a 
gyerekek a labdakergetést. Az 
iskoláskorúakkal már a serdü-
lőbajnokságba is beneveztek, 
bár itt még nagyobb gyere-
kekkel találkoznak, és nem 
sok sikert értek el. Most az a 
feladat, hogy szokják a nagy-
pályás mérkőzéseket, és pár 
év elteltével sok örömben lesz 
részük. Sok sikert és kitartást 
kívánok ehhez az edzőknek és 
a szülőknek is.

-izsák-
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A szervezők adatai szerint 
több mint 200 ezren gyűltek 
össze a Hősök terén virágvasár-
nap délután, ahol a parlament 
feloszlatását, előre hozott válasz-
tásokat követeltek. A szónokok 
élesen bírálták a kormányt. 
Elhangzott: ha nem lesz hatása 

a demonstrációnak, akkor újabb 
megmozdulást szerveznek, hogy 
kiköveteljék az előre hozott vá-
lasztást. A demonstráción többek 
között megszólalt Jókai Anna író, 
Vértesaljai László jezsuita szerze-
tes, Szokolay Sándor Kossuth-díjas 
zeneszerző, Jakab István, a Magyar 
Gazdakörök és Gazdaszövetkeze-
tek Országos Szövetségének elnö-
ke, Simó Endre a Magyar Szociális 
Fórum elnöke, Rácz Sándor az 
1956-os Nagy-budapesti Központi 
Munkástanács elnöke és Fricz 
Tamás politológus, a demonst-
ráció egyik kezdeményezője, aki 
egyebek mellett a következőkről 

szólt a demonstráción: Követelik 
a parlament azonnali 
feloszlatását és az előre 
hozott választásokat. 
Ezekben a kérdésekben 
nem engednek, addig 
harcolnak, míg céljaikat 
el nem érik. „Az eszkö-

zeink törvénye-
sek, céljainkban 
azonban radiká-
lisok vagyunk”. 
–húzta alá a po-
litológus. Olyan 
erős és mély a 
politikai, gazdasági és tár-
sadalmi válság is, hogy a 
polgárok többé nem hall-
gathatnak csendben. Véget 
kell vetni annak a kádári 
beidegződésnek, hogy úgy-
is mindent eldöntenek a 
fejünk felett.

Hozzátette: a 7 éve 
regnáló kormány totális 
csődbe vitte az országot. 
Az átfogó válság kezelé-

se, gyógyítása nem képzelhe-
tő el a civilek közreműködése 
nélkül. Minden baj orvoslása 

azzal kezdődik, hogy egy erős 
társadalmi felhatalmazással és 
bizalommal rendelkező erős 
kormány jön létre. Kijelentette 
azt is, hogy a jelenlegi kormány 
elviselhetetlenül ragaszkodik a 
hatalomhoz, emellett szánalmas 
volt az elmúlt napok vergődése 
is, melyet az MSZP és az SZDSZ 
vitt véghez, ahol adták-vették a 
miniszterelnök-jelöltek neveit. 
Ennek az eredménye egészen 
megdöbbentő: Bajnai Gordon. 
Az a Bajnai, akinek vállalkozói 
múltja sötét dolgokkal van tele. 
Arról a Bajnairól van szó, aki 
tevékenyen benne volt az elmúlt 
évek elhibázott politikájában. 
Mindezek mellett a szocialisták 
attól a Lendvai Ildikótól várják 

a lendületet -mint pártelnök-
től- , aki egykor főcenzor volt 
és Aczél György munkatársa. 
A politológus elmondta: őt ez 
arra a váltásra emlékezteti, ami 
1956 nyarán ment végbe, ami-
kor Gerő váltotta Rákosit. A 
közelmúlt miniszterelnök-je-
lölti próbálkozásait szánalmas 
kamarillapolitikának nevezte, 
melyről szólva úgy vélekedett: ki 
kell mondanunk, hogy elég volt. 
Fel kell oszlatni a parlamentet, 
ki kell hirdetni az előre hozott 
választásokat, mindezt azért, 
mert a szocialisták mindenkit 
figyelmen kívül hagynak, aki 
nem a csókosuk. Fricz emlékez-
tetett rá, hogy nemzetközi üzleti 
köröktől kezdve a baloldali vé-
leményformálókon keresztül az 
egyházakig bezárólag mindenki 
előre hozott választást követel. 
Egyes felmérések szerint ez az 
ország kétharmada, tehát ez egy 
egyértelmű társadalmi akarat 
– mondta Fricz. Ha a kormány 
ennek az akaratnak az ellenére 
cselekszik, akkor Magyarország 
nem más, mint egy banánköz-
társaság.

A demonstráció békésen 
zajlott, atrocitás nem történt. Ez 
nagyban volt köszönhető annak 
is, hogy nem láthattunk az eddig 
megszokottakhoz hasonló rend-
őri jelenlétet, pláne intézkedést. 
Helyszíni fotóink némi ízelítőt 
adnak az eseményről.

Amint az várható volt, április 
14-én az MSZP-SZDSZ többség 
elfogadva a Gyurcsány Ferenc el-
leni bizalmatlansági indítványt, s 
ezzel miniszterelnökké választot-
ta Bajnai Gordont. A Civil Össze-
fogás Fórum ekkor is tömegtünte-
tést tartott az országház mellett, 
az előrehozott választásokért.

-tetézi- 

Tisztelt
„70 éves nyugdíjas”!

É r T E S Í T É S
hulladékszállításról

Értesítjük a lakosságot hogy,
az ünnepre való tekintettel,

2009. május 1. (péntek) helyett 
 2009. május 2.-án (szombaton) 

történik a hulladékszállítás.
 Izsák-Kom Kft.

A Civil Összefogás Fórum 
nagygyűlése Budapesten

Tisztelt Izsáki
Földtulajdonosok!

 Gránit - műkõ
síremlékek

Szabadszállásról!
3 féle ár és minőségi kategória gránitból!

Komplett  garnitúrák  felállítva:
- kínai - már bruttó 190 000 ft-tól.
- indiai - már bruttó 290 000 ft-tól.
- olasz - már  bruttó 390 000 ft-tól.

Sír szétszedés összerakás, tisztítás, lefedés.
Gránit és mészkő ablakpárkányok,

konyhapultok, gránit  burkolóanyagok több színben! 
Balluszter korlát készítés.

Kérésére otthonában számítógépes bemutatót tartok!
Bemutatósírkertek: Szabadszállás, Bajcsy-Zs. u. 12-13.

 Kecskemét, Békefasor 4. a  köztemető bejáratánál.
 Baja, Csupor u. 12. a temető bejáratával szemben.

Több síremlék rendelése esetén jelentős kedvezmény!!
Müller Zoltán Szabadszállás, Bajcsy-Zs. u. 12

telefonon egyeztetett időpontban állok rendelkezésükre!
T: 70/457-0070

Mindhárom aláíratlan (csu-
pán a címbeli jelzéssel ellátott) 
levelét megkaptuk. Sajnos szer-
kesztőségünk, más lapokhoz ha-
sonlóan –mint azt már korábban 
többször is megírtuk- névtelen 
levelekkel nem foglalkozik. Aki-
nek dicsérő, vagy bíráló vélemé-
nye van bárkiről, vagy bármiről, 
és azt közzé kívánja tenni, vállalja 
álláspontját és az azzal járó fele-
lősséget személyével is. Ha egy 

levélíró kéri, természetesen neve 
és címe a szerkesztőségben ma-
rad, vagyis az újságban nem jele-
nik meg. Elmúlt havi számunk-
ban is közöltünk így levelet. E 
levél írója azonban személyesen 
hozta be véleményét és kérdé-
seit a szerkesztőségbe, így nem 
minősül névtelen levélnek írása. 
Vélhetőleg érthető az ő és az ön 
eljárása közötti különbség.

Szerkesztőség

Meghívjuk Önöket a Kolon
vízgazdálkodási Társulat alakuló ülésére, 

amelynek megrendezésére
a Művelődési Házban kerül sor

2009. május 29-én.

napirend:
- 16 órától a jelenlevők regisztrálása érdekeltségi területük 

szerint (kérjük, hozzák magukkal személyigazolványukat, 
lakcímkártyájukat),

- 17 órakor az alapszabály ismertetésére, majd tisztségvi-
selők megválasztására kerül sor.

- Egyebek.
- Vacsora.

Felhívjuk az izsáki földtulajdonosok figyelmét, hogy 
amennyiben a belépési szándéknyilatkozatukon nem képvi-
selőt jelöltek meg, -azaz személyesen kívánnak eljárni- meg-
jelenésük feltétlenül szükséges, távolmaradásuk esetén a 
Vízgazdálkodási Társulat nem jöhet létre!

Amennyiben előre tudomása van valakinek akadályoz-
tatásáról, lehetősége van meghatalmazás kitöltésére a Falu-
gazdásznál vagy a Társulat Szervező Bizottságának elnökénél 
(dr. Nagy Izabella tel: 70/316-18-63). A képviselők személyes 
jelenlétére mindenképp számítunk.

Kolon Vízgazdálkodási Társulat Szervező Bizottsága 

dr. Nagy Izabella
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20 éve történt
Előző számunkban indítottuk –a fenti címmel- sorozatun-

kat, melyben a rendszerváltás kezdetének helyi eseményeit 
idézzük fel. Az alábbiakban 1989 januárjára tekintünk vissza, 
ekkor volt az az izsáki gyűlés melyen jelen volt az akkori pénz-
ügyminiszter-helyettes, Békesi lászló. Az akkor és ott elhang-
zottakból kitűnik, hogy ugyan értek már az elkerülhetetlen 
változások, ám még senki sem látta, hogy azok milyen gyorsan 
bekövetkeznek majd, hiszen ekkor még létezett a nagyhatalmú 
MszMP (mely aztán a felgyorsuló változások következtében, 
az év október 7-én alakult MSZP-vé). Az alábbi jegyzőkönyv jól 
érzékelteti ezt, egyebek mellett ezért is érdekes és tanulságos 
olvasmány.

Jegyzőkönyv 
Készült 1989. január 17-én 

az izsáki Művelődési Házban 
a Magyar Demokrata Fórum 
izsáki gyűlésén. 

Tetézi Lajos tisztelettel kö-
szöntötte a megjelenteket. El-
mondta, hogy jelen van Békesi 
László pénzügyminiszter-he-
lyettes, aki a feltett kérdésekre 
válaszol majd. Elmondta még, 
hogy a mai program keretében 
először megtekintik videóról 
Sztrapák Ferenc országgyűlési 
képviselő legutóbbi parlamenti 
hozzászólását és a Magyar Te-
levízió Ablak című műsorában 
vele elhangzott riportot. 

Kemény Gábor köszöntötte a 
meghívott vendégeket, és rövid 
vitaindítót tartott. Először is 
leszögezte, hogy a Magyar De-
mokrata Fórum a szocializmus 
alapján építkező társadalmat 
fogad el. A Fórum az MSZMP-t 
nem tekinti ellenségnek. Néze-
tük sokban különbözik, de a ki-
bontakozásban nem. A szombati 
újságokban jelent meg a SZOT 
állásfoglalása az áremeléssel 
kapcsolatban, ezt úgy ítélik meg, 
hogy az állásfoglalás elkésett. 
1945-től míg eljutottunk idáig 
hosszú utat tettünk meg, sokat 
hazudtak, ezt ideje helyére ten-
ni. Nem akarják az eredményt 
tagadni, amit elértek, de ha 
ennek a népnek az alkotóké-
pességét nem a sztálini modell 
szerint működtetik, előbbre 
jutottunk volna. 1978-tól 218 
%-os áremelkedés volt, ami el-
gondolkodtató. Fontosnak tartja 
a szavahihetőséget. Ha tisztessé-
ges, becsületes munkát végzett 
volna mindenki, nem tartanánk 
itt, nem lenne szükség reformra. 
De ehhez feltétel kellett volna, 
hogy legyen a becsületes és tisz-
tességes politika. 

Tisztázni kell a felelősség-
vállalás kérdését. Fontos az ígé-
retek betartása, amit a politikai 
vezetés ígért. A bizalom, ami 
hiányzik csak úgy teremtődhet 
meg, ha nincs visszarendező-
dés. A Fórum minden állami 
támogatás nélkül saját zsebéből 
politizál, el tudna még néhány 
ilyet képzelni. Szerinte mondjon 
le a pártvezetés a költségvetés 
nagy részéről. 

A nemzeti érdekvédelem 
alapvető fontosságú. Mi nem 
vagyunk koldusok, csak azt 
kérjük, ami jár. Lehetetlen dol-
lárért importálni és rubelért 
eladni. A KGST kapcsolatokban 
sokkal nagyobb körültekintést 
kérnek. Nem szeretnének olyan 
üzletekről hallani, ami nekünk 
hátrányos. Szorít a cipő a társa-

dalombiztosítási törvény felül-
vizsgálatánál is. Adót soha nem 
szeretett fizetni a magyar ember. 
Elhamarkodottan fogadták el, az 
új adótörvényt amellett, hogy 
szükségességét nem vitatják,  
módját, tartalmát nem ismerik 
el, mert családellenes - külö-
nösen a jelenlegi áremeléssel 
együtt. Feltétlen szükséges a 
családellenesség feloldása, a 
HNF (Hazafias Népfront) is ezt 
szorgalmazza. A Vidéki-városi 
adótérítés közti különbségeket 
is kérik módosítani. 

Sztrapák Ferenc országgyű-
lési képviselő elmondta, hogy 
elindult egy reformfolyamat, 
ami visszafordíthatatlan. Nem 
lát kivetnivalót abban, hogy a 
reformfolyamatok élén a pártnak 
kell haladnia. Az MSZMP fel-
ismerte, hogy vezetése elavult, 
bizonyítsa hát be, hogy képes 
a megújulásra, képes továbbra 
is vezetni. 

Egyetért azzal, hogy felül 
kell bírálni a KGST-kapcsolato-
kat, legyen ez egy tiszta viszony. 
A hadi kiadások áttekintése, 
módosítása szükséges. A fele-
lősségre vonásnál nem lehet 
kollektív felelősökre hivatkoz-
ni, meg kell nevezni a konkrét 
felelősöket. 

Mint a videón bemutatott 
parlamenti beszédében is el-
mondta, az ország pénztárcájá-
nak szűkülésével feltűnő fény-
űzéseket vesznek észre. Ezért 
kéri, hogy ha valaki olyat lát, 
tapasztal, ami megítélése szerint 
felesleges, túl drágán működik, 
túl sok az apparátus, kárt okoz, 
jobban hasznosulna egy épület, 
juttassa el észrevételét az or-
szággyűlési képviselőnek, vagy 
a Népszabadság, illetve az Ablak 
szerkesztőségébe. 

Békesi László pénzügyimi-
niszter-helyettes köszöntötte a 
megjelenteket. Elmondta, hogy 
azért hívták meg, hogy válaszol-
jon a felvetődő kérdésekre. Elő-
járóban azonban néhány dolgot 
szeretne elmondani. Ma ebben 
az országban négy veszély van. 
Első ilyen veszély az anarchia 
kialakulása, ami irányíthatat-
lanná tenné a társadalmat. A 
második a gazdaság csődje, 
mely miatt az ország elveszti 
fizetőképességét és 30 %-os 
életszínvonal csökkenés követ-
kezne be. A harmadik veszély, 
ha a társadalmat ma még moz-
gató erők közömbössé válnak. A 
negyedik gond; ha a feszültség 
hatására a nemzeti jövedelem 
újra felosztása módosításra ke-
rül. Ezeket el kell kerülni. Van 
erre esély, kemény munkával és 

sok feszültség felvállalásával. 
Mi az, ami veszélyezteti ennek 
valóra váltását? Először is nem 
mutatja meg igazán, hogy hol is 
tartunk. Vannak olyan tények, 
amit lehet nem szeretni, de at-
tól még léteznek. Ilyen például 
az ország adósságállománya. 
1997-ig pontosan tudható, hogy 
évente menynyi nemzetközi kö-
telezettségnek kell eleget tenni. 
Tévednek azok, akik azt hiszik, 
hogy ezzel nem kell szembe-
nézni, akár részt vettek ebben, 
akár nem, ez mindenkit terhel. 
Rövid idő alatt nem tudják 
látható módon növelni az elért 
jövedelmet. Ez azt jelenti, hogy a 
következő években változatlanul 
nincs esély arra, hogy a fogyasz-
tást növelni lehessen. Stagnáló 
teljesítmények mellett azt lehet 
elosztani ami marad, az országot 
nem hitelezik tovább, nem lehet 
növelni az adósságállományt. 
Felvetik, hogy nem lehet tudo-
másul venni a stagnálást. Ha 
ebben a jelenlegi helyzetben nö-
veljük a gazdasági növekedést, 
az ország egy éven belül elbukik. 
Az ipar egyharmada veszteség-
gel termel. Ezek leépítése nagy 
feszültséggel jár. A veszteségi 
források csökkentése lassan ha-
lad. Ennek oka, hogy kényszerű 
módon csökken az export, ez 
pedig az import beszűkülésével 
jár. Ezek gyorsuló inflációhoz, 
munkanélküliséghez vezethet-
nek. Óriási veszély, ha a mun-
kanélküliség valósággá válik. 
Vannak olyan területek, ahol 
csak egy műszakban használják 
ki a lehetőségeket, a második-
harmadik műszakra nincs elég 
munka. A gazdasági kényszer 
azonban nem hozza még lehe-
tetlen helyzetbe a munkaerőt. 
Átmenetileg lehetnek problé-
mák, de a munkanélküliség üres 
fenyegetés. 

Ha gyorsabb lenne a leépítés, 
a hiányokkal küzdő belső piacon 
tovább növekedne a hiány. Az 
import növelése nem lehetséges. 
Elmondta, hogy Sztrapák elvtárs 
javaslata és a kormányzat között 
nincs véleménykülönbség. Az 
1989-es költségvetés az elmúlt 
három évtized legradikálisabb 
költségvetése. Az állami rezsit 
drasztikusan csökkentették, 
alapvető változtatásokat hoztak 
létre. 

Kik miért felelősek? Meg 
kell állapítani, hogy konkrét 
hibákért kit milyen felelősség 
terhel. A költségvetési reform 
gyorsítása szükséges. A jövede-
lem elvonás-elosztás mértéké-
nek radikális csökkentésének 
feltétele az állami kiadások 
mérséklése. Az államnak érde-
ke, hogy minél több terméket 
tőkés piacon értékesítsen. A 
gazdaságtalan export szoruljon 
ki. De addig amíg nem tudunk 
mást a helyébe tenni, addig ez 
fennmarad. Az adórendszerrel 
kapcsolatban a baj akkor kez-
dődik, ha magát a rendszert egy 
egész társadalom kezdi támadni. 
Ezt az adórendszert 1987-ben 
terjesztették a parlament elé, 
sajnos sok hibával. 

Az adó terhére írják az élet-
színvonal csökkenést. Ha nincs 
adóreform 88-ban nem 17 %-os, 
hanem 30 %-os áremelkedés 
következett volna be, 20 %-os 
teljes bérstop mellett. Melyik 
okozott volna nagyobb kárt. 
Most úgy tűnik, hogy csináltak 
egy adórendszert és agyonvágtak 
bennünket. Arról senki nem be-
szél, hogy ezeknek a lépéseknek 
a hiányában milyen csődtömeg-
gel kellett volna szembenézni. 
Igaz, hogy az előkészítés nem 
volt jó, ezen változtatni kell. 
A jövedelemmel rendelkező 
emberek fele összjövedelme 
után nem fizet adót. A jelenlegi 
adórendszer mellett a munka-
termelékenység visszaszorítása 
elkerülhetetlen. Tovább kell 
csökkenteni a költségvetési ki-
adásokat, veszteségeket. Változ-
tatni kell a munkajövedelmeket 
terhelő magas társadalombiz-
tosítási költségek részarányán. 
Családi jövedelemadó lenne az 
igazi, de ez csak ott oldható meg, 
ahol egy családban egy kereső 
van. Sajnos nálunk erre nincs 
lehetőség. 

A helyi adók gondjainak 
megszüntetésére olyan ajánla-
tok vannak, hogy a települések 
rendelkezzenek a helyi adóztatás 
jogával. Arról lenne szó, hogy 
helyi döntés alapján bizonyos 
részleges vagyonadó kerüljön 
bevezetésre. Például ahol látható 
jelei vannak a vagyonosodásnak. 
Ettől az évtől kezdve minden te-
lepülés a személyi jövedelemadó 
befizetését visszakapja. 

Elmondta, hogy a KGST 
országok hasonló cipőben jár-
nak, valamennyi országban 
tőke és technika hiány van. 
Nincs arra esély, hogy azonos 
típusú hiányokat képesek le-
gyenek megszüntetni. Ebből 
következik, hogy versenyképes 
termékeik, amelyek eladhatók 
minden piacon nem az egymás 
közötti árucsere forgalomba 
kerülnek be, hanem nyugatra 
viszik. A gazdasági problé-
mák megoldásában a KGST 
lényegesen kevesebb szerepet 
játszik. Ezeket a viszonyokat 
gazdasági alapra kell helyezni, 
tiszta viszonyokká kell tenni. 
/világpiaci ár figyelembe vétele/ 
Vannak olyan anyagok, energia-
hordozók, amelyek lényegesen 
olcsóbbak ezen a piacon és mi 
is el tudunk olyan termékeket 
itt adni, ami már sehol sem 
kell. Ha ez megszűnne, akkor 
azzal is kell számolni, hogy 
tízezrével lesznek megszűnő 
munkahelyek, azoké, akik abból 
élnek, hogy gyenge árujukat ide 
tudják eladni. A hadikiadások 
csökkentése is jó néhány mun-
kahely megszűnésével jár. Az 
MSZMP két éven belül vállalta, 
hogy a teljes állami támogatásról 
lemond. A párt felelős azért ami 
az elmúlt években a romláshoz 
vezetett, és a mai társadalmi 
válság kialakulását lehetővé 
tette. Ezért tehát teljes joggal 
éri kritika az MSZMP-t. Van 
egy nagy tévedés, ha valaki azt 
hiszi, hogy ennek a konzekven-

ciája alól mentesül az téved. 
Ígéretekkel lehet népszerűségre 
szert tenni, de ezek romlásba 
taszítanak. A reformfolyamat 
élén az álljon, aki ért hozzá, 
adják meg az MSZMP-nek azt a 
lehetőséget, hogy bebizonyítsa, 
hogy ért hozzá. 

Kemény Gábor megköszönte 
a tájékoztatót, és átadta a szót 
Lezsák Sándornak. 

Lezsák Sándor köszöntötte 
a megjelenteket. Megerősítette 
amit Kemény Gábor mondott, 
hogy a Magyar Demokrata Fó-
rum a szocialista alap elvek sze-
rint működik. De szándékosan 
nem használják ezt a szót, mert 
nem tudják, hogy mit jelent. A 
Demokrata Fórumnak jelenleg 
10 ezer tagja van. A szerveződés 
pillanatában felesleges terveket 
kreálni, népszerűséget nem 
akarnak venni. A programter-
vezet fogalmazódik. Ismert hi-
ánnyal küszködve néhány hónap 
után nem látja értelmét, hogy 
konkrét programmal álljanak 
elő. Az a feladat, hogy előhívják 
a gondolatokat, próbáljanak 
választ adni olyan kérdésekre, 
amik mindenkit foglalkoztat-
nak. 

Több ajánlatot kaptak az 
elmúlt időszakban. Egyik ilyen 
ajánlat volt, hogy március 15-ét 
ünnepeljék együtt a Nemzeti 
Múzeumnál, a nemzeti egységet 
jelképezve. Ezt visszautasítot-
ták. Addig míg október 23-án 
Bem szobrára nem tehetnek 
szabadon viráí jellegű kormány 
létrehozását javasolta és ebbe be 
szeretné vonni a Demokrata Fó-
rumot is, egy előzetes tárgyalás-
sorozatba. Ebben sem kívánnak 
részt venni, komolytalannak, 
korainak vélik, a személyi felté-
telek sem adottak. 

A Demokrata Fórum szerve-
ződését megpróbálták lassítani, 
de ennek ellenére ma már 10 
ezer tagja van. A március 11-
12-én megrendezésre kerülő 
országos összejövetelen néznek 
szembe egymással, a gondola-
tokkal. Hiányzik a bizalom a 
jelenlegi vezetéssel szemben. 
Eddig egy látszatvalóság volt, 
és hirtelen ideállnak és a sze-
münkbe mondják az igazságot. 
Hol a garancia, hogy amit most 
csinálnak jó lesz. Legfontosabb a 
hitelképesség, amely csak akkor 
valósítható meg, ha ellenőrzött 
hatalom lesz. Pénzügyminiszter 
helyettes elvtárs azt mondta, 
hogy dolgozni kell először és 
utána lehet elosztani. Ebben 
az országban dolgoztak is, de 
arról nem mi tehetünk, hogy ez 
rossz szerkezettel működött. 
Így ne kérjék számon a néptől 
a tisztességes munkát, ezt vis-
szautasítjuk.. 

Elmondta, hogy február 
18-án Kiskunhalason megyei fó-
rumot szerveznek arról, hogy a 
helyi hatalom, helyi társadalom 
hogyan működik. Sok helyről 
kaptak leleplező adatokat, amit 
elő fognak hozni, hogy ne ismét-
lődjenek meg hasonlók. Február 
25-én országos tanácskozás lesz 
Dunaujvárosban. 
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Ezekután a résztvevők kér-

déseket tettek fel. 
Kérdés: Pénzügyminiszter-

helyettes elvtárs  mondta, hogy 
360 Ft-os kiegészítést kapnak a 
mostani áremelés ellensúlyozá-
sára a családok. Ez megőrzi-e az 
értékét, lesz e újabb áremelés? 

Wéber György kérdezte, hogy 
van-e tartozásunk szocialista 
országok felé, és nekik van-e 
felénk. A személyi jövedelemadó 
fizetését kisiparosok esetében 
felül kell vizsgálni. Úgy hallotta, 
hogy Villányi elvtársat leváltják, 
igaz-e a hír. 

Buda Vladimir kérdése volt, 
hogy mennyit tesznek ki az 
internacionalista kiadások. A 
gyermekcipők túl drágák, az 
ÁFÁ-t vegyék le ezekről. A 
képviselőházban még mindig 
ülnek olyan emberek, akik idáig 
vezették az országot. A felelős-
ségre vonás szerinte csak rosszat 
hozhat, megbékülni kellene 
az embereknek. A kormány a 
genfi konvenciót miért nem írta 
alá. Szerinte fel kell mondani a 
román viszonyt. 

Dr. Hauzmann János a költ-
ségvetési rendszerrel kapcsolat-
ban elmondta, hogy hosszú ideje 
hitegetik őket a költségvetési 
reformról. Ám még egy fillért 
sem láttak ebből. Személyi jöve-
delemadónál a megye nem tudja 
megmondani, mennyi folyt be 
Izsákról. Kaptak egy számot, de 
nem tudják, igaz, vagy nem igaz. 
Nagyon kevés információt kap-
nak. Például az egészségügyi, a 
kulturális költségek emelkedtek, 
de ebből itt nem láttak semmit. 
A PM. ellenáll minden olyan 
kísérletnek, hogy ők több infor-
mációt és tájékoztatást kapjanak 
pénzügyi vonatkozásban. 

Békesi László elmondta, hogy 
a hatalomban való részvétel 
nem megegyezés kérdése, ha-
nem harcnak az eredménye. A 
hatalomban való teljes értékű 
részvételhez nem elég a kri-
tizálás, program is kell, azt is 
meg kell mondani, ki mit akar. 
El kell, hogy mondja, hogy a 
rossz döntések mellett szerepet 
játszott a rossz vállalatvezetés, 
a hozzá nem értés, az elsörözött 
délelőttök. 

A 360 Ft-os emeléshez má-
jus l-től még további 100 Ft. 
jön. A mostani áremelkedés kb. 
500 és 1500 Ft. többletkiadást 
okoz személyenként. További 
áremelést nem terveznek erre az 
évre, de nem kizárt a szabadáras 
termékek árváltozása. 

A KGST viszonnyal kapcso-
latban elmondta, hogy a bruttó 
adósság 4 milliárd rubel, a nettó 
pedig 3 milliárd. Kb. 1 milliárd 
tartozásunk van a SZU-nak. 
SZU a hosszúlejáratú hitelek 50 
%-át leírta - nem kell visszafi-
zetni-, a másik 50 %-ot jelentős 
mértékben csökkentette. 

Nem hallott olyanról, hogy 
Villányi et-at leváltanák. Az in-
ternacionalista kötelezettséggel 
kapcsolatban elmondta, hogy 
csak olyan kötelezettségük van, 
ami a genfi egyezmény alapján 
jött létre és nem éri el a 400 
millió Ft-ot. Olyan export amit 
kormányhitellel fedeznek 80 
%-ban fegyverszállás, 20 %-ban 

élelmiszer - itt olyanról van szó, 
amit sehol sem lehet eladni. 

Gyermekcipőkkel kapcsolat-
ban elmondta, hogy a kereske-
dők további támogatás hiányá-
ban, a felhalmozott készletektől 
való megszabadulás miatt kény-
telenek lesznek csökkenteni az 
árat. 

Felelősök kérdésében téte-
lesen meg kell nevezni, hogy 
ki miért felelős. Hiteltelenek 
lesznek addig, amíg ez nem tisz-
tázott. Nemzetközi egyezményt 
nem lehet megszegni, 1990-ben 
lejár, valószínű, hogy nem hos-
szabbítják meg. 

A Genfi konvenció elfogadá-
sa esetén tovább bátorítanánk a 
menekülteket. Ezek további be-
fogadására nincs készség. Ha ez 
nem lenne, már rég csatlakoztak 
volna ehhez. 

A kormány tisztában van 
azzal, hogy a lakosság nehezen 
viseli el az életszínvonal csök-
kenést, ami az áremeléssel jár. 
A személyi jövedelemadóval 
kapcsolatban Izsák márciusban 
tudja meg, hogy ebből mennyi 
folyt be. Nem tudja, hogy mi-
ért adnak rossz információt, 
nem tudja elképzelni, hogy ezt 
megtagadják. Ó úgy tudja, hogy 
a megyén belüli információs 
rendszer - főleg Bács-megyében 
- nem a legrosszabb. 

A tőke oda megy, ahol biz-
tosítottak megtérülésének fel-
tételei. Sok ország, ahol tőke-
felesleg van azért lépett vissza 
a magyarországi beruházástól, 
mert nem látják lehetőségét tő-
kéjük megtérülésének. Nálunk 
laza a munkafegyelem, nincs 
színvonalas munka, sok a selejt, 
sok a lógás, emiatt magas az élő-
munka költsége. Ezen kellene 
elsősorban javítani. 

Kemény Gábor elmondta, 
hogy változtatni kell a boltok 
számlázási rendjén. Elképesztő 
hány kiló számlát kell havonta 
tételesen megcsinálni. Ez szinte 
egy külön könyvelőt igényelne, 
ne ezzel töltsék az idejüket. 

Izsák István szívesen hallott 
volna arról, hogy mi a közös és 
eltérő a tőkés gazdaság és közöt-
tünk. Ha felgyorsítanánk a vesz-
teséges vállalatok felszámolását 
egy éven belül összeomolna a 
gazdaság. Ezt úgy lehetne végre-
hajtani, ha mellette párhuzamo-
san új vállalatok jönnének létre. 
Fontos a gerincesség, hogy oda 
merjenek állni és megmondani, 
hogy nem tudják teljesíteni az 
elvárásokat. 

Lezsák Sándor felhívta a fi-
gyelmet, hogy ha több levél 
érkezik Svájcba - az erdélyi 
menekültek kérdésével kapcso-
latban - napirendre tűzik ezt a 
kérdést. 

Kósa Gyula véleménye sze-
rint adjuk vissza a gyárakat és a 
földeket. Ami veszteséges volt, 
így nyereségessé válhat. 

Ujszászi Sándor szerint a 
bajok eredője a párt diktatúrája 
az állam felett. 40 éven keresz-
tül nem tudta magát igazolni, 
de mégis azt mondja, hogy ő 
az egyedüli, aki elhivatott arra, 
hogy bennünket vezessen. Szük-
séges, hogy olyanokat engedje-
nek a vezetésbe, akik más néze-

teket vallva, de a nép érdekeit 
szolgálják. Szomorú, hogy azért 
vannak emberek vezető beosz-
tásba, mert párttagok. Meg kell 
válni azoktól a vezetőktől, akik 
nem alkalmasak a vezetésre. 

Kemény Gábor elmondta, 
hogy az elhangzottak alapján 
arra a következtetésre jutott, 
hogy az ország igen rossz hely-
zetben van. Ó nem gondolta 
volna, hogy ennyire rossz a 
helyzet. Olyan dolgok hang-
zottak el, hogy néhány hónap 
van a gazdasági összeomlásig. 
Látványosan becsapták a népet, 
pénzügyileg, műszakilag tönk-
retették az országot. 

Wéber György kérdése volt, 
hogy a képviselők megbeszé-
lik-e, hogy miről szólnak az 
országházban. A munkásőrség 
kié - hiszen arról van szó, hogy 
semmiféle párt, vagy szervezet 
nem tarthat fenn hadsereget. 
Tudomása szerint a munkás-
őrség a párté - ha nekik lehet, 
akkor a Demokrata Fórumnak 
is lehet. 

Tetézi Lajos véleménye sze-
rint a parlament soha nem volt 
ilyen demokratikus, mint most. 
Mégis igen sok kritika érte. 
Véleménye szerint ennek oka, 
hogy olyan emberek ülnek ott, 
akiknek közük van a jelenlegi 
helyzet kialakulásához. 

Stégermájer Károly szerint az 
országgyűlési képviselő Sztra-
pák Ferenc politikai arculata 
markánsabb,  mint régen, mitől 
lett ilyen, honnan indult ez. 

Izsák István kérdése volt, 
hogy amikor egy országgyű-
lési képviselő párttag is, és 
például félrehívják szünetben 
mint most is melyik funkció 
a kötelező rá, mit kell, hogy 
képviseljen. 

Rácz Lajos elmondta, hogy 
ők ettől a rendszertől igen ke-
veset kaptak, de ha arról lenne 
szó, hogy anyagilag segíthet-
nének a jelenlegi helyzeten, 
akkor ők minden további nélkül 
megtennék. De kérdés, hogy 
akik idáig juttatták az országot, 
azok mit tennének. 

Lévai Ferenc kérdése volt, 
hogy van-e valahol olyan szer-
vezet, ahol eszükbe jut, hogy 
2,5 millió ember a létminimu-
mon, illetve alatta él. Hol van 
olyan szervezet, ahol ezeken az 
embereken segítenek. 

Sztrapák Ferenc elmondta, 
hogy eszünkbe kell jussanak 
azok az emberek, akik a lét-
minimumon, vagy az alatt 
élnek. A nyilvánosság segítsen 
a reménytelen emberi sorsok 
felkutatásában. 

A képviselőnek elsősorban 
a választókerületben élőket 
kell képviselnie. Fontos, hogy 
lelkiismeretes munkát végez-
zen. Fontos, hogy a törvényho-
zási munkában is helyt álljon. 
Ezeket nehéz összeegyeztetni 
olykor. A párttag képviselők a 
pártvezetésnek nem tartoznak 
felelősséggel. Bizonyos kér-
désekben egységes fellépést 
várnak tőlük, ilyen például a 
Bős-Nagymaros kérdése, ahol 
azt kérték, hogy ne támogassák 
a népszavazás elgondolását. 

Ha úgy látják, hogy a kép-

viselő arculata markánsabb lett, 
ennek örül. Ennek egyik oka 
az, hogy bizonyos fokig érzéke-
nyebb lett, le kellett számolnia 
az illúziókkal, amik egyes veze-
tőkhöz kötődtek. 

Munkásőrség felvetése: úgy 
tudta, hogy a párt főtitkár irá-
nyítása alá tartozott. Önkéntes 
fegyveres szerveződés, több 
10 milliárdos kiadással. Ezt is 
csökkentik. 

Szerinte a 40-es évek végén 
bevezetett államosítás erősen 
túlzott volt. Például elavult 
a földtörvény. Igény merült 
fel arra, hogy pedagógusok 
elhagyott tanyasi iskolákat 
tudjanak megvenni. Pártházak 
szűnjenek meg, - óvoda kellene 
helyettük. Volt olyan javaslat, 
hogy az idei évtől új módon le-
hessen bejutni az egyetemekre, 
főiskolákra. Olyan lehetőséget 
kell biztosítani, hogy egy évet 
tanuljanak ahová pályáznak. 
Ha a tanuló bebizonyítja rá-
termettségét, akkor nem kell 
fizetnie. 

Dr. Bak István országgyűlési 
képviselő megköszönte a meg-
hívást és elmondta, hogy a kép-
viselői csoportülésen ők azokat 
az anyagokat kapják meg, amik 
az országgyűlés elé kerülnek. 
Hogy ott mit mondjanak senki 

nem határozza meg. 
A földtörvény módosításá-

val kapcsolatban éppen ma volt 
értekezlet a MÉM-ben. Olyan 
módosítások lesznek, hogy 
ezentúl nem lesz behatárolva, 
hogy kinek mennyi földje le-
het. Mindenkinek lehet annyi, 
amivel elbír, kérdés azonban, 
hogy adóval hogy fogják esetleg 
beszabályozni. Eddig a tsz-be 
bevitt terület után földjáradékot 
kapott a személy, javasolták, 
hogy esetleg részvényes is lehet 
az illető személy. A 2,5 millió 
létminimumon élő felkutatá-
sában, segítésében a tanácsok 
igyekeznek közreműködni, fel-
mérni ezeket a családokat. 

Lezsák Sándor a Magyar 
Demokrata Fórum keretén 
belül lehetőség legyen min-
den gondolat megszólalására. 
Szeretnék, ha párttá tudnának 
alakulni, de ehhez megfelelően 
kidolgozott programra van 
szükség. 9 tagú vezetőségre 
gondoltak, hogy ne lehessen 
őket befolyásolni. Kilenc em-
bert nehezebb megkörnyékezni. 
Gondoltak arra, hogy a Fórum 
hetilapot hozzon létre. 

Kemény Gábor megköszön-
te a részvételt és bezárta az 
ülést. 

Kmf.

tAnáCstAlAn A kIAlAkult
gAzdAságI hElyzEt MIAtt?

hívJon És MI sEgítÜnk MEgoldAnI PÉnzÜgyI 
gondJAIt!!!

Teljeskörű profi ügyintézés a legkedvezőbb feltételekkel!
Széchenyi kártya ügyintézés

 Személyi kölcsön:  minimálbéres jövedelemtől, kézbe érkező 
 jövedelemmel is, már 3 hónapos 
 munkaviszonytól(a jelenlegi munkahelyen), 
 nyugdíjasoknak is (adóstárssal felső
 korhatár  nélkül)

Például:
             600.000 Ft             9.900.-/hó

1.000.000 Ft                15.995,-/hó

 Jelzáloghitel: lakásvásárlásra (állami támogatásokkal), szabadfel-
használásra, adósságrendezésre,   

                        hitelkiváltásra - akár jövedelem nélkül is
Például:

3.000.000 Ft        16.650.-/hó

Keresse árfolyam kockázat nélküli hiteleinket!

hItElház kFt.  2�00 dunaújváros, dózsa györgy út 1�. 1/2.
telefon: 0�-2�/�02-922, 0�-70/2��-�7��, Fax: 0�-2�/�02-92�

 nyitva tartás: h-P.: 8-17 óráig
honlap:  www.hitelhaz.eu

Ajánlószelvény gyűjtés
Az SZDSZ helyi szervezete kéri mindazokat, 
akik az SZDSZ jelöltjeit kívánják támogatni a 

június 7-ei európa parlamenti választáson, hogy 
ajánlószelvényeiket

dr. Horváth Csabához
juttassák el,

a Dózsa tér 5. szám alá.
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ÁFÉSZ HÍrEK 
- IZSÁKI ÁFÉSZ -Rendelési időn kívüli

ORVOSI ELÉRHETŐSÉGEK
ÜGYELET: Szabadszállás, Mindszenthy tér 1. 

   Telefon: 76/353-324
Az ügyelet igénybe vehető: hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön 16 

órától másnap reggel 8 óráig, pénteken 13-tól szombat reggel 8 óráig, 
szombaton, vasárnap 

és ünnepnapokon 24 órában.
AZ IZSÁKI ORVOSOK DÉLUTÁNI ELÉRHETŐSÉGE

hétfő: 12-16 óráig:  Dr. Szántó Ágnes (T: 76/374-375)
kedd: 12-13 óráig:  Dr. Bíró Sándor (T: 76/374-844)

              13-16 óráig:  Dr. Szántó Ágnes
szerda:  12-13. 30 óráig:  Dr. Rigó József Zsolt 

(T: 76/374-190)
               13. 30-tól 16 óráig:  Dr. Bíró Sándor
csütörtök: 12-16 óráig:   Dr. Rigó József Zsolt

péntek: 12-13 óráig:   Dr. Bíró Sándor
   Délutáni (12-16 óráig) ügyeleti telefonelérhetőség a zárójelben 

szereplő telefonszámokon, illetve a 06-20-962-4594-es számon, 16 
óra után pedig a szabadszállási ügyelet számán.

gyógyszertári ügyelet
április 20-2�: Izsák, T: 76/569-208

április 27-május �: Szabadszállás, T: 76/358-029
Május �-10: Izsák

Május 11-17: Szabadszállás
Május 18-2�: Izsák
április 21-27: Izsák
kábeltévé ügyelet

április 1�-19: Izsák László, 06-20/475-7966
április 20-2�: Farkas Zsolt, 06-20/436-7400

április 27-május 0�: Izsák László
Május 0�-10: Farkas Zsolt
Május 11-17: Izsák László
Május 18-2�: Farkas Zsolt

rendõrség
06-20-384-9606, 06-20-384-7731

Polgárõrség
06-30-555-6645

ÜGYELETEK

A katolikus temetőkben
történő temetések

(hamvasztás is) ügyintézése

„Jóindulat” Kft. Temetkezés, Kecskemét, 
Csabai Géza krt. 2. (a régi kórház hátsó

bejáratával szemben)
Telefon: 06-30-9639-222,

vagy 
Molnár László,

Izsák, vörösmarty u. 2.
Tel.: 06-20-3113-572

 KIADó!    KIADó!   KIADó!

Az IZSÁKI ÁFÉSZ   kedvező áron bérbe adja Izsákon az alábbi 
üzleteit, helyiségeit:
* Kossuth L. tér 2 (volt Bútorbolt)   2 db üzlet, egyben vagy kü-
lön-külön.
* Szabadság tér 4. (volt Háztartási bolt).
* Rákóczi u. 42. (volt élelmiszerbolt és raktár).
* Dózsa tér 1. légkondicionált, internettel rendelkező irodák.
Érdeklődni: hétfőtől-péntekig 8-12 és 13-16-ig  Izsák, Dó-

zsa tér 1.telefon: 7�/�7�-211 vagy �0/9��9-928. 

Az élelmiszerboltok akciós ajánlata
2009.04.15-2009.04.27-ig

Lenor öblítő 1 liter 399,-Ft
Quanto öblítő 3x1 liter 859,-Ft
Bonux kompakt 2 kg  939,-Ft
Signal fogkrém 75 ml 299,-Ft
COOP finomliszt 1/1 99,-Ft
COOP finomliszt 2/1 195,-Ft
Arany-fekete kávékeverék 250 gr 229,-Ft
8.t. gyerm.cérnácska 250 gr 169,-Ft
Györi nápolyi 200 gr 159,-Ft
Americana csoki 100 gr 94,Ft
Családi májas 190 gr 169,-Ft 
COOP tejföl 20 % 150 gr 65,-Ft

Kéthetenként változó akciós kínálat, kedvező árak! 

születtek: Kiss Martina an.: Tóth 
Tünde, Jurászik Rózsa an: Halász 
Rózsa, Mónus Angéla an: Kiss 
Ildikó, Lázár Lujza Erika an: Bánfi 
Erika, Csavera Ákos an: Farkas 
Anikó.  
házasságkötés: nem volt.
Meghaltak: Szentmiklósi Sán-
dorné sz: Magyar Ilona 87 éves, 
Orgoványi u. 44., Bakonyi Jánosné 
sz: Darázs Terézia 86 éves, Rákóczi 
u. 3., Tóth Ferenc 71 éves, Katona 
J. u. 100/A., Rádóczi Ferencné sz: 
Hajnal Anikó 39 éves, Nyár u. 10., 
Gajdácsi István 62 éves, Béke u. 
13., Frank János 92 éves, Gedeon 
dűlő 19., Jónás Imre 87 éves, 
Mátyási J. u. 10., Horváth Péter 
66 éves, Kossuth L. u. 6., Sándor 
Lászlóné sz: Mikus Margit 68 éves, 
Gyulai P. u. 5., Herédi-Szabó Péter  
59 éves, Zlinszky u. 19.

Április 22. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Megyei Krónika (ism.)
20:35: Mátyási József 
           emlékezete 3.
21:00: Biztonsági Zóna
Április 24. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Megyei Krónika
20:35: Közmeghallgatás 
           Kisizsákon
21:15: Szivárvány Magazin
Április 29. szerda
19:00: Kölyök TV (ism.)
20:05: Megyei Krónika (ism.)
20:35: ITV Híradó
21:00: Esti nótaszó
Április 30. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Megyei Krónika
20:35: Izsák- Gyula NB 
           III-as labdarúgó mérk.
Május 6. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Megyei Krónika (ism.)
20:35: ITV Híradó (ism.)
21:00: Esti vendég
Május 7. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Megyei Krónika
20:35: Izsák-Monor NB 
           III-as labdarúgó mérk.
Május 13. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Megyei Krónika (ism.)
20:35: Református Krónika
20:50: Esti nótaszó
21:25: IKEM előadás – Márai 
           Sándor és a Bécsi döntések
Május 14. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Megyei Krónika
20:35: Katolikus Krónika
20:50: Mátyási József 
           emlékezete 4.
Május 20. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Megyei Krónika (ism.)
20:35: Cenzúrázott egészség- 
           dr. Lenkei Gábor előadása
Május 21. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Megyei Krónika
20:35: Esti vendég
21:00: Biztonsági Zóna

óriási akció!
ÚJRA MEGNYILT a Gedeon dűlő 250 szám 

(Beck-tanya dűlő) alatt
a Benyovszky Kft fűrészáru és tűzifa telepe.

Legkedvezőbb áron értékesíti az alábbi termékeit:
- szlovák fenyő fűrészáru 45.000 Ft/m3

- tetőléc 2,5x5 70,-/m
 3x5 80,-/m
 5x5 140,-/m
- fenyődeszka akció 2-3 méter  38.000 Ft/m3

- szélezetlen palló 48.000 Ft/m3

- akácrönk  28.000 Ft/m3

- akáctűzifa (kugli) 2.200 Ft/q 
- vegyes tűzifa  (kugli) 1.700 Ft/q
- puhafa tűzifa  (kugli) 1.500 Ft/q 

Házhozszállítást vállalunk!
Fával kapcsolatos egyedi igényeit megvalósítjuk!

rönk kerti bútor és játék értékesítés. rönkfa-virág-
láda és virágföld 50%-os árengedménnyel.

Felhívjuk figyelmüket óriási falburkoló, díszkő, és 
kertépítőkő választékunkra, melyet óriási akcióval 

értékesítünk.

Nyitva tartás:
hétfőtõl - szombatig:  8 órától 17 óráig 

Telefon:
06-20-9549-075
06-30-4318-688
06-20-5571-631


