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Bár hivatalosan 2010. május 1-jétől lesz nyugdí-
jas jegyzőnk, a nyugdíjba lépés előtti felmentési idő 
miatt, már 2009. december 31-ével befejezte aktív 
pályafutását.

János, a Zala megyei Magyarszentmiklóson 
született. Budapesten az ELTE jogi karán szerzett 

diplomát. Izsáki évfolyamtársát, Somogyi Juditot 
vette feleségül, így került Izsákra. 1974. június 
1-jével lett a község vb-titkára. Gyorsan megsze-
rette Izsákot és az izsákiakat. Maga is izsáki lett. Ő 
képviselte a helyi közigazgatás utóbbi 35 évében a 
folyamatosságot. Nem könnyű időszakban, hiszen ez 
idő alatt történt a rendszerváltás, lett a tanácsokból 
önkormányzat, a vb-titkárokból jegyző. Rengeteg 
jogszabályi változással teli időszak ez, s mint a 
törvényesség őrei, a jegyzőknek igen sok kihívással 
kellett szembesülniük. Nem ritkán ellentmondó 
jogszabályok között kellett megtalálni a helyes utat. 
János, a sok-sok szakmai kihívást minden időszakban 
jól oldotta meg, így gyorsan kollégái példaképe lett 
előbb, mint vb-titkár, majd mint jegyző. Számtalan 
helyről keresték meg szakmai tanácsokért. Ha a 
környékben jegyzői üresedés történt, akkor őt hívták 
helyettesítőnek. Szakmai kvalitásainak elismerése 
az is, hogy 2004. július 1-jével címzetes főjegyzővé 
nevezte ki a belügyminiszter. 

Az izsáki közigazgatás János első és most már 
elmondhatjuk, az egyetlen munkahelye volt. Ritka 

dolog, hogy valaki a teljes pályafutását egy helyen 
tölti. Esetében ez megtörtént, mely szintén sokat 
elárul szakmai hozzáállásáról. E több mint három 
évtized alatt sok meghatározó városi fejlesztés 
megvalósításában közreműködött. Ilyenek a 70-es 
években a vízhálózat és a vízmű, a 80-as években a 

gázhálózat, a crossbártelefon és a kábeltévé hálózat 
kiépítése, a 90-es esztendőkből a sportcsarnok, a 
regionális hulladéklerakó, a szennyvízhálózat és 
tisztító kiépítése, a 2000-es évekből a csapadékvíz 
elvezetés, az útépítések, az ezekhez szükséges 
pályázatokban való hathatós közreműködés. 

Szép és mozgalmas időszak után következik 
most a megérdemelt pihenés. Nehéz lesz megszok-
ni, hogy az izsáki jegyzői irodában január 1-je után 
más fog ülni. Abban azonban bizonyos vagyok, 
hogy nagy szakmai tapasztalatára mindig számít-
hatunk mi mindannyian és jegyzőutódai is. 

Én több mint tíz évet dolgoztam címzetes 
főjegyző úrral, s ezúton köszönöm meg értékes 
munkáját, mellyel a várost és lakosságát szolgálta, 
s mellyel engem és a mindenkori képviselő-testü-
letet, az önkormányzati hivatal dolgozóit segítette. 
Úgy gondolom, hogy az említetteken túl Izsák 
teljes lakossága nevében is megköszönhetem ezt 
a három és fél évtizedet. Tartalmas, hosszú nyug-
díjas éveket kívánok!

Mondok József polgármester

Dr. Hauzmann János a december 29-ei 
önkormányzati ülésen köszönt el 

A képviselõ-testület ajándékát Mon-
dok József polgármester nyújtotta át

Idén az ágasegyházi katolikus templomban tartotta az Arany 
sárfehér Bor- és Pezsgőrend az újborok szentelését. Mint Oreskó 
Imre elnök elmondta, az ágasegyháziak kérésére került hozzájuk az 
idei szertartás. A kérés teljesen indokolt, hiszen a sárfehér szőlőt 
Izsák mellett Orgovány, Páhi, Fülöpszállás, Szabadszállás, Fülöpháza 
és Ágasegyháza határában is termesztik. Az a döntés is megszületett 
már, hogy a 2010-es borok megszentelésére, idén december 27-
én, Orgoványon kerül sor, ahol a legnagyobb területen termesztik 
jelenleg a sárfehért.

Farkas János ága-
segyházi plébános a 
mostani újborok meg-
szentelése alkalmából 
egyebek mellett a kö-
vetkezőket mondta: 
Az Ószövetség embe-
re ismerte, sőt mun-
kálta is a szőlőt. A 
Biblia földje kemény 
sziklás vidék, ahol 
nagyon nehéz a földet 
megmunkálni. Akinek 
szőlője volt az úgy 
vigyázott rá, mint a 
két szemére. A szőlő 
kincs volt. Éppen ezért ezt mondja a Biblia: ahogyan a szőlősgazda 
megtisztítja a földet, hogy szőlőt ültethessen, úgy viseli gondját a 
teremtő Isten népének - ahogyan odafigyel a szőlő alakulására a 
gazda, úgy figyel oda a gondviselő Isten népe sorsának alakulására. 
Jézus maga is sok példabeszédet mondott a szőlőről, a szőlőtőke és 
a szőlővessző kapcsolatáról, hogy ez a kettő összeforrt és eggyé lett, 
hiszen szőlőtermés nincs sem tőke, sem vessző nélkül. Jézus ezt 

kivetíti az ember életé-
re, és az ember és az 
Isten kapcsolatára is. 
Az ember akkor tud iga-
zán élni, munkálkodni, 
ha élete kapcsolódik a 
forráshoz, a tőkéhez. 
Mi emberek vagyunk 
a szőlővessző és Jézus 
Krisztus az a központ, a 
tőke, amely biztonságot 
ad, amely megőriz éltet 
és táplál minket, hogy 
életünk ne meddő és ne 
üres legyen.

Szent János apostolról mondják -és ezzel kötik hozzá az újbor-
szentelést-, hogy egykor meg akarták mérgezni, de a mérgezett bor 
nem ártott neki, az Úr megóvta. Én azt gondolom, hogy másért kö-
tődik Szent János evangélista ünnepéhez a borszentelés. Azért, mert 
ő örökítette meg a Szentírásban a szőlőtőkéről és a szőlővesszőről 
szóló Jézusi példabeszédet.

Hálát adunk Uram azért, hogy fáradalmainkat és küzdelmeinket 
megsegítetted, hogy munkánk, verejtékünk ilyen illatos italt termett. 
De azt is tudjuk, és ezt az Úristen elé kell tárnunk, hogy gondok 
vannak. Aki egy kicsit is nyitott szemmel jár a világban, látja, hogy 
a verejtékező, szőlőt munkáló embernek gondjai vannak. Nem a 
munkával, hanem azzal, hogy nehéz munkájának gyümölcsét, ered-
ményét milyen méltatlan áron tudja értékesíteni. Karácsony előtt 
egy rádióriportban arról kérdezték az egyik séfet, hogy milyen ételt 
javasol ilyenkor az asztalra. Mikor pedig a riporter arról kérdezte 
mindezekhez milyen italt ajánl, a mesterszakács szemrebbenés 
nélkül valami könnyű olasz vagy spanyol bort javasolt. Hát kérem 
szépen, nem a határban vért izzadó nép meggyalázása ez? Mikor 
ebben az országban illatosabb, tökéletesebb bor terem, mint az 
ajánlottakban, akkor miért reklámozzák az idegent egy ilyen műsor-
ban? Érezzük már át, hogy ezt a földet, melyet művelünk nem elég 
csak a munkánkkal védeni, hanem a szívünkkel és érveléseinkkel 
is védenünk kell.

Ismerjük a magyar embert, aki akkori is felszántja a földet, 
ha tudja, hogy nem lesz belőle semmi haszna. Akkor is gondozza 
szőlőjét, ha tudja, hogy nem lesz százszázalékos a termés. Becsülje 
ezt meg mindenki!

-tetézi-

Áldás az újborokra

A szertartás után a résztvevők 
meg is kóstolhatták az újborokat

Sikertelen lesz az alkalmi 
munkavállalás szabályainak meg-
változtatása, mivel az elmúlt év 
végén elfogadott egyszerűsített 
foglalkoztatásról szóló törvény 
egyáltalán nem járul hozzá a szür-
ke- és a feketegazdaság vissza-
szorításához - mondta a témával 
fogalakozó januári sajtótájékozta-
tóján Font Sándor. Az Országgyű-
lés Mezőgazdasági Bizottságának 
elnöke, körzetünk országgyűlési 
képviselője rámutatott: az április 
elsején hatályba lépő törvény 
alapján, a jelentősen megnövelt 
munkaterhek miatt alig lesz olyan 
munkaadó, aki az új feltételek 
mellett szerződést köt majd al-
kalmi munkavállalókkal. Mivel az 
alkalmi, illetve idénymunka a me-

zőgazdaságban nagyban jellemző, 
arra kértük Font Sándort foglalja 
össze az e témában elfogadott új 
törvényi rendelkezések lényegét, 
várható hatásait, hiszen ezek sok 
izsákit is érintenek. Ezt olvashat-
ják az alábbiakban:

A parlamenti többség a tava-
lyi utolsó munkanapon elfogadta 
minden tiltakozásunk ellenére 
az egyszerűsített foglalkoztatás-
ról szóló törvényt, amely április 
1.-től lesz érvényben. A törvény 
értelmében megszűnik az ismert 
zöld és kék könyv rendszer, amely 
iratokba eddig rögzíteni kellett 
az előírt adatokat, valamint be 
kellett ragasztani a munkabér 
után járó közteherjegyet. Majd 
a munkavállaló felelőssége volt, Folytatás a 2. oldalon

hogy a könyvet az év leteltével 
eljuttassa az illetékes hatósághoz, 
hogy igazolja egészségügyi- és 
nyugdíjalapját. A kormány a vál-
toztatást azzal indokolta, hogy a 
könyvvel sok volt a visszaélés, és 
túl bonyolult volt az adminiszt-
ráció, most azt egyszerűsíti, és 
ezzel ösztönzi az érintetteket a 
munkába való részvételre, illetve 
a gazdákat, hogy hivatalos legyen 
a foglalkoztatás. 

Mit is tartalmaz a törvény? 
Az idénymunka fogalmát meg-
szüntette, így többé ilyen módon 
nem alkalmazhat munkavállalót 
az építőipar, a vendéglátás, a 
fodrászat, a kozmetika, stb. Csak 
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munkánál, a mezőgazda-
ságban és az idegenforgalomban 
hagyta meg az idénymunkások 
foglalkoztatási lehetőségét. De 
hogyan??!! Megszünteti a közte-
herbélyeget, és az általános járulék 
és személyi jövedelemadó fizetést 
írja elő alapesetre, ami rögtön 
200%-370%-os emelkedést jelent 
az eddigi adóterheléshez képest. A 
mezőgazdasági foglalkoztatás ese-
tén ettől eltérő közteherfizetés is 
választható, mégpedig a kifizetett 
munkabér 30%-át kell közteher-
ként befizetni (eü+nyugdíjalap), 
ami „csak” dupla emelkedést 
jelent az eddigiekhez képest. Még 
Németországban is csak 21%-os 
ez a terhelés! És eközben beve-
zeti a minimálbér fogalmát is az 
alkalmi munkavállalónál, ami kb. 
3400 Ft/nap lesz, azaz ha valaki 
hivatalosan alkalmaz munkaerőt, 
e bér után mindenképpen be 
kell fizetnie a 30%-ot. A mű-
veléshez szükséges hivatalosan 
közölt munkaerőigény-adatokból 
kiszámoltuk, hogy például a do-
hánytermesztés ezzel a 30%-os 
közteherrel hektáronként 1,4 mil-
lió Ft-tal fog többe kerülni, míg 
a bogyósoknál kb. 1,3 millióval, 
a csonthéjas gyümölcsösöknél 
pedig kb. 300 ezer Ft-tal nő a 
termelési költség. A kiskönyvek 
megszűnése miatt az adminiszt-
rációt és a hivatalok felé történő 
jelentési kötelezettséget teljes 
egészében a munkaadóra terhe-
lik rá. Alapesetben kötelező egy 
igen bonyolult munkaszerződést 
kötni a munka megkezdése előtt, 
és a munka megkezdése előtt azt 
be is kell jelenteni az APEH-hoz. 
Mezőgazdasági foglalkoztatásánál 
elég egy jelenléti ív kitöltése. Na 
de ez sem akármilyen jelenléti 
ív! Boltban vásárolható szigorú 
számadású többpéldányos nyom-
tatvány, amelyet a munka megkez-
dése előtt ki kell tölteni. Mit is kell 
rávezetni? A munkáltató összes 
adatát, név, székhely, adószám. 
A munkavállaló összes adatát, 
név, születési hely, idő, lakhely, 
anyja születési családi és utóneve, 
TAJ száma, adóazonosító jele. 
Majd be kell írni a munkaidőt, 
a munkakört, a munkabért, és a 

Önkormányzati hírek

Az Izsákért Közalapítvány közleménye

Tájékoztató a régi hulladéklerakók 
rekultivációjáról

Rendőrségi hírek

Gyepmesteri telep létesül Izsákon
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munka megkezdése előtt aláíratni, 
majd a munkavégeztekor szintén. 
Belegondolt valaki, hogy egy 5-10 
fős szüretnél, amikor a gazda épp 
meg akar bolondulni, hogy min-
den rendben legyen, akkor ott a 
föld szélén elkezdik töltögetni az 
ívet ezekkel az adatokkal? Majd 
egy példányt át kell adni a mun-
kavállalónak, a másik példányt a 
munkaadó gazdának 5 évig meg 
kell őriznie! Ha ezt komolyan 
vennénk, akkor most minden 
gazda kezdhetne építeni egy iro-
dahelyiséget. Ezeket az adatokat 
pedig három lehetőség szerint 
le kell jelenteni a hatóságnak. 
Első, elektronikus ügyfélkapu 
számítógépen, második a mobil 
telefonon SMS-el, harmadik egy 
megadott hivatali telefonon. A 
poén az, hogy az SMS adattováb-
bítást az SZDSZ szavazta be, mert 
információnk szerint Kóka János 
baráti körének már régen készen 
volt az a szoftverrendszere, ami 
az SMS fogadásokra készült, csak 
nem tudták még hogy hol alkal-
mazzák. Most még a távozásuk 
előtt gyorsan rásózzák az államra 
néhány százmillióért!

Azt hiszem, nyugodtan kije-
lenthetjük, hogy ilyen csúnyán már 
régen bántak el gazdaemberrel. 
Mert ez a rendszer alkalmazhatat-
lan, ma nincs a mezőgazdaságnak 
olyan ágazta, amely ilyen adóterhe-
lést, és ilyen adminisztrációs terhe-
lést kibírna. Így nemhogy a szürke 
és feketegazdaságot fogják vissza-
szorítani, hanem épp azt fogják 
erősíteni. És akit elkapnak, mert 
nem tartja be a betarthatatlant, azt 
szokásuk szerint jól megbüntetik. 
Tőlünk hajtanak be néhány milliót, 
máshol meg milliárdokkal lopják 
meg az államot. Nahát ennek kell 
egyszer megszűnnie!

Februárban még kétszer ülé-
sezik a parlament, ezért törvény-
tervezetet nyújtok be, hogy ne 
lépjen életbe ez a képtelenség 
április 1.-jén, hanem csak 2011. 
január elsején. Addig ugyanis 
lenne időnk, hogy kidobjuk ezt 
a rendszert, és újragondolva, az 
Európában használt modellekre 
alapozva alkossuk meg az alkalmi 
munkavállalás feltételeit.

A Képviselő-testület legutóbbi ülését 2009. december 29.-én 
tartotta, melyen az előterjesztésnek megfelelően elfogadta Izsák 
Város Egészségtervét.

Rendeletet alkotott a Képviselő-testület az ingatlantulajdono-
soknál keletkező települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos 
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 5/2003. (II. 19.) sz. rende-
let módosításáról. Ezen, rendeletet lapunkban közzé tesszük.

A Képviselő-testület külterületi mezőgazdasági ingatlanok 
értékesítésről döntött. A 2009. november 30. napján megtartott 
nyilvános árverésen tett árajánlatokat fogadta el a testület. Összesen 
11 db. külterületi ingatlanra érkezett be ajánlat.

A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményeinek 
zavartalan működése érdekében a korábbi 40 milliós folyószámla-
hitel-keret szerződését 60 MFt -os 

összegre módosította az OTP-vel.
A Képviselő-testület Nagy Mátét, Bérces Lajost, Sörösné Bol-

doczki Tímeát az 1993. évi LXXIX. tv. 60. §. (3) bek. alapján az 
Iskolaszék Önkormányzat által delegált tagjának megválasztotta, 
mivel az előzőleg delegált tagok megbízatása lejárt.

A Képviselő-testület Bak Nándor Szabadszállás, Illatos u. 2. 
szám alatti lakost hat hónapos próbaidő közbeiktatásával Izsák Város 
Önkormányzatánál aljegyzővé nevezte ki 2010. január 1. napjával.

Dr. Hauzmann János címzetes főjegyző 

Az Izsákért Közalapítvány Kuratóriuma köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik jövedelemadó-
juk 1%-val támogatták az alapítvány céljait. 2009-ben a pótlólag érkezett összeggel együtt 333.174 
forint összeg érkezett az alapítvány számlájára az 1% felajánlásokból, melyet a művészeti csoportok 
és sport- valamint tanulmányi tevékenység támogatására fordítottunk. Kérjük, hogy adójuk 1%-
nak felajánlásával a későbbiekben is támogassák alapítványunkat! Adószámunk: 18351851-1-23. 
Köszönjük továbbá az egyéb pénzügyi támogatásokat is!

Kuratórium

A régi hulladéklerakók 
rekultivációjára a 9 település 
jogi személyiséggel rendelkező 
önkormányzati társulást hozott 
létre Izsák és Térsége Rekulti-
vációs Önkormányzati Társulás 
néven. A társulás elnöke Izsák 
város polgármestere lett. A 
társulás a megvalósításra újabb 
pályázatot nyújtott be a Környe-

zetvédelmi és Vízügyi Minisztéri-
um Fejlesztési Igazgatóságához. 
A Fejlesztési Igazgatóság értesí-
tése szerint a KEOP-2.3.0/2F/09-
2009-0011 számon regisztrált pá-
lyázat bruttó 907.710.250.-Ft-ot 
nyert az Európai Uninó Kohéziós 
Alapjából és a Magyar Köztársa-
ság költségvetéséből. Jelenleg a 
támogatási szerződés megkötése 

van folyamatban. Ennek ér-
telmében a 9 település (Izsák, 
Solt, Szabadszállás, Kunadacs, 
Harta, Fülöpszállás, Kaskantyú, 
Orgovány és Újsolt) régi hulla-
déklerakójának rekultivációjára 
kerül sor az engedélyezett ter-
vek alapján. 

Dr. Hauzmann János
projektmenedzser

S. Magdolna izsáki lakos 
tett feljelentést, miszerint is-
meretlen tettes 2009. december 
31. és 2010. január 2. közötti 
időben Izsák külterületén, a 
Vadas dűlőben található er-
dőrészletéből 12 db 16-35 cm 
átmérőjű akácfát vágott ki enge-
dély nélkül és tulajdonított el. A 
bűncselekménnyel okozott kár 
kb. 30.000.-Ft. Az ügyben lopás 
bűntett elkövetés megalapozott 
gyanúja miatt rendelt el nyomo-
zást kapitányságunk.

December 23-án  L. József 
16 éves izsáki lakos tett fel-
jelentést kapitányságunkon, 
mivel  az előző nap 10 óra és 
11 óra közötti időben a lakó-
helyén lévő iskolában minden 

előzmény nélkül lefejelte R.Gy. 
szintén 16 éves izsáki lakos és 
ennek következtében a fiatal-
ember orra zúzódott, 8 napon 
belül gyógyuló könnyű sérülést 
szenvedett. Az elkövető ellen 
hatóságunk könnyű  testi sértés 
vétség elkövetésének megala-
pozott gyanúja miatt indított 
büntetőeljárást.  

Felhívás
Nem minden betörőnek 

kell betörnie, főként, ha önként 
ajtót nyitnak, sőt behívják őket. 
Mindig legyen gyanakvó az 
idegenekkel szemben, mielőtt 
beengedi házába, annak udva-
rára vagy lakásába. A kopog-
tató, házaló emberek többsége 

csaló. Céljuk, hogy különböző 
ürügyeket kitalálva, az emberek 
hiszékenységét kihasználva, be-
jussanak ingatlanába és onnan 
- akár erőszakkal is - értékeket 
tulajdonítsanak el. Különböző 
csalárd indokokra hivatkoznak; 
iparosnak, szerelőnek vagy hi-
vatalnoknak adják ki magukat. 

Ha nem ismeri a látogatót, 
kérje el fényképes igazolványát 
és alaposan nézze meg. A kü-
lönböző szolgáltatók fényképes 
igazolványa csak a személyi 
igazolvánnyal együtt érvényes. 
(Aki hivatalos ügyben jár el, 
nem háborodik fel, ha elkérik 
igazolványát.)

Rendőrkapitányság 
Kiskőrös

Több évtizede nem műkö-
dik gyepmester városunkban, 
pedig az időről időre adódó fel-
adatok továbbra is szükségessé 
tennék ezt a szolgáltatást, 
sőt az állatok befogásának és 
gondozásának újabb törvényi 
előírásai egyre bővülő tenni-
valókat rónak az önkormányza-
tokra. E helyzet fog hamarosan 
megváltozni, mivel a Kiskőrösi 
Többcélú Kistérségi Társulás 
„Kistérségi gyepmesteri telep 
kialakítása” címen pályázatot 
nyújtott be a Dél-Alföldi Re-
gionális Fejlesztési Tanácshoz, 
s 10 millió forintos támogatást 
nyert. Ehhez további 7 milliós 
önerőt kell tenni, s elkészülhet 
a kistérség uniós szabványok-
nak megfelelő, közös haszná-
latú gyepmesteri telepe, mely 
Izsákon kerül kialakításra. Bo-
dor Jenő kistérségi menedzsert, 
a pályázat készítőjét, a kivite-
lezés szervezőjét kérdeztük a 
pályázatról, beruházásról.

- A pályázatot a Kistérségi 
Társulás nyújtotta be, az ingat-
lan a Társulás tulajdona lesz, 

és külső szervezettel szándé-
kozik működtetni, pályáztatás 
alapján.

- Milyen feladatokkal és 
hatókörrel működik majd a 
telep?

- A Társulást alkotó tizenöt 
településnek nyújt szolgál-
tatást. Ezek: Akasztó, Bócsa, 
Császártöltés, Csengőd, Fülöp-
szállás, Imrehegy, Izsák, Kas-
kantyú, Kecel, Kiskőrös, Páhi, 
Soltszentimre, Soltvadkert, 
Tabdi és Tázlár. A feladatkör 
a kóbor ebek begyűjtése, azok 
15 napig történő ápolása, gon-
dozása. Amennyiben ez időn 
belül a tulajdonos nem válik 
ismertté, az ebek állami tulaj-
donba kerülnek.

- A tizenöt település közül 
helyszínként, miként esett a 
választás Izsákra?

- A telep kialakításához 
közművesített telephelyre van 
szükség és arra, hogy az meg-
felelő távolságra legyen lakott 
terülttől, ne zavarja a lakosok 
nyugalmát. Izsák rendelkezik 
ilyennel, Mondok József pol-

gármester úr ajánlotta fel a 
kommunális hulladéklerakó 
telep melletti önkormányzati 
területet, amelyre hosszú távú 
bérleti szerződést kötöttünk. 
A telephelyen egy 112 négy-
zetméteres könnyűszerkezetes 
épület készül irodával, tartóz-
kodóval, állatorvosi szobával, 
öltözővel, WC-vel, hűtőkamrá-
val, hullakamrával, kutyatartó 
kennelekkel.

- Mikorra készül el a be-
ruházás?

- A pályázatban 2010. no-
vember 30-ai határidő szere-
pel. Ennél azonban biztosan 
hamarébb fog megvalósulni, 
hiszen a kivitelezővel -az izsá-
ki Hibl-céggel- már megálla-
podtunk, s ígéretük szerint a 
fagyok elmúltával megkezdik 
a munkát. Ezzel tavasz végéig 
el is készülhetnek, így akkor 
a működtetési pályázatot is 
kiírhatjuk. Tehát egészen biz-
tos, hogy a kötelező határidő 
előtt megkezdheti működését 
a telep.

-tetézi 
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Gondolom...
...a környezetvédelem kérdése, egyáltalán a 

természeti környezet állapota nem mindenkit 
foglalkoztat egyformán. Sem a világban, sem 
itt Izsákon. Nem, mert a közvetlenül megélt 
tapasztalat híján sok ember hajlamos nem tu-

domást venni egyébként nagyon is létező dolgokról. Legyen szó 
bármiről. Emlékezzünk csak arra a Gyurcsányi kijelentésre, hogy 
Magyarországon nagy a jólét, amit Kóka azzal kontrázott, hogy 
dübörög a gazdaság. Ezzel szemben valamennyien tudjuk mi a 
valóság. Nem a Gyurcsány-félék milliárdos „valósága”, hanem 
a tömegek nyomorgó valósága. De maradjunk a környezetnél, 
mert ott is „több valóság” létezik.

Gondolom, mindenki hallott már a nemrégen lefolytatott 
klímacsúcs-tárgyalásokról, ahol gyakorlatilag semmi sem tör-
tént. Pedig a szennyező anyagok légkörbe való kibocsátásnak 
korlátozásáról kellett volna dönteni. Ehelyett továbbra is adják-
veszik a szennyezőanyag-kvótákat a nagy ipari országok, vagyis 
megy minden, mint eddig. Mit is jelent ez az üzletelés valójá-
ban? Azt, hogy a fejlett országok némi baksisért megveszik a 
fejletlen, pl. afrikai országokra eső kvótákat és vígan füstölnek 
tovább, immár az ő „nevükben” is. 

Gondolom, mindenkinek világos, hogy a környezetrombolás 
szempontjából teljesen mindegy, hogy kinek a nevében okádják 
a füstöt a kémények. A klímaváltozás attól nem fog megállni, 
hogy papíron valóban nem lépi át senki a kibocsátási kvótáját. 
Ez is csak egy sajátos kör (érdek) „valósága”. Míg az igazi va-
lóság az, hogy tovább rombolják a környezetet, és vele a jövő 
nemzedékek életkilátásait. S mindezt néhány tucatnyi ember 
rövidtávú profitja érdekében. Utóbbiak egyébként élénken 
cáfolják, hogy ilyen drámai lenne a helyzet, sőt még jól hangzó 
tanulmányokat is íratnak erről.

Gondolom, mindenki szeretné, hogy igazuk legyen, s va-
lóban nincs veszélyben a Föld. Csak hát az igazi valóság nincs 
tekintettel az e féle tanulmányokra. Soha nem látott viharok, 
szökőárak figyelmeztetnek erre a Föld több pontján. A sarko-
kon olvad a jégtakarója, és Európában is egyre nő a hőmér-
séklet. Lengyelországban egy évtizede még illúzió lett volna 
őszibarackot termeszteni, ma árutermelést folytatnak belőle. 
De ne menjünk ilyen messzire. A növekvő szárazság miatt a 
kurjantói Övcsatornában az elmúlt nyáron már egyetlen csepp 
víz sem volt. Korábban fürödni, horgászni lehetett benne. A 
mind mélyebbre húzódó talajvízszint miatt immár veszélyben 
a teljes Homokhátság mezőgazdasága, az ország gyümölcsös-
kertje. Mégsem történik semmi. Két hatalmas folyó ölelésében, 
sivataggá válunk...

Riasztó szárazság

Havas ígéret, karácsonyi emlék

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
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A fotó a kurjantói, úgynevezett Övcsatornát mutatja. Pontosab-
ban annak medrét, hiszen víz nincs benne. A felvétel szeptember 
végén készült. Akik ismerik ezt a csatornát, azok tudják, hogy még 
nem oly régen halászni, horgászni lehetett benne. Mára halott az 
egész. Nádat még találunk itt-ott, de ha így szárad tovább, akkor 
már azt sem fogunk hamarosan. A közelben sikerült olyan termő 
meggyest is látni, amelyben a fák 80 százaléka kiszáradt. Ijesztő pers-
pektíva. Az illetékeseknek komolyan el kellene gondolkodni végre 
azon, hogy miként lehetne megoldani a Homokhátság öntözését. Itt 
a Duna és a Tisza, melyeken hatalmas víztömeg zúg át nap mint nap. 
Olyan kincs, amelyért sok helyen ölnének. Mi meg hagyjuk elfolyni 
anélkül, hogy megoldanánk belőlük a száradó területek öntözését. 
Hatalma luxus. Olyan, amelyet valószínűleg sehol a világon meg 
nem értenek. Jártam olyan közel-keleti országban, ahol minden 
kis fához, tenyérnyi fűfolthoz csepegtető öntözőcsöveket vezettek, 
pedig alig van vizük. Ami van, azt viszont megbecsülik, többször is 
felhasználják. Igazi kincsként kezelik. Nálunk meg folyik világgá.

-te-

 A falugazdász tájékoztatója
Agár-környezetgazdálkodás: Területazo-

nosítási kérelem a 61/2009. (V.14.) FVM rendelet 
szerint. Az előzetesen jóváhagyott területeket 
tartalmazó támogatási kérelemnek helyt adó vagy 
részben helyt adó határozattal rendelkező gazdál-
kodó e határozat jogerőre emelkedését követő 90 
napon belül elektronikus úton területazonosítási 
kérelmet nyújtson be a székhely szerinti illetékes 
MVH részére.

A területazonosítási kérelemnek tartalmaznia 
kell a támogatási határozattal előzetesen jóváha-
gyott, kötelezettségvállalással érintett egybefüggő 
területek EOV koordinátáit, amelyek legalább 3 
méter pontosságúak. Ökológiai célprogramnál 
postázni kell az MVH-nak az ökológiai ellenőrző 
szervezet által kiállított igazolást. A kérelemhez 
nem kell mellékelni a mérési jegyzőkönyvet, azt 
a helyszíni ellenőrzés idején kell bemutatni.  A 
mérési jegyzőkönyvet a gazdálkodónak és a mé-
rést végző személynek is alá kell írni/pecsételni, 
az eredeti példányt meg kell őrizni. Mérést bárki 
-maga a gazdálkodó is- elvégezheti, ha a pontos-
ságot betartja. 

A területazonosítási kérelmen adott célprog-
ram vonatkozásában bejelentett területméret ne 
haladja meg az előzetesen jóváhagyott területeket 
tartalmazó támogatási kérelemben szereplő terü-
letméretet. 

Amennyiben a területazonosítási kérelem 
adott célprogram vonatkozásában bejelentett terü-
letméret nagyobb, mint az előzetesen jóváhagyott 
támogatási kérelemben szereplő terület, úgy a két 
területnagyság közötti különbséget okozó kötele-
zettségvállalással érintett egybefüggő terület nem 
támogatható.

Amennyiben a mért terület kisebb, mint az 
előzetesen jóváhagyott területméret, úgy a terü-
letazonosítási kérelemben bejelentett mért terület 
kerül elfogadásra. A bemért sarokpontok közül 
legalább egyet a terepen a támogatási időszak teljes 
ideje alatt jól láthatóan meg kell jelölni.

Talajmintavétel: Talajminták laboratórium-
ban való leadásának határideje 2010. augusztus 31, 
az első gazdálkodási évben. Az utolsó gazdálkodási 
évre a talajminták leadásának határideje: a 2013. 
szept.1. és 2014. aug. 31. közötti időszak.

Tápanyag-gazdálkodási terv: Tápanyag-
gazdálkodási tervet évente szeptember 30-ig 
kell elkészíteni a következő gazdálkodási évre 
vonatkozóan. Fontos! Az első gazdálkodási évre 
vonatkozó tervet legkésőbb a területazonosítási 
kérelmet jóváhagyó vagy részben jóváhagyó hatá-
rozat jogerőre emelkedésétől számított 60 napon 
belül kell elkészíteni.

Adatszolgáltatás: A tápanyag-gazdálkodási 

Lapunk előző számának megjelenésekor szépen esett a hó, így 
joggal remélhettük, hogy fehér karácsonyunk lesz. A meteorológusok 
ugyan kitartóan mondogatták, hogy az ünnepre elmúlik a szép fehér-
ség, de a nagy hómennyiség láttán nehéz volt elhinni a jóslatot. Még 
az utolsó főtéri adventi gyertya meggyújtásakor, vagyis három nappal 
karácsony előtt is, vastag hó takart mindent és igen hideg volt. Végül 
aztán igazuk lett az időjósoknak és a karácsonyi napokra egy cseppnyi, 
pontosabban pihényi hó sem maradt. Bálint Vilmos szép fotójával 
idézzük karácsony meg nem valósult havas ígéretét.

Másik fotónk is a karácsonyt idézi. Szenteste délutánján a katolikus 
templomban pásztorjátékkal várták a híveket a katolikus fiatalok.

terv előírt adattartalmát évente szept. 1. és nov. 
30. között kell elektronikus úton benyújtani az 
MgSZH-hoz. Első alkalommal 2010. szept. 1. és 
nov.30. között.

Földhasználati terv: Szántóföldi célprog-
ram csoportba vont földterületekről kell elkészíteni, 
évente szept. 30-ig. Fontos! Az első gazdálkodási 
évre vonatkozó tervet legkésőbb a területazonosítási 
kérelmet jóváhagyó vagy részben jóváhagyó hatá-
rozat jogerőre emelkedésétől számított 60 napon 
belül kell elkészíteni.

Jövedéki adó: A VPOP-tól a 2009-es gázolaj 
jövedéki adó visszaigénylésére 2010. január15. 
után van mód. Földhasználati lap szükséges az 
igazolás kiadásához. Elszámolható gázolaj men-
nyisége 97 liter hektáronként, minden művelési 
ágban. 2009. július 1-jével megváltozott az üzem-
anyagok jövedékiadó-tartalma. Gázolaj esetén 
ez azt jelenti, hogy a jövedéki adó 90,50 Ft/l-re 
növekedett, aminek a 80%-a, azaz 72,40 forint 
igényelhető vissza, tehát a 2009. június 30-ig ki-
állított üzemanyag számlák után 68 Ft/l, a 2009. 
július 1.-től kiállított  üzemanyag számlák után 
72,40 Ft/l számolható el.

A 46/2008.(IV.17.) FVM rendelet, „de mini-
mis” csekély összegű támogatási formában teszi 
lehetővé további 100 liter visszaigénylését jöve-
déki adó formában az MVH-tól, a 2009-es gázolaj 
számlákra. Ez csak szőlő-és gyümölcs ültetvények 
estében érvénye, ha valaki minimum 0,5 ha terüle-
ten szőlő- vagy gyümölcs termesztést folytat. Mérté-
ke:100 liter hektáronként, 70 Ft/liter összeggel.

A támogatás benyújtásának ideje: 2010. 
május 31-ig. A kérelem késedelmes benyújtása ese-
tén igazolási kérelem benyújtásának helye nincs. A 
támogatás legfontosabb feltétele: A VPOP által elfo-
gadott 2009-es gázolaj jövedéki adó visszatérítésnek 
igazoltan kiutalva kell lennie. Őstermelői igazolvá-
nyok érvényesítése: 2010. március. 20-ig történő 
érvényesítés esetén az igazolvány visszamenőleg, 
2010. január1.-től lesz érvényes, míg március 20.-a 
után az érvényesítés napjától. A 326/2009.(XII.29.) 
Korm. rendelet 10.§ (1)bekezdése alapján a me-
zőgazdasági őstermelői igazolvány kiállításáért,  
továbbá annak évenkénti érvényesítéséért  a kiállítót 
díj illeti meg.

A díj mértéke: új igazolvány kiadása esetén 
1000 Ft, értékesítési betétlap kiadásáért 1000 Ft. 
(érvényesítés), minden további betétlap kiadásáért 
1000 Ft. díjat kell megfizetni a termelőnek. Az 
eljárási díjat az igazolványt kiállító hatóság által 
biztosított postai utalványon (csekk) lehet befizetni, 
mely a falugazdásznál kérhető. További információk 
a 06-20-985-0721-es telefonszámon kérhetők

Mikus Anikó
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„EGÉSZSÉGSZIGET A KOLON-TÓ SZÉLÉN”

Az Arany sárfehér Szőlő- és Bortermelők Szövetkezetének tájékoztatója
                                                                                                                                                                                             „a gyengék erőssége az egység”

A szövetkezet igazgatósága 
és az ellenőrző bizottság tagjai 
2010. január 11.-én rendkívüli 
ülésen tárgyaltak a legfon-
tosabb aktuális kérdésekről. 
Megtárgyalásra kerültek, töb-
bek között, a borértékesítéshez 
kapcsolódó gondok, a termelői 
csoport újraminősítésének kér-
dése és az üzletrész-vásárlás. 
Az ülésen hozott legfontosabb 
döntések az alábbiak:

Azoknak a tagoknak, akik 
folyamatosan a szövetkeze-
ten keresztül értékesítettek, a 
szövetkezet felvállalja, hogy a 
2008-as betárolás miatti vesz-
teséget, a szövetkezet anya-
gi lehetőségei függvényében, 
kompenzálja. (Azzal minden-
kinek tisztában kell lenni, hogy 
ez a bekövetkezett állapot egy 
vismajor helyzet, ami a szövet-

KÖSZÖNET!
Izsák Város Önkormányzata,

valamint Izsák Város Gyermekjóléti- és Családse-
gítő Szolgálata nevében köszönetemet fejezem ki 
a Royalsect Rt. tulajdonosainak nagylelkű támo-

gatásukért, mely lehetővé tette 145 rászoruló 
család karácsonyának szebbé tételét.

Sörösné Boldoczki Tímea
intézményvezető

M E G H Í V Ó
Téli Gazdaesték

Helye: Izsák, Dózsa tér �. Gazdaköri terem
2010. január 26. /kedd/ 18 óra
FVM, MGSZH Földművelésügyi Igazgatóság tájékoztatója
Termelőket érintő változások, fontosabb tudnivalók a 2010-es 
évben
Előadók: Farkas Zoltán hivatalvezető

2010. február 01. /hétfő/ 18 óra
Summit-Agro cég költségtakarékos technológiák ismertetése
Előadó: Kiss Juhász Roland
Baktériumok segítsége a szőlőtermesztésben
Virág István Geosan Kft 

2010. február 08. /hétfő/ 18 óra
Syngenta Kft költségtakarékos technológiák ismertetése
Fitohorm Kft költségtakarékos technológiák ismertetése
Előadó: Barta Izabella

2010. február 15. /hétfő/ 18 óra    
Őstermelői adózás 2010
Előadó: APEH munkatárs
Bayer Hungária Kft szőlővédelmi ajánlása. Előadó Kiss András

2010. február 22. /hétfő/ 18 óra
Gazdálkodókat érintő változások, AKG programban résztve-
vők kérdéseinek megválaszolása. 
Előadó: Hajdu Sándor kirendeltségvezető
Geapower: genetikai alapú termékfejlesztés
Valagro tápanyag-utánpótlási technológia a szőlőtermesztésben
Előadó: Éber Csaba 

2010. március 1. /hétfő/ 18 óra
Bemutatkozik és termékkóstolót tart az évborászának jelölt
Gálné Dignisz Éva, Kunsági Borvidék, Szigetcsép, Gál Szőlő
birtok és Pincészet. Izsák, Vino étterem, közös évjárat értéke-
lés, termelői borverseny, évzáró vacsora. 
Évjárat értékelő, borverseny levezető:
Keresztes József Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanács titkára.
Az előadások után borászati cégek, a résztvevőknek újborbe-
mutatót tartanak.
Az esetleges programváltozások előfordulásáért megértésüket 
kérjük. Minden gazdaköri és szövetkezeti tagot szeretettel vá-
runk.                                                                        Vezetőség 

Örömmel tájékoztatom az 
Izsáki Lakosságot, hogy 2009. 
szeptemberében a Béres Egész-
ség Hungarikum Alapítvány 
által kiírt közösségi egészségterv 
program megvalósítására meg-
hirdetett pályázatán Izsák Város 
Gyermekjóléti- és Családsegítő 
Szolgálata 1.300.000,-Ft támo-
gatást nyert.

A megnyert összeggel és az 
általunk kidolgozott cselekvé-
si programunkkal, a lakosság 
mentális egészségének javítását 
célozzuk meg. Első lépésben egy 
egészségvédelmi munkacsopor-
tot hoztunk létre. A munkacso-
port kiemelt feladatának tekinti 
a különböző intézmények, ön-
szerveződő csoportok, kisebb 
közösségek működő program-
jainak fenntartását, illetve új 
lehetőségek megteremtését az 
egészségmegőrzés érdekében. 
Együttműködő partnereink 
vállalják, hogy a programokhoz 
szükséges humán erőforrások-
kal, anyagokkal, eszközökkel 
támogatják kezdeményezése-
inket.

Rendkívül fontosnak tart-
juk, hogy programjaink lebo-
nyolításához, egy könnyen meg-
közelíthető, mindenki számára 
elérhető természet közeli kö-
zösségi helyiséget létesítsünk. 
Évek óta problémát jelent a 
Szolgálatunk által szervezett 
rendezvények helyszínének 
kiválasztása. Mivel ezek a fog-
lalkozások az év minden sza-
kában előfordulnak, az időjárás 
viszontagságai miatt szükséges 
a fedett, zárt, vizesblokkal ellá-
tott, biztonságos, akadálymen-
tes épület megléte, ugyanakkor 
nélkülözhetetlen a tágas zöld 
terület, ahol a környezet tiszta, 
rendezett. Ezen elvárásoknak 
teljes egészében megfelelne a 
városunk Önkormányzatának 
tulajdonában lévő fogathajtó 
pálya, valamint a fogathajtó ver-
senyek idején használatos zsűri-
torony. Évek óta figyeljük azokat 
az egyéni kezdeményezéseket, 

melyek a rendszeres testmoz-
gásra irányulnak. Egyének, és 
önszerveződő közösségek napi 
gyakorisággal jelennek meg ezen 
a területen, hogy a friss leve-
gőn mozogjanak. Találkoztunk 
már futókkal, kerékpározókkal, 
valamint olyanokkal is, akik 
egy új sportágnak hódolnak, 
a nordic-walkingnak. Így jött 
az ötlet, hogy itt hozzuk létre 
,,Egészségszigetünket”. A terü-
let festői környezetben terül el, a 
Kolon-tó szomszédságában. Biz-
tosított a tiszta levegő, a csend, 
és a szabad mozgástér, valamint 
lehetőség nyílik a Kolon-tó 
különleges növény és állatvilá-
gának megismerésére, illetve a 
környezettudatos nevelésre. Te-
hát alkalom nyílik a programban 
résztvevő személyek, csoportok 
tudatformálására, ritka termé-
szeti kincseink megőrzésére. A 
táj szépsége mellet nem elha-
nyagolható szempont, hogy oly 
módon helyezkedik el frekven-
tált helyen, hogy ugyanakkor jár-
műforgalomtól elhatárolt, tehát 
biztonságos programhelyszín. 
A zsűri-torony egy kétszintes 
téglaépület, amely egész évben 
raktárként funkcionál, csupán a 
fogathajtó verseny három napja 
alatt veszi birtokba az Önkor-
mányzat. 

Rövid távú tervünk lényege, 
hogy ezt az épületet pályázati 
segítséggel közösségi helyiséggé 
alakítsuk át. Ezzel egész évben, 
minden korosztály számára biz-
tosíthatnánk lehetőséget a fedett 
helyiséget igénylő programok 
megtartására, vagy testmozgás-
ra, csendes sétára. Az épület ki-
alakítása mellett, készíttetnénk 
egy szabadtéri tűzrakó helyet, 
és fából épített szeméttárolókat 
helyeznénk ki. Hagyományos 
programjainkat, csak hogy néhá-
nyat említsünk, mint a Húsvéti 
játszóház, Családi majális, Csa-
ládi futónap, Kézműves tábor, 
Madarász tábor, már 2010-ben 
itt rendeznénk meg, oly módon, 
hogy különböző generációkat, 

különböző közösségek program-
jaival egyesítenénk, mint pél-
dául a Nordic-walking oktatás 
túrával egybekötve nagyiknak. 
A támogatás teljes összegét az 
épület bővítésére fordítanánk, 
ezen felül önerő bevonásával 
létesítünk egy tűzrakó helyet,  
elkészítünk és kihelyezünk 5 db 
szemétgyűjtő edényt, valamint 
az egy év távlatában tervezett 
programokat megvalósítjuk 
együttműködő partnereink be-
vonásával.

Hosszú távú terveink között 
szerepel egy szabadtéri kemence 
felállítása, játszótér létesítése, 
pihenő szigetek, padok, sza-
badtéri főzőhelyek kialakítása. 
Ezek a tervek nemcsak közös-
ségi programokat indukálnának, 
de családokat is hívnának a 
természetben való mozgásra, 
kikapcsolódásra.

Személyesen is tapasztalom, 
hogy rohanó világunkban egyre 
kevesebbet van együtt a család, 
feszültek, idegesek vagyunk. Ez 
a környezet azonban szépségé-
vel és nyugodt légkörével önma-
gában is gyógyító lehet, különö-
sen akkor, ha együtt élvezheti 
több generáció. Bízom abban, 
hogy ezen pályázat, valamint a 
későbbiekben kiírásra kerülő 
pályázatok megnyerésével egy 
olyan közösségi élet elindu-
lását tudjuk támogatni, mely 
városunk lakóinak testi, lelki 
egészségének megőrzéséhez, a 
betegségek megelőzéséhez járul 
hozzá. 

Hiszem, hogy a települési 
összefogás erejével és környezeti 
adottságaink kamatoztatásával 
javíthatunk településünk közér-
zetén és részesei kívánunk lenni 
azon települési kezdeményezé-
seknek, akik azt tűzték ki célul, 
hogy az egészség „hungarikum-
má” váljon. Ebben kérnénk 
városunk lakóinak segítségét 
együttműködését. 

Sörösné Boldoczki Tímea
              intézményvezető

kezettől függetlenül alakult). A 
szövetkezet a tagi kölcsönként 
befizetett Helibor üzletrészeit 
visszafizetni nem tudja, de a 
Vasút utcai pincébe befektetet 
30 millió Ft beruházási érték 
fedezetével, forgalmi értékkel 
bíró üzletrész-jegyet bocsát ki 
az érintett tagjainak.

Számszerűsíteni kell, hogy 
a tagok szövetkezetet megke-
rülő értékesítése miatt mek-
kora veszteség érte a termelői 
csoportot. Az állami támogatás 
elmaradása miatt ez több tíz-
milliós veszteséget okozott a 
szövetkezetnek.

A Vasút utcai pince üzlet-
rész-vásárlásra elfogadott javas-
latokat a tulajdonsokkal rövid 
időn belül meg kell tárgyalni.

Sajnos a 2008-as betárolt 
borok, vevők részéről történő 

időarányos kifizetése jelentősen 
elmaradt a szerződésben rögzí-
tett határidőktől. A szövetkezet 
vezetősége mindent elkövet, 
hogy a bor-ellenérték minél 
előbb beérkezzen a szövetkezet 
folyószámlájára.

A hagyományos Téli Gaz-
daesték 2010. január 11-én 
kezdődtek. A gazdaesteken 
előadást hallhatnak a támoga-
tásokról, pályázati lehetőségek-
ről, adózásról, alkalmi munka-
vállalói terhekről, kiegészítve 
növényvédelmi és szakmai tájé-
koztatókkal. A rendezvényekre 
tagjainkat szeretettel várjuk. 
Az időpontok és témakörök 
a hirdetőtáblán, az ITV-ben 
lesznek megtalálhatók, de a 
honlapon és az Izsáki Hírekben 
is olvasható.  

Borrendünk által negyedik 

alkalommal szervezett újbor-
szentelőt egyik ágasegyházi 
borrendi tagunk javaslata alap-
ján 2009. december 27.-én 
Szent János napján, 10 órakor 
az Ágasegyházi Katolikus temp-
lomban tartottuk. A nagylét-
számban megjelent hívek a 
mise után, az újborok bemuta-
tóján vettek részt. Itt szeretném 
megköszönni azon tagjainknak, 
akik az újborszentelőn szemé-
lyesen is résztvettek és képvi-
selték borrendünket. 

Név szerint: Agárdy Imre, 
Agárdy Zsolt, Birkás Menyhért, 
Knábel László, K szabó Gábor, 
Simon Csaba, Varga Árpád, 
Varga László, és Vlaszák József. 
Külön köszönet Agárdy Imré-
nek, aki a szervezést is magára 
vállalta.  Következő évben az 
Arany sárfehér körzethez tarto-

zó, és a térségben a legnagyobb 
Arany sárfehér ültetvény felü-
lettel rendelkező Orgoványon 
tartjuk az újborszentelőt.

Változatlanul megvan a 
lehetőség garantált, nagyminő-
ségű Arany sárfehér 5 l-es ki-
szerelésben történő vásárlására. 
Ár: 200 Ft/liter + 100 Ft/kan-
na. Érdeklődni a Szövetkezeti 
irodán lehet.

A szövetkezet tagjai tovább-
ra is kedvezményes áron (440 
Ft/kg) vásárolhatnak törzskötö-
zőt a szövetkezeti irodán!

Az eddig megérkezett talaj-
vizsgálati eredmények a szövet-
kezeti irodán a vizsgálati díjak 
befizetése után átvehetők. 

Tagjainknak ezúton is kívá-
nunk az előző évinél boldogabb, 
sikeresebb Új esztendőt. 

Vezetőség



2010. január 20. �. oldalIZSÁKI Hírek

v a L L á s

EMLÉKEZÉS

Most nem . . . Református múltunk 19.

Itt hagytál mindent amiért küzdöttél, elváltál azok-
tól akiket szerettél.

Szívünkben itt él emléked örökre, mosolygós arcod 
itt marad szívünkben.
KAMASZ ANDrÁS

halálának 9. évfordulójára
                         

Felesége, gyermekei, és unokái 

Egyházi hírek
- Január 24-én, vasárnap a 9 órai szentmise keretében tesz esküt az újonnan 

választott Egyházközségi Képviselő-testület. Erre az ünnepségre mindenkit 
szeretettel várunk.

- A Keresztény egységért végzett imanyolcad alatt református testvére-
inknél du. 5-kor, nálunk este 6-kor vannak az imaórák.

- Az egyházközségi Karitász-bál január 30-án, szombaton este lesz a Vino 
étteremben. Jegyeket a karitász-tagoknál vehetünk.

- Február 2-án, Gyertyaszentelő ünnepén a gyertyaszentelést az este 6 
órakor kezdődő ünnepi szentmisében végezzük. Másnap, szent Balázs püspök 
és vértanú ünnepén, valamint 7-én, vasárnap Balázs-áldást osztunk.

- Február 14-én a Katolikus Iskolák javára van templomi gyűjtés.
- Idén a nagyböjti idő február 17-én kezdődik. A hamuszentelést és ham-

vazást az este 6 órai szentmisében végezzük.

Mindjárt az elején be-
vallom: sok év óta aggó-
dunk, Kecskemét környéki 
lelkipásztorok, a kecskemé-
ti Református Iskola furcsa 
ökumené-szemlélete miatt. 
Némelyik osztályban a diá-
kok csaknem fele vagy több, 
mint fele katolikus, mégis 
csak egy elenyésző száza-
lékuk /kb. 10 százalék/ 
vehet részt katolikus hit-
oktatásban. Felsőbb szinten 
folytak erről tárgyalások, 
megegyezés is született, 
aztán maradt minden a 
régiben.

Rágódtam már azon, 
hogy valamiként ki kell 
fejeznünk egyet nem ér-
tésünket, de a probléma a 
szőnyeg alatt maradt. Most 
én egyéni elhatározásból 
nem veszek részt az imahét 
alkalmain, s arra másvallású 
szolgálattevőket sem hívok. 
Álságos dolog egymásra 
mosolyognunk, szépeket 
mondanunk, amikor egye-
sek, az ifjúság nevelésében 
keresztény módon elköte-
lezettek, a legalapvetőbb 
keresztény normákat sem 
tartják be. 

Szeretném aláhúzni: 
Izsákon mindig nagyon jó 
viszony volt a két felekezet 
között. Most is az, és az 
is marad. Képtelenségnek 
tartjuk, hogy egymás halot-
tait eltemessük, hittanosait 
elcsábítsuk, vagy egymás 
közösségeinek gyermekeit 
elkereszteljük. Tapintato-
san, de határozottan küld-
jük a hívőket saját közössé-
gükhöz, hiszen oda tartoz-
nak, ott számítanak rájuk. 
Nem helyi konfliktusról 
van szó, hanem tőlünk 
független igazságtalanság 
miatt kell tiltakozásunknak 
hangot adni

Amit megértek:  A kecs-
keméti Református Iskola: 
felekezeti iskola. Nyilván 
elsősorban a saját hitval-
lásukhoz tartozó fiatalokat 
akarják minőségi, keresz-
tyén értékekre nevelni. Ez 
minden más egyházi isko-
lának is feladata. Ennek 
érdekében kimondhatja az 
Iskola vezetősége, hogy a 

diákok közé más vallásút 
csak bizonyos százalékban 
vesznek fel. Ezt mindenki-
nek tudomásul kell venni.

Amit nem értek: Úgy 
gondolom, egyházi iskolába 
csak lelkipásztori ajánlással 
lehet jelentkezni. A kato-
likus iskolákban minden 
esetben keresztlevelet is 
kérnek. Ettől kezdve pon-
tosan tudható, hogy melyik 
gyermek milyen hitvallás-
ban lett keresztelve, s nyil-
ván az a közösség, amelyik-
ből jön, számít rá, s arra is, 
hogy vallásának megfelelő 
hitoktatásban részesüljön. 
Ha az iskola vezetősége 
látja, hogy sokkal nagyobb 
százalékban vannak katoli-
kus jelentkezők, miért nem 
küldik a szép számban lévő 
katolikus iskolákba őket, 
vagy ha nem, épp az ökume-
né szellemében miért nem 
teszik lehetővé számukra a 
katolikus hitoktatást?

Csak hát az történik, 
hogy az alsósokat mind re-
formátusnak veszik, azzal, 
hogy majd felsős korukban 
járhatnak katolikus hittan-
ra. Ott meg legfeljebb 3-4 
számára teszik lehetővé.

Azt hiszem, a gyengébb 
öntudatú katolikus szülőket, 
akik elbódulnak a sajtóban is 
sokszorosan agyondicsért 
intézmény jó hírétől, hogy 
„trendi” a refibe járni, - il-
lenék a maguk gyökereiben 
erősíteni, és nem kihasz-
nálni tudatlanságukat vagy 
közömbösségüket. 

Ami felháborít: Kecs-
keméten három katolikus 
iskola van, nagyon kiváló 
szellemű és magas színvo-
nalú intézmények. A katoli-
kus családok miért nem oda 
irányítják gyermekeiket, ha 
vallásos értékeket akarnak 
velük megismertetni? Miért 
teszik ki magukat sokszor 
képmutatásnak, netán ha-
zugságnak, gyermekeiket 
pedig lelki konfliktusoknak 
pusztán azért, hogy sznob-
ként dicsekedhessenek tár-
saságban: „Az én kislányom 
vagy kisfiam a Refibe jár! 
Sajnos, a hitben egyébként 
is gyenge lábon álló csalá- IKEM rendezvények

- január 30-án (szombat), 15.00 órától éves egyesületi közgyűlés a református gyüle-
kezeti házban.
- február 13-án (szombat), 16.00 órától: Széki est a Vino Étteremben (zene, képző-
művészet, irodalom)
- március 20-án (szombat), 16.00 órától: „A mongol-hun gyógyászatról”, 
       előadó: Dr. Danima Damindorj.
Mindenkit szeretettel várunk !
Tovább folytatjuk a gyűjtésünket a zsibói Wesselényi kripta felújítására, valamint a 
rovásírásos helységnévtábla felállítására.

dok egy teljesen közömbös 
fiatalt kapnak vissza. Az 
„Akié az iskola, azé a vallás” 
elvét valló intézmények 
pedig kapnak egy szintén 
közömbös fiatalt, még ak-
kor is, ha sorra konfirmálják 
a katolikus családokból 
kikerült diákokat. Termé-
szetesen, ha felnőttként, 
komoly megfontolás után 
valaki a másik felekezet ér-
tékeit vállalja, annak ma is 
meg van a lehetősége. 

A hatvanas évek ele-
jén, amikor a piaristákhoz 
jártam, az alattunk levő 
évfolyamban volt egy evan-
gélikus diák. Minden hit-
tanóra alól fel volt mentve, 
kijárt hitoktatásra a helyi 
lelkészhez. Egyetlen szent-
misén sem kellett részt 
vennie, pusztán az iskolai 
ünnepségeken, a szentmi-
se után. Pedig ez a Zsinat 
előtt történt, amikor még a 
felekezetek közti párbeszéd 
nagyon hiányos volt. 

Bangha Páter jezsuita 
1931-ben egy prédikációjá-
ban azt mondta: „Van ott az 
Alföldön, Kecel környékén 
egy város /Halas/, ahol 
katolikus még utcaseprő 
sem lehet!”. Restauráció? 
Isten tudja!

Amire vágyom: Remény-
kedem, hogy arra halad az 
Egyház szekere, hogy egy-
mást valóban megbecsül-
jük, az évtizedekig terror 
alatt tartott, meggyengült 
hitű testvéreinket nem el-
halászni, hanem megerő-
síteni akarjuk. Remélem, 
hogy senki sem él vissza 
tekintélyével, s nem alázza 
meg a hozzá bekopogta-
tó szülőket, gyermekeket, 
hogy választania kelljen 
atyái hite és egy iskola há-
zirendje között. Remélem, 
hogy a hitükben megerő-
södött hívők sokkal jobban 
becsülik úgy a saját, mint 
keresztény testvéreik lelki 
értékeit. Amit adjon meg az 
egység Lelke, aki egy test-
ként akar átitatni minket, 
és így adni át a mennyei 
Atyának!

Podmaniczki Imre 
plébános

 (1869) Ezen év nevezetes az egyházra 
nézve, mert ekkor készült az orgona, Ba-
kos Károly czeglédi orgona művész által, 
került körül-belül 1000 forintba osztr.ért.
ben. (osztrák pénznem értékében mérve-
N.Á.) Megszóllalt leg elsőbben isteni tisz-
telet alkalmával Mártius 27-én d.u. éppen 
Nagyszombaton, s folytonosan szolott ez 
időtől fogva, noha ünnepélyesen Ápril 4-én 
avattatott föl, mikor más vallásuak is nagy 
számmal voltak jelen. Ez alkalommal pre-
dikáltam Zsoltárok könyve CL: vers 1,3,4. 
alap igékről az orgonát vezették ugyan ek-
kor, Nagy József n.kőrösi, és Vida Ferencz 
fülöpszállási orgonavezető énekvezérek.

Ezen év sept 5 napján a baracskai 
egyház által lelkipásztorrá elválasztattam, 
s miután e meghívást elfogadtam, mun-
kálkodásomat okt. hó 17-én bevégeztem, a 
mikor elbúcsúzó prédikáczióm alap igéiül 
választottam: Dániel XII:9.

Ez évbeni itt működésem ideje alatt 
úrvacsorával éltek:
Húsvét első napján      
196 férfi  182 nő  összesen 378
másod napján        
16 férfi  37 nő  összesen  53
Pünkösd első napján   
136 férfi  117 nő  összesen 253
másod napján     
12 férfi  30 nő  összesen 42
Új kenyérkor                 
42 férfi  76 nő  összesen 118
össz.       402 férfi        442 nő        össz. 844

T. (tiszteletes - N.Á.) Báthory Dániel úr 
e gyülekezetből eltávozott 1869 év október 
18-án, így a lelkészség megürülvén az ér-
demes Elöljáróság proba predicatiora hivott 
meg több rendes és segéd lelkészeket szám 
szerint 11-et, kik vasárnaponként itt meg 
jelenve -saját költségükön- tartottak proba 
beszédeket. Ez idő tartamára M. Fördős 
Lajos főesperes Kecskeméti lelkész úr saját 
s. lelkészét küldte ki mint nem választhatót 
ki itt az üresedés ideje alatt hirdette az Isten 
igéjét s végezte a papi teendőket.

A pap választás történt November 14-
én dél előtti Isten tisztelet után Nt. Fördős 
Lajos főesperes és M. Filó Lajos egyh me-

gyei főjegyző urak jelenlétében, személyes 
szavazás által.

A tizenegy meghívott Tiszteletes férfiak 
közül kilencz jelent meg, s ezek közül csak 
azok bocsájtattak választás alá, kik mellett 
10 az tíz szavazó felállt. Így csak három 
jött kandidálásba u.m. Mészáros Sámuel 
dömsödi s. lelkész, de izsáki születés; Varga 
László zámolyi - Fehér megye -  s. lelkész és 
Kovács János nagykőrösi s. lelkész urak.

A szavazatokat írták hárman, és min-
den szavazó fennhangon mondá kire szavaz; 
így lőn a szavazatok eredménye 1-ső tisz-
teletes kapott 17, 2-ik 52 s a 3-ik e sorok 
írója 92 s ez utóbbi mint szavazat többséget 
nyert egyén a főesperes által azonnal rendes 
lelkésznek nyilvánítatott.

E pap választást azért jegyeztem ide 
mert az izsáki gyülekezet proba predicálásá-
val oda kényszerítette a Superintendentiát 
(püspökséget - N.Á.); miszerint betiltsa a 
gyülekezetek azon jogát, hogy valakit meg-
hívhassanak magukhoz probapredicatiora. 
Ha valamely gyülekezet papot választ men-
jen el a gyülekezet kebeléből kettő- három 
s hallgassa meg ott a segéd lelkészt hol 
hivataloskodik, mert fent leírt módon csak 
a papi tekintély szenved csorbulást.” 

(folytatjuk)
Közli: Nagy Árpád

Sok minden megbújik e sorokban: az orgo-
na megépíttetésének áldozatosságáról, melyet a 
gyülekezet maga vállalt, s nem várta a megoldást 
senki mástól. Az utolsó percig lelkiismeretesség-
gel vezetett gyülekezeti adattár, melyből a hit 
szeme jót s rosszat egyaránt megláthat, okulhat 
-  a legnagyobb baj nem a baj maga, hanem annak 
szőnyeg alá söprése... A lelkészválasztásban még 
„tiszteletes”-ek vettek részt és nem a Főrendi 
Ház allűrjén idomítottak; merthogy a „tiszte-
letes” sem a maga személye jogán tiszteletes, 
hanem azért, mert Isten tiszteletét tanítja - nem 
több, nem kevesebb (lásd: hajós, pereces,üveges 
,kőműves stb.).No és a jó rend, amely jobb, ha 
presbiteriális egyességgel születik közöttünk, de 
ha a kéz suta, a fejnek közbe kell szólnia. Csak 
a fejünket el ne veszítsük... Hála Istennek, hogy 
a Fő továbbra is, vitán felül: Krisztus !

 -na-

Gyülekezeti alkalmaink
- istentisztelet a kisizsáki ökumenikus kápolnában: január 31., 13.30-tól
- ökumenikus istentisztelet: január 18., 17 óra, szolgál: Kis János ev.lp.
- evangelizációs hét: február 15 - 20. között, 18.00 órai kezdettel; szombaton közös 

gyülekezeti vacsora zárja a sorozatot, ezért az istentisztelet 17.00-tól kezdődik. Szol-
gálattevők: Mészáros Zoltán lp., Kósa István lp., Édes Árpád lp. Vasárnap megterítjük 
az Úr szent asztalát.
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Kioktatósdi

Tisztelt Kisizsáki Lakosok!

MEGHÍVÓ

2010. március 9. (kedd) 18 órakor
az izsáki Művelődési Házban

Papp Lajos szívsebész
 „Nemzeti egészség, emberi egészség”

címmel tart előadást.

Házigazda: Font Sándor országgyűlési képviselő
Mindenkit sok szeretettel várunk!

FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség 
Izsáki Szervezete

Ha szeretné lezárni a Gyurcsány-korszakot, részt vállalni a Ma-
gyarország előtt álló változások előkészítésében, önkéntesként 
bármilyen módon segíteni a Fidesz munkáját a 2010. évi ország-

gyűlési választásokkal kapcsolatban, 
lépjen velünk kapcsolatba:

Telefonon a 06/70-334-6280-es számon (Gucsi Tamás)
vagy írásban nevének, elérhetőségének leadásával a Szabadság 

téri traktoralkatrész szaküzletben.
Minden segítséget köszönünk!

Könyvtári hírek, új könyvek

Izsáki fafaragó kiállítása 
Szabadszálláson

Az Izsáki Hírek december 
18-án megjelent számának 6. 
oldalán megjelent cikkre sür-
gősebb reflexiót tartottak in-
doklotnak sokan, de így maradt 
városunk újságának következő 
száma a válaszadásra. (Milyen 
jó, hogy van nálunk is a médiá-
nak egy ága, amelyben egymás-
nak, egymásról, ...írhatunk!)

A sajtóban megjelenő írások-
ra többféle módon válaszolhat a 
lakosság: Vannak, akik nem is 
olvassák, így nem tudnak a pocs-
kondiázó és hergelő írásokról.

Vannak, akik tudnak az 
ilyen ügyekről, de nem érdekli 
őket, mert véleménynyilvánítá-
sukra -meggyőződésük szerint- 
úgysem figyel senki.

Vannak kevesen, akikben 
visszautasító válasz születik, és 
bátran ki is merik ezt mondani, 
- sőt, vannak, akik ezen túllépve 
megállapítják: tenni is kellene 
valamit!

Politikai pártok képviselői 
egymás elleni támadásaikban 
rendszeresen használtak az 

utóbbi időben is MEGVETŐ 
megnyilatkozásokat.

A válaszadást követelő cikk-
nek nem csak a címe durván 
sértő, hanem az a kioktatósdi is 
visszautasítandó, ami egy lelki-
pásztor tollából ered.

Az életnek sok olyan terü-
lete van -témába vágóan ilyen a 
pénzügy és az ajándékozás ügye-
, amelyekbe csak sokadrendűen 
szólhat bele a lelkész és az egy-
ház. Nem ezen a szinten kellene 
kapcsolatot tartani azokkal, akik 
az egyház szolgáltatásait igénybe 
veszik!

A nem egyházközséghez tar-
tozók jogosan igényt tarthatnak 
például a nem önkormányzati 
temetőben lévő drága sírhelyük-
re és a vele kapcsolatos ügyek 
intézésére.

Az egyház nem hatóság. 
Szeretetközösségnek kellene 
lennie, amelynek szabályaiba 
nem tartozik bele a nyerész-
kedés!

Bérces Lajos
önkormányzati képviselő

Új évet kezdünk 2010-ben, 
és sajnos úgy kell visszate-
kintenünk az elmúltra, mint 
amelyben kevés Önöket érintő 
kérdésben tudtam intézkedni.

Az igény és a jó szándék 
nem elégséges az orvoslás-
hoz. Elsőrenden rossz gazda-
sági helyzetünkkel magyarázza 
minden felelősséget hordozó 
az elmaradásokat. Úgy látom 
azonban, hogy közös össze-
fogással teljesülhettek volna, 
és teljesülhetnének a jövőben 
azok a kisebb, javításra szoruló 
dolgok, amelyek akadályozzák, 
vagy nehezítik mindennapi 
életünket.

Legtöbb panasz a főúttal 
párhuzamos két utca (Akácfa 
és Vadvirág) esős időben kiala-
kuló állapotával kapcsolatosan 

érkezett el hozzám is. A meg-
tartott műszaki szemle után az 
a tanács, hogy téli időben nem 
szabad semmilyen technikával 
fellazítani a talajt, mert az út 
még járhatatlanabb lesz. Van 
azonban ígéret, amely szerint a 
2010-es év városi költségvetés-
ében szereplő kisizsáki részt az 
utcák feljavítására fordítják.

Kérem magam is szíves 
türelmüket, és kívánok a meg-
kezdett évben sok erőt az ös-
szefogáshoz, valamint remény-
séget, amivel tudatosabban és 
felelősségteljesebben tudjuk 
meghatározni a jövőnket.

Igaz tisztelettel és szere-
tettel: 

Bérces Lajos 
a részönkormányzat elnöke

Böcskei Imre munkáiból 
láthattak a szabadszállási művé-
szetkedvelők gyűjteményes kiál-
lítást. A József Attila Közösségi 
Ház a következő gondolatokkal 
ajánlotta az alkotót látogatói 
figyelmébe: Böcskei Imre gye-
rekkora óta izsáki lakos. Buda-
pesten született 1960-ban. Kis-
kőrösön érettségizett. Szakmája 

gépészeti műszaki rajzoló. Apja 
erdészeti dolgozóként ismertet-
te meg fiát a fafaragás alapjaival. 
Nyolcadikos kora óta farag. 
Teljesen autodidakta módon 
tanulta a fafaragást. A gazdag 
anyagot bemutató kiállítás két-
héten át várta az érdeklődőket, 
akik szép számban tekintették 
meg Imre munkáit.

Mertiny: Az esőerdő; Álla-
tok a világban; Hogg: A suttogó 
mindent megold; Rodriguez: 
A nagy diétaválasztó; Schafer: 
Amikor a test jelez; Ahern: Ahol 
a szivárvány véget ér; Anderson: 
Gyógyító szenvedély; Árpás Ká-
roly: A királyság útja; 

Asenjo: Mesék hercegekről, 
tündérekről és másokról; Bo-
urgeois: Franklin és a nagyfiú; 
Bourgeois: Franklin egyezséget 
köt; Bourgeois: Franklin ígére-
te; Bourgeois: Franklin kíván-
csiskodik; Corey: DNS háború; 
Céline: Bohócbanda; Christie: 
A vád tanúja; Courths-Mahler: 
A becsület ára; Cox: Az utazás; 
Cuno: Jó éjszakát, Fridolin!; Cseh 
Katalin: Sárkánykórus; Desarthe: 
Kit érdekel a szerelem?; Downy: 
Rózsák a Syon parkból; Ellis: A 
vonzás szabályai; Az év versei; 
Fekete István: Az erdő ébredése; 
Florovits Attila: Így jártál; Fol-
lett: Az idők végezetéig; Follett: 
A katedrális; Gaál Viktor: A tea 
színe; Gesztesi Károly: Bulik, 
balhék, sztorik; Grecsó Krisztián: 
Tánciskola; Griffin: Kémek há-
borúja; Hawes: Szerelem az olaj-
fák között; Hobb: Az orgyilkos 
tanítványa; Jiang: Farkastotem; 
Jókai Mór: Az én életem regényei; 
Jókai Mór: Őszi fény; Jókai Mór: 
Tarka élet; Jókai Mór: A tenger-
szem tündérei; Kinsella: Pánik a 
plázában; Kóka Rozália: Latyika 
és Matyika; Kooutz: Kényszer-
játszma; Le Carre: A kém, aki 

bejött a hidegről; Margdin: Róza 
az áldozatnak; Martin Morales: 
A Gaudi-kulcs; Miler: A vakond 
és a nyuszimama; Móra Ferenc: 
A gavallér zsiráf; Nabokov: Gyér 
világ; Naseby: Ursula: a szeretet 
nyomában; Nyírő József: Máté, a 
kutya;  Pál Tamás: Herry Kókler 
és a Horror Háza; Steiner Ágota: 
Atlantiszból még harangoznak; 
Stilton: Kaland a Himaláján; 
Szabó Magda: Disznótor, Kí-
gyómarás; Szerelmi történetek; 
Cathrine: Szívek szállodája; Von 
Ziegesar: Bad Girl; Wass Albert: 
Okos Kata; Wharton: A vigasság 
háza; Whiting: Karvalyok napja; 
Zaha: Túlélők keresése; Allende: 
Lelkem, Ines; Bartos Erika: Anna, 
Peti és Gergő: családi fészek; 
Bartos Erika: Anna, Peti és Gergő: 
játszunk együtt; Bartos Erika: 
Zsákbamacska; Bauby: Szkafan-
der és pillangó; Beney Zsuzsa: 
Összegyűjtött versek; Bradbury: 
A villamos testet énekelem; Bre-
zina: Hű, ez nagyon ciki!; Brezina: 
A varázsló tornya; Brown: Tálcán 
kínált szerelem; Bulgakov: Végze-
tes tojások; Clarke: A gyermekkor 
vége; Fráter Zoltán: Csinnad-
ratta;  Eszterházy Péter: Semmi 
művészet; Fabula Tamás: Kis 
Vuk; Gregory: A Boleyn örökség; 
Grill: A gyűjtő; Harrison: Klikk; 
Hasek: Amikor a bolsik betiltot-
ták a karácsonyt; Herbert: Sötét 
titkok háza; Iles: A gonosz közel 
van; James: A galamb szárnyai; 
Laurens: Titkos szeretők; Leigh: 

Mackenzie klán; MacGregor: In-
diana Jones és az utolsó keresztes 
lovag; Preston: Az eltűnt város; 
Rathbone: Az angol ügynökök; 
Reider: Csikótörténetek; Rei-
der: Dínótörténetek; Fedezze 
fel a vidéki Magyarországot; 
Lőrincz L. László: A vízidisznók 
gyöngyökről álmodnak; Francz 
Magdolna: Otthonunk Magyaror-
szág; Kalovits István: Babaúszás: 
boldogságprogram, Gárdonyi 
Géza: A lámpás; Marék Vero-
nika: Boribon kirándul; Móricz 
Zsigmond: A róka meg a favágó; 
Szabó T. Anna: Kerge ABC; 
Nordquist: Tűzijáték a rókának; 
Nemere István: Újabb titkok 
könyve, Abrahamson: Tökéletes 
rendetlenség: mi van a renden 
túl?; Blackburn: A ma gyerme-
kei; Gostoni: Ahol vagy, onnan 
mész tovább; Mohr: Hogyan 
rendeljünk jól az univerzumtól?; 
A tenyérjóslás alapjai: mit rejt 
a tenyere?; Sasson: Szerelem a 
terror árnyékában; Fodor Kata: 
Ezobaba: ezotéria a gyermekne-
velésben; Gub Jenő: A Tordai-
hasadéktól Szent Anna taváig; 
Magyar Zoltán: Népmondák Er-
dély szívében; Nagy Olga: Tréfál 
a székely góbé; Halmos Tamás: 
Metabiolikus szindróma; Adams: 
Hogyan légy jó barát; Menendez: 
Anya és apa válnak : vigasztaló 
gyermekeknek; Powell: Az eroti-
kus nő: légy hihetetlenül szexi!; 
Wigand: Tűnjön a félelem, itt a 
védelem!

Változás!

Itt az idő! 
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Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2009. (XII. 
30.) számú rendelete az ingatlantulajdonosoknál keletkező 

települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési 
közszolgáltatásról szóló 5/2003. (II. 19.) sz. rendelet módosításáról

Izsák Város Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. 
§ (1) bekezdése és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 23. §-a, továbbá a 
települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai sza-
bályairól szóló 242/2000. (XII. 23.) Korm. sz. rendelet rendelkezéseire figyelemmel az 
5/2003. (II.19.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §
A rendelet 1. sz. melléklete helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A lakossági hulladékszállítás díja a gyűjtőedényzet egyszeri ürítésére (heti egy ürítés)
- 80 literes gyűjtőedényzetben edénybiztosítás nélkül 236.- Ft
- 80 literes gyűjtőedényzetben edénybiztosítással 264.- Ft
- 120 literes gyűjtőedényzetben edénybiztosítás nélkül 264.- Ft
- 120 literes gyűjtőedényzetben edénybiztosítással 292.- Ft
- 240 literes gyűjtő edényzetben edénybiztosítás nélkül 514.- Ft
- 240 literes gyűjtő edényzetben edénybiztosítással 593.- Ft

2. §
A melléklet egyéb rendelkezései, melyet a 14/2008.(XII.29.) számú rendelet határozott 
meg, változatlanul hatályban maradnak.

�. §
Ezen rendelet 2010. január 1. napjával lép hatályba, egyidejűleg a 14/2008. (XII. 29.) sz  
rendelet 1 §-a hatályát veszti.
Izsák, 2009. december 29.

Mondok József  polgármester
Dr. Hauzmann János címzetes főjegyző

A kábeltévé-hálózat 
új csatorna-kiosztása Kedves „IZSÁKI HÍrEK”! Kedves Tetézi Lajos!

TornaA 2009/10-es tanév-
ben megváltozott összeté-
telű csapatokkal kezdtük 
el a versenyszezont. Először december 12-
én Budapesten, a Rákoskerti Tornakupán 
versenyeztünk. A III-IV korcsoportosokkal 
utaztunk el. Betegség miatt csak négyen 
tudtak részt venni a tornakupán. Mivel a 
csapatversenyben értékelhető minimális 
csapatlétszámot - 5 fő - nem értük el, így 
csak az egyéni összetett versenyben vehet-
tünk részt. Legeredményesebb tornászunk 
Langó Dávid volt. Nyolcadik helyezést ért 
el. (Résztvevők: Bíró János, Hajma Tamás, 
Langó Dávid és Szabó Gergő) 

A következő versenyünk december 
18-án volt, Kalocsán, az Öcsi-Bácsi Kupa. 
Itt kis létszámú csapatokkal lehetett tor-
názni. Az alsósok közül a rutinos negyedi-
kesekből álló csapat megnyerte a versenyt. 
(Csapattagok: Konkoly Dominik, Kovács 
Milán és Vida Izsák) A kezdőkből álló 
másik csapatunk sem vallott szégyent. Ki-
csivel leszorulva a dobogóról negyedikek 
lettek. (tagok: Hajma András, Lakos Lajos, 

Langó Barnabás és Mózes 
László) Az egyéni össze-
tett versenyben Konkoly 
Dominik második, Kovács 

Milán harmadik lett.
A felsősök is két csapatra bontva tor-

náztak. A Langó Dávid és Langó Zoltán 
alkotta csapat megnyerte a versenyt. A 
másik csapat harmadik lett. (Bíró János, 
Józsa László és Szabó Gergő) Az egyéniben 
Langó Dávid második, míg Langó Zoltán 
harmadik helyezést ért el.

2010. január 16-án Debrecenben, a 
XVIII. Bocskai-Vénkert Kupán tornáz-
tunk. Az új év első versenye nem sikerült 
a legjobban. A rontásokkal tarkított 
gyakorlatok pontszámai csak az ötödik 
helyre lettek elegendőek. (Csapattagok: 
Bíró János, Hajma Tamás, Langó Dávid, 
Langó Zoltán és Szabó Gergő)

2010. február 6-án rendezzük meg a 
VIII. Sárfehér Kupa meghívásos fiú torna-
versenyünket Izsákon, a Sportcsarnokban. 
A verseny 11 órakor kezdődik. Az érdeklő-
dőket, szurkolókat szeretettel várjuk! 

Szabó József

POsTáNKBÓL

Minden évben, január hó-
napban, a Doni áttörés évfor-
dulójához közeledve,  immár 
67. éve, hogy a II. világhábo-
rúban elesett, idegen föld-
ben porladó hős elődeinkre, 
hozzátartozóinkra: apáinkra, 
fiakra, testvérekre, rokonok-
ra, valaha városunkban élt 
magyarokra emlékezünk .

Izsák városából is sokan 
kapták meg a katonai behí-
vókat és mentek el, családot, 
barátokat, szerelmeket, szü-
lőket otthagyva- teljesíteni 
a haza iránti kötelességüket, 
katonai esküjükhöz hűen.

Mi, akik itthon marad-
tunk, anyák, feleségek, gyer-
mekek, testvérek, sokáig és 
reménykedve vártuk róluk 
a híreket, a szűkszavú zöld 
tábori levelezőlapokat, hogy 
élnek, szeretettel haza gon-
dolnak reánk, várják, hogy 
újra láthassuk egymást.

A sors azonban kegyet-
len és dermesztő hideggel az 
orosz fagyos földön, akna-
mezőkön, dörgő ágyúszóval, 
durva, vad tankok özönével, 
túlerővel megakadályozta, 
hogy még egyszer láthassuk 
és megölelhessük őket!

A 7 éves gyermek, - aki 
akkor voltam - valószínűleg 
a többi gyermekhez hason-
lóan- egész további életében 

hiányolta az édesapja szerető 
ölelését, irányító, féltő, pél-
damutató lényét. Kerestem, 
kutattam, mennyire szeret-
tem volna tudni, hogy hol 
és hogyan élhettek ott, azon 
az idegen, ellenséges földön, 
több ezer kilométerre Izsák-
tól, a hazájuktól? Sokszor 
átnéztem hivatalos iratokat, 
amelyeket a Hadtörténeti In-
tézet Levéltárából szereztem 
be, hátha ráakadok valamire, 
ami eligazítana, kitől kap-
hatnék valami emléket róla, 
hiszen  voltak bajtársai, akik 
szerencsésebbek voltak és 
hazajöttek onnan a pokolból!? 
És akkor, sok-sokévi keresés 

után egy néven  és egy váro-
son akadt meg a szemem, ahol 
nekem is volt ismerősöm,... 
aki segíteni tudott.

 A 75. születésnapomra 
az egyik legnagyobb ajándék 
volt, hogy a mellékelt képeket, 
egy általam addig nem ismert 
bajtársának a leánya, édesapja 
hagyatékából elküldte nekem.
Addig az édesapámról az utol-
só megmaradt fényképem az 
az1940-ben készült családi fotó 
volt (alsó kép), amit Erdély vis-
szafoglalásához bevonulásakor 
készítettek kis családunkról.

Nagyon szegényes,  le-
pusztult orosz világot mu-
tatnak a képek. Édesapám 
42 évesen, kissé megfogyva, 
komoly arccal áll két másik 
bajtársa között. Talán élnek 
még Izsákon olyan emberek, 
akik ráismernek a Ref. Egyház 
egykori iskolaigazgatójára, 
néhai vitéz Molnár Sándorra, 
aki  hangjával és orgonálásá-
val 27 éven át szolgálta a re-
formátus gyülekezetet, amíg a 
többi hőssel együtt életét nem 
adta a HAZÁÉRT! Legyen 
áldott az emlékük! Legyünk 
méltók emlékükhöz

  Dr. Juharosné vitéz 
Molnár Piroska

2010. január 1-jétől változott a helyi kábeltévé-kínálat. Az új 
csatornakiosztást az alábbiakban közöljük.

A kínálatban újként szereplő, az RTL-csoporthoz tartozó, Life 
Network csatorna életmódmagazinjának egyik műsorvezetője Ső-
reghy Zita (aki a Fókusz című műsornak is készít riportokat). Így 
Árvai Zoltán mellett, akit a Hálózat TV műsorvezetőjeként láthat-
tunk, immár újabb izsáki közreműködőt köszönthetünk országos 
tévécsatornán.



IZSÁKI Hírek  2010. január 20.8. 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, e-mail: itv@vitae.hu
Hirdetésfelvétel: Izsák Kht. Tel.: 76/568-076

Készítette: Kópia Kft. Kiskunhalas.
Felelõs vezetõ: Lichtenberger Csilla

ISSN 1587-7418

Anyakönyvi Hírek

ÜGYELETEK

APRÓHIRDETÉSEK

Születtek: Hajma Csaba an: Bencze Katalin, Kovács Barnabás 
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éves, Nyár u. 9. Petrovics András 92 éves, Rákóczi u. 4., Radics 
Péterné sz: Patai Irén 62 éves, Szigligeti u. 14, Pálfi István 84 
éves, Mező u. 13.,Urbán Józsefné sz: Kökény Krisztina 68 éves, 
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Január 20. szerda
18.00: Kölyök TV. (ism.)
19.05: Megyei Krónika
19.35: ITV Híradó (ism.)
20:05: Biztonsági Zóna

Január 21. csütörtök
18.00: Kölyök TV.
19.05: Megyei Krónika
19.35: Esti vendég - 
           ITV riportműsor
           Böjte Csaba 
           dévai ferences szerzetes
20.05: Szivárvány Magazin

Január 26. kedd
14.00: Közvetítés a képviselő-
            testület üléséről

Január 27. szerda 
18.00: Kölyök TV.
19.05: Megyei Krónika (ism.)
19.35: Közvetítés a képviselő-
           testület üléséről 
           (felvételről)

Január 28. csütörtök
18.00: Kölyök TV.
19.05: Megyei Krónika
19.35: IKEM előadás 
           - Kunbabák

Február 3. szerda
18.00: Kölyök TV. (ism.)
19.05: Megyei Krónika (ism.)
19.35: Református Krónika
19.50: Biztonsági Zóna

Február 4. csütörtök
18.00: Kölyök TV.
19.05: Megyei Krónika
19.35: Esti vendég - 
           ITV riportműsor

Február 10. szerda
18.00: Kölyök TV. (ism.)
19.05: Megyei Krónika (ism.)
19.35: Esti vendég - 
            ITV riportműsor

Február 11. csütörtök
18.00: Kölyök TV.
19.05: Megyei Krónika
19.35: Katolikus Krónika -
           Böjte Csaba izsáki 
           tanúságtétele 
20:05: Biztonsági Zóna

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.

Kábeltévé ügyelet
Január 18-2�.: Izsák László, 06-20/778-25-04
Január 2�-�1.: Farkas Zsolt, 06-20/778-25-03

Február 01-0�.: Izsák László
Február 08-1�.: Farkas Zsolt
Február 1�-21.: Izsák László
Február 22-28.: Farkas Zsolt

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

Vízmû
0630/908-1799

Legolcsóbban!
Benyovszki Kft. Gedeon dűlő 250.

Tüzifa (6 féle), fabrikett, fűrészáru, 
sziklakerti kő, burkolókő, rönk kerti bútor és 

játék, virágládák, kutyaházak, stb.
Áraink változatlanok! Ha mégis soknak 

találja, alkudjon! Ha tud hiteles olcsóbb árat, 
mondja el nekünk, s mi annál is kedvezmé-
nyesebben adjuk áruinkat és termékeinket.
Esetleges meg nem egyezés esetén az ismer-
tetett árainkon vásárolhat. Tehát mindent a 
legolcsóbban, ingyenes házhoz szállítással!

AJánLATunk vISSZAvOnáSIg ÉrvÉnyES!
Tel: 06-20/954-90-75, 06-30/431-86-88, 

06-30/935-21-30

Ha sírkő, akkor
Szabadszállás

- Müller Gránit!
A világ legjobb gránitbányáiból gondosan 

összeválogatott alapanyagokból!
Gránit, műkő, márvány síremlékek 

a megszokott áraknál lényegesen olcsóbban!
Ingyenes árajánlat-készítés akár otthonában 

is, számítógéppel!
Sírtisztítás, lefedés, szét- és összerakás 

kedvező áron!
Ablakpárkányok, konyhapultok gránitból, 

márványból.
Szökőkutak természetes kőből kül- és 

beltérre.
Burkoló anyagok.

NE DÖNTSÖN NÉLKÜLÜNK!!
Müller Zoltán kőfaragó, épületszobrász.

Időpontegyeztetés: 
06-70/457-00-70 76/353-092

Szabadszállás, Bajcsy-Zs. u. 12-13.
e-mail: zoltanmuller@gmail.com

Sürgősen eladó Izsák, Bocs-
kai u.26. szám alatti családi 
ház. Érd.: +36-20-661-5709 
telefonon.

Szántóföldet, gyepet napi 
áron továbbra is vásárolok (min-
den ellenkező híreszteléssel 
szemben). Ajánlathoz szükséges 
pontos helyrajzi szám, terület 
nagyság eladási árajánlat. Le-
vélben: Izsák, Szabadság tér 
26. Tel: 06-30/938-13-65 Nagy 
Ferenc

AKCIÓK ÉS ÚJDONSÁGOK
A GYROS BÜFÉBEN

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

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

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

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

Kedden, pénteken  lángos.

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

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

ÉrTESÍTÉS
A Védőnői Szolgálat

 Méhnyakszűrés-t végez 
2010. február 1�-én, hétfõn

8-12 óráig 
A rákszűrés helye: EGÉSZSÉGHÁZ /Zöldkereszt/ 

Vizsgálatot végző orvos: Dr. Csuka Ferenc
Érdeklődni és időpontot egyeztetni 

reggelente 8 és 9 óra között telefonon
vagy személyesen lehet az egészségházban. 
Kérünk mindenkit éljen ezzel a lehetőséggel
a zökkenőmentes lebonyolítás érdekében.

Tel: 374-032, valamint Illésné Király Mária: 20/2222 012, 
Vandlikné Ficsor Renáta: 20/886 1991

VÉDŐNŐK

Fenyőfák elszállítása
Értesítjük a lakosságot, hogy a  fenyőfákat el-

szállítja a hulladékszállító autó, 
amenyniben a kuka mellé kiteszik szállítási 

napokon.
a fenyőfákat 2010. január 30-ig szállítják el.


