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Meghívó
Március 15-én 10 órakor a 

’48-as emlékmű előtt tartjuk, 
az 1848-as Forradalom évfor-
dulójára emlékező ünnepsé-
günket, melyre minden Izsá-
kit tisztelettel meghívunk.

Városi Önkormányzat

A FAO regionális főigazgatója
az izsáki tésztaüzemben

Születésnap

Új egyházközségi 
képviselő-testület

Maria Kadlecikova,  az 
ENSZ Élelmezésügyi és Me-
zőgazdasági Szervezete (FAO) 
Európai és Közép-Ázsiai Regi-
onális Hivatalának főigazgató-
ja, Juhász Sándor meghívására, 
a napi 200 mázsa terméket 
előállító, a világ sok országá-
ba szállító, Izsáki Házitészta 
Üzem munkájával, termékeivel 
ismerkedett. A FAO kiemelt 
feladatának tekinti a világ 
éhezőinek megsegítését. En-
nek lehetőségeiről kérdeztük 
a budapesti székhelyű ENSZ-
szervezet főigazgató asszonyát 
izsáki látogatásakor.

– A világon több mint egy-
milliárd ember éhezik, kétpercen-
ként hal éhen egy-egy gyermek. 
Az ENSZ szakmai szervezetei 
mit tudnak e drámai helyzet 
ellen tenni?

– Sokat, de ez önmagában 
még nem elég. A megoldáshoz 
a tagországok szándéka és te-
vőleges segítsége is szükséges. 
Például a tehetősebbek befekte-
tései a szegényebb régiók mező-
gazdaságába, élelmiszeriparába, 
infrastruktúrájába, oktatásába, 
képzéseibe. Utóbbival sokat se-
gíthetnek, segíthetünk közösen 
abban, hogy ne érjék felkészület-
lenül az embereket a klímaválto-
zás okozta problémák, melyek a 
legnagyobb kihívást jelentik ma 
a világ mezőgazdasága számára. 
Különösen a szegényebb régiók-
ban. Sokan azt gondolják, hogy 
komoly ínség csak tőlünk távol, 
Afrikában, Ázsiában, Dél-Ame-
rikában van. Sajnos tévednek. 
Ukrajna, Moldova, vagy Albá-
nia is e kategóriába tartozik. S 
ezek bizony igen közel vannak 
hozzánk.

– Míg a világ egyik felében 
tömegek éheznek, addig egy 
felmérés szerint az Egyesült 
Államokban a megvásárolt élel-
miszerek 40 százaléka a ku-
kákba kerül. Európában ettől 
valamivel „jobb” a helyzet, itt 
„csak” 10-20 százaléknyi. Ez 

arra figyelmeztet, hogy komoly 
szemléletváltásra volna szükség 
a jólétben, vagy a viszonylagos 
jólétben élő országokban.

– Ez egy etikai probléma, 
mellyel szervezeteinknek nehéz 
mit kezdeni. Az embereknek 
saját maguknak kellene átlát-
ni, hogy mire és mennyire van 
szükségük. Ez ügyben mi csak 
tanácsokat adhatunk, de nem 
foghatjuk a kezüket a vásár-
lásnál. Lehetőségünk annyi, 
hogy felhívjuk a figyelmet, amit 
kidobnak, az másoknak az életet 
jelentené.

– Általában is takarékoskod-
ni kellene az élelemmel, hiszen 
a Föld népessége hamarosan 9 
milliárdra nő, a mezőgazdasági 
területek viszont nem nőnek, sőt 
sokfelé kimerülőben vannak a 
meglévő termőföldek is, a nö-
vekvő szárazság és a természetes 
trágyázás elmaradása miatt.

– Igen, de ezekre is lehet 
megoldást találni. Megfelelő 
növényi kultúrákkal, technoló-
giákkal és a fenyegető szárazság 
miatt, öntözéssel. Mindezt meg 
kell tanítani a földdel dolgozó 
embereknek. Mi egyebek mel-
lett ezen dolgozunk. Téves az a 
sokakban meglévő nézet, hogy 
a földet megfelelő tudás nélkül 
is jól lehet művelni. Persze nem 
csak az emberek szemléletváltá-
sára van szükség. A fejlett orszá-

gok környezettudatosságának is 
változnia kell, hiszen a veszélyes 
klímaváltozás mögött az ő érzé-
ketlenségük is ott van. Gondol-
junk csak a tavalyi klímacsúcsra, 
ahol a nyolc legfejlettebb állam 
közül csak ketten vettek részt. 
Pedig e vészes folyamat megál-
lításában nekik lenne a legtöbb 
feladatuk.

– Az izsáki tésztaüzemmel 
ismerkedett. Az itt tapasztaltak 
alapján elképzelhetőnek tartja, 
hogy az izsáki tészták eljussa-
nak a világ szükséget szenvedő 
régióiba is?

– Szervezetünk nagyon fon-
tosnak tartja a mezőgazdasági, 
élelmiszeripari kis- és közép-
vállalkozásokat a világélelmezés 
szempontjából. Ezért is fogad-
tuk el az izsáki meghívást. Ez 
az üzem igen magas minőségű 
termékeket állít elő jó áron. Az 
itt készült termékek minősége, 
ára lehetőséget kínál az együtt-
működésre az ENSZ élelmiszer 
programjával. Nyilván erre ki 
kell alakítani egy együttműkö-
dést. Egyebek mellett abban a 
tekintetben, hogy a megcélzott 
területeken élők étkezési kul-
túrájának, ízlésének megfelelő 
termékeket állítsanak elő az 
üzemben. Mi az itt látottak alap-
ján segítünk ennek az útnak az 
egyengetésében.

-tetézi-

A vendégek a gyakorlatban is megismerkedtek 
a termeléssel

Meglepetés programmal 
köszöntötték 70. születésnap-
ja alkalmából vezetőjüket az 
Ezüst Gólya Nyugdíjas Klub 
tagjai. Árvai Istvánné egy más 
program tudatában érkezett a 
művelődési házba, ahol klub-
társai egy bensőséges ünnep-
ség keretében köszöntötték a 
kerek évforduló alkalmából. 
Az önkormányzat nevében 
Mondok József polgármester 
fejezte ki jókívánságait az 
ünnepeltnek.

A karácsonyi időszakban új képviselő-testületet választott a 
katolikus egyházközség. Az öt évre mandátumot kapott testület 
tagjai lettek: Baranyi József, Bognár Mária, Dr. Bozóky Imre, Csomor 
József, Gellér József, Hajma Tamás, Hajma Zoltán, Izsák Jenőné, 
Józsa László, B. Kiss László, ifj. Kovács József, Kutas Tibor, Mezei 
István, Perjésné Kiss Etelka, B. Szabó Péter. Kisizsáki tagok: Beke 
Gyuláné, Kiss Bálintné, Lehotai Ilona. Póttagok: id. Kovács József, 
Rábaközi Zoltán, Szalma István, Szántói István. Január 24-én va-
sárnap, a 9 órai szentmisében tettek esküt a képviselők, majd első 
ülésükön megválasztották a tisztségviselőket. Egyházközségi világi 
elnök Kutas Tibor, egyházközségi jegyző Mezei István, egyházkö-
zségi gondnok, pénztáros Hajma Tamás, templomgondnok Gellér 
József, temetőgondnok Baranyi József, számvizsgáló Csomor József 
és Rábaközi Zoltán lett.

Az új képviselők eskütétele

Szoros, ám bíztató 
évkezdet

Az év eleje, az esztendő gaz-
dálkodását megalapozó költségve-
tés megalkotásával, elfogadásával 
kezdődik, úgy országosan, mint az 
önkormányzatok esetében. Ismert, 
hogy a gazdasági válság miatt, 
komoly pénzhiánnyal kell meg-
küzdeniük a helyhatóságoknak is a 
napi működés során. A képviselő-
testület legutóbbi ülésén Izsákon 
is elfogadta a város költségvetését. 
Mondok József polgármestert a 
helyi büdzséről kérdeztük.

– Viták természetesen mindig 
vannak, de úgy érzem sikerült a 
megfelelő kompromisszumokat 
megkötnünk az éves költségvetést 
illetően. Mint évről évre láthattuk 
az önkormányzatok egyre nehe-
zebb helyzetbe kerülnek. A mi költ-
ségvetésünk is rendkívül szoros. Az 
idén 38 millió forinttal kevesebből 
gazdálkodhatunk, mint az elmúlt 
évben, de ezzel együtt is sikerül 
megőrizni működőképességünket. 
A takarékossági intézkedéseket az 
intézményvezetők megértették és 
elfogadták. Ezért köszönet illeti 
őket. Eme takarékossági változta-
tások hatásai a következő években 
lesznek érezhetők költségvetésünk-
ben. Ezekkel az intézkedésekkel az 
eddigi stabil működésünkhöz ha-
sonló működést szeretnénk Izsák-

nak biztosítani. Nagyon örömteli 
dolog, hogy városunk tenni tudó 
polgáraiban kezd kibontakozni 
egy új és nagyon pozitív szemlélet, 
amely reményeink szerint szokássá 
válik a jövőben. Egyik vállalkozónk 
2 millió forinttal járult hozzá a 
város művészeti-, sport- és civil-
szervezeteink működtetéséhez, s 
példája nyomán már más is jelezte 
hasonló szándékát. Mindemellett 
a képviselő-testület tagjai már az 
elmúlt évben lemondtak tisztelet-
díjukról, hasonló támogatói szán-
dékkal. Érzékelve, hogy szükség 
van erre a támogatásra is.

– Országgyűlési választások 
előtt állunk, s azt követően hama-
rosan önkormányzati választások 
is lesznek. Sokakat foglalkoztatnak 
ezek a voksolások. 

– Igen, lázas választási idő-
szak előtt állunk. Az embereket 
valóban élénken foglalkoztatja ez 
a kérdés. És nem csupán a tavaszi 
országgyűlési voksolás. Az őszi 
választásokra utalva már többen 
kérdezték tőlem, hogy indulok-
e újra a polgármesterségért. A 
válaszom igen. Szeretném tovább 
szolgálni a várost és annak pol-
gárait, munkámmal elősegíteni a 
város boldogulását, ha a választók 
is így akarják.
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KÉT ÉVTIZED A VASUTAS ÉRDEKVÉDELEMBEN

Az izsáki vasútvonal visz-
szaállításáért is dolgoznak

Köszönet
Ezúton köszönöm a rá-

szoruló családok és Szolgála-
tunk nevében Mondok József 
Polgármester Úrnak, valamint 
Izsák Város Önkormányzatá-
nak a családok részére juttatott 
tűzifa-támogatást.
Sörösné Boldoczki Tímea

intézményvezető Izsák 
Város Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálata

Tisztelt 
Adózók!

Tisztelt 
Adózók! 

Hurrá, úszni tanulunk!

Torna
Egészségügyi 
nap Izsákon, 

Húsz éve alakult a kecskeméti Vasúti és Közlekedésben 
Dolgozók Demokratikus Munkástanácsa, a VKDM, mely 
szervezet komoly munkát végez a bezárt vasúti mellékvonalak 
-köztük a mi vasutunk- újra megnyitásáért. A kerek évforduló 
alkalmából rendezett munkásgyűlésen Kőváry Antal alapító 
elnök foglalta össze az elmúlt két évtized érdekvédelmi mun-
káját. Legfőbb eredményeik között említette, hogy százfős 
szakszervezetük egységes maradt, s így hatékonyan tudták 
képviselni a dolgozói érdekeket. Huszonnyolc munkaügyi 
vitájukat -egy kivételével- pozitív eredménnyel zárták. 

A dolgozói érdekvédelem mellett, az utazóközönség szol-
gálatában is komoly munkát végez a VKDM. A mellékvonalak 
bezárása elleni aláírásgyűjtő és tiltakozó akciójukkal a mi-
nisztérium is kénytelen volt foglalkozni. A szaktárcától ugyan 
elutasítást kaptak, ám az ellenzéki közlekedéspolitikusok 
-akikhez szintén eljuttatták tiltakozásukat- támogatásukról 
biztosították őket. A szakszervezet tagjai bíznak abban, hogy 
az ő munkájuknak köszönhetően is, hamarosan újraindul a 
vonatközlekedés térségünk bezárt vonalain. Olvasóink előtt is 
ismert a VKDM ez ügyben végzett munkája, hiszen többször 
is beszámoltunk erről, valamint az általuk kezdeményezett 
aláírásgyűjtésbe is bekapcsolódtunk, és a térségben a legtöbb 
aláírás nálunk, Izsákon gyűlt össze.

A jubileum alkalmából, 
közösségi munkájuk elisme-
réseként tizenheten vehették 
át, a tízévente kiosztásra 
kerülő Pulai László-díjat. 
A szakszervezet tagjain kí-
vül három olyan kívülálló 
személy is megkapta a ki-
tüntetést, akikről a tagság 
úgy ítélte meg, hogy érdemi 
segítséget nyújtottak a bezárt 
mellékvonalak újraindításáért 
végzett munkájukhoz. E szép 
megtiszteltetésben részesült 
e sorok írója is. A kitüntetést 
tragikus hirtelenséggel el-
hunyt alapító tagjuk emléké-
re hozták létre 2000-ben. 

-tetézi-

Hozzászólási joggal meghívott vendégek: Baranyi Balázs az 
első vasúti munkástanács alapítója, dr. Sárközi István Kecs-
kemét alpolgármestere, Somodi Mária a Magyar Közlekedési 

Klub titkára, Tetézi Lajos főszerkesztő 

Jól kezdődött az ősszel a tanév 
az izsáki általános iskola másodikos 
tanulói számára. Régi vágyunk 
vált valóra azzal, hogy a kiskőrösi 
tanuszoda megnyitásával a mi 
tanulóink is bekapcsolódhattak 
az úszásoktatásba. A tanítási órák 
tömbösítésével hetente lubickol-
tunk az örömben és a vízben is. 
Nagy volt a boldogság a gyerekek 
és a szülők részéről is, hisz ők is 
tudták, mennyire fontos ez a mai 
mozgásszegény világunkban. Nem 
volt könnyű egy-egy családnak 
előteremteni a költségek összegét, 
de sikerült pályázati és szponzori 
támogatással. Így a 2. évfolyam 
mind a 61 gyermeke eljutott az 
uszodába. 

A tanfolyamon való részvétel 
hozzájárult sokoldalú fejlődésük-
höz. Íme néhány terület, a teljesség 
igénye nélkül.

Megismerték a gyerekek a 
szolgáltató helyiségek, eszközök 
rendeltetésszerű használatát. A 
tanfolyamon való részvétel bővítet-
te, gyakoroltatta a társas viselkedés 
szabályait. Erős közösségformáló 
hatása volt, segítették egymást a 
gyerekek a vízben és az öltözőkben, 
erősödött bennük a tolerancia. 
Megtanulták, hogyan kell vigyázni 
saját és társaik testi épségére vízben 
és környékén. Kitartásuk, türelmük 
sokat fejlődött. Fegyelmük, figyel-
mük javult. Más, iskolán kívüli 

helyzetben is volt alkalmuk együtt-
működni, megismerni egymást. 
Megtapasztalták az úszás előnyös 
hatásait az egészség megőrzésében, 
megszerzésében -tartásjavítás, 
izomzat, erőnlét, állóképesség fej-
lesztésében. Jól elsajátították a vízi 
gimnasztikát, szerették és várták a 
játékokat. Mindenki jól megtanulta 
a merülést, lebegést hason, néhá-
nyan háton. Mindenki jól végezte 
a gyorsúszás lábmunkáját, 90%- a 
karmunkát. Megismerkedtek a 
mellúszás technikájával, amit több-
ségük sikeresen el is sajátított.

Mindezek mellett rendkívül 
élvezték Pásztor Gyula oktató fog-
lalkozásait, íme néhány gondolat 
a gyerekek írásaiból: A gyerekek 
szerint az úszás jó volt, „mert meg-
tanultam lemerülni a víz alá; meg a 
nagymedencébe is bementem; meg-
tanultam úszni; megbarátkoztunk 

a vízzel; sokat játszottunk, lehetett 
ugrálni, fogócskázni, meg „dől a 
fát” játszani, vadászni  a nagyme-
dencében; mert bele merek ugrani 
a mélyvízbe és jó volt a terpeszfogó; 
sok jutalomdobást kaptunk Gyula 
bácsitól”.

Köszönet Pásztor Gyulának, és 
az uszoda összes dolgozójának, akik 
ebben a kulturált környezetben,  
munkájukkal  hozzásegítették a 
gyerekeket az életre szóló élmény-
hez. 

Nagyon örülnek a 3. és 4. 
évfolyam tanulói is, mert a tanév 
folyamán számukra is adott lesz a 
lehetőség az úszás elsajátítására, 
vagy tökéletesítésére. 

Penczné Oláh Ibolya 2. a of., 
Kovács Edina 2. b of., 

Dr. Reznerné Viczián Erzsébet 
2. c of. 

Tisztelt 
Adózók!

Kérjük, adójuk 1 %-ával 
támogassák a Tanítók 

Alapítványa az Izsáki Erdei 
Iskoláért alapítványt. 

Adószám: 
18354311-1-03.

Köszönettel: Kuratórium

Kérjük, adójuk 1 %-ával 
támogassák az Izsákért Köz-
alapítványt. Felajánlásukkal 
a helyi kulturális-, sport- és 

közösségi élet színvonalasab-
bá tételéhez járulnak hozzá. 

Adószám: 
18351851-1-03.

Köszönettel: Kuratórium

Kérjük támogassa a Kisi-
zsákon megépült kápolnát 

személyi jövedelemadójának 
1%-val  „Kisizsák Kápolnájá-
ért „ alapítványon keresztül. 

Adószám: 
18353664-1-03

 Támogatásukat köszönjük! 
Kuratórium

Kőváry Antal elnök adott 
számot az elmúlt két évtized 

munkájáról

a Művelődési Ház-
ban, április 8.-án  

8-12 óráig!

-ingyenes hallásvizsgálat, 
előzetes bejelentkezési lehe-
tőséggel. T: 76-401-238

-ingyenes szemészeti vizs-
gálat, előzetes bejelentkezési 
lehetőséggel. T: 76-485-472 

-számítógépes érrendszeri 
állapotfelmérés 6.000,-Ft 
helyett a szűréseken 2.000,-
Ft/fő, előzetes bejelentkezési 
lehetőséggel. T: 76-322-993

-koleszterin és vércukor 
mérés 500-500,-Ft/fő.

10 óra 30 perctől ingyenes 
előadás kb. 60 percben, az 
érszűkület, érelmeszesedés 
kialakulása, ebből kialakuló 
megbetegedések és tünetei, 
hajlamosító tényezők, leg-
újabb kezelési lehetőségek 
a SONOTERÁPIÁVAL, BE-
MER TERÁPIÁVAL téma-

körben.

Február 6-án rendeztük meg Izsákon, a VIII. Sárfehér Kupa meghí-
vásos fiú tornaversenyünket. Ez a verseny a Diákolimpia fordulóira való 
felkészülést segíti.  Sajnos az erős havazás miatt néhány csapat nem tudott 
eljönni, így 12 csapat részvételével sikerült megrendeznünk a kupát. Az 
I-II. korcsoportosok között a szegedi Béke Utcai Általános Iskola, a III-IV. 
korcsoportosok között pedig a debreceni Vénkerti Általános Iskola csapata 
nyerte meg a versenyt. Az izsákiak mindkét korcsoportban 4. helyezettek 
lettek. A pontozóbírók Keszthelyi Rudolf, Kis-Tóth Sándor és Molnár Imre 
olimpikonok vezetésével értékelték a tornagyakorlatokat.

Köszönöm támogatóinknak a verseny szervezésében, valamint a 
tornasport egész éves működéséhez nyújtott segítségét! Támogatóink: 
Adrenalin Energia Ital Kft., Bács-Kiskun Megyei Torna Szövetség, Friss-
Hasáb Kft., Gedeon Birtok Pincészet, Golyó Tours Kft., Izsáki Horgász- és 
Pihenőpark, Izsáki Házitészta Kft., Izsákért Közalapítvány, Izsák Város 
Képviselő-testülete, Kakszi Betonfuvarozó Kft., Kiskun-Next Autósisko-
la, Laguna ABC Kft., Losonczi Mihály, Minibor Pincészet Kft., Moil Kft., 
Mondok Kft., Prikkel László.

Február 8-án rendezték meg a Torna Diákolimpia városi döntőjét, 
Kecskeméten. Tornászaink mindkét korcsoportban továbbjutottak a február 
18-án megrendezésre kerülő megyei döntőbe.

Február 9-én, az Alapfokú Diákversenyek megyei döntőjében tor-
náztunk. A csapatversenyben alsósaink 2. helyen végeztek. Felsőseink 
megnyerték a döntőt. Az egyéni összetett versenyben az alsósok közül 
Konkoly Dominik 2., a felsősök közül Langó Dávid 1., Langó Zoltán 3. 
helyezett lett.

Csapattagok: 
- I-II. kcs.: Bárdi Márk, Hajma András, Konkoly Dominik, Kovács Milán, 

Lakos Lajos, Langó Barnabás, Mózes László és Vida Izsák
- III-IV. kcs.: Bíró János, Hajma Tamás, Józsa László, Langó Dóvid, 

Langó Zoltán, Mihály   Dávid és Szabó Gergő
Szabó József
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TETÉZI LAJOS

Gondolom...
...azzal a legtöbben egyetértenek, legaláb-

bis elméletben, hogy nagyon fontos az egymás 
iránti szolidaritás. Nem nehéz belátni, hogy 
lényeges feltétele ez az emberek közötti ered-
ményes együttműködésnek. Igaz ez a kisebb 

és a nagyobb közösségekre egyaránt. Hogy ez az elméleti 
alapvetés mennyire él a gyakorlatban is, az viszont már nem 
ilyen egyértelmű kérdés.

Gondolom, mindenki megfigyelte már az emberek reak-
cióit egy-egy sztrájk alakalmával. Amikor valamely szakma 
képviselői munkabeszüntetéssel, másoknak kényelmetlen-
séget, netán nehézséget okozva próbálnak érvényt szerezni 
követeléseiknek. Bizony sok méltatlankodó nyilatkozatot 
hallhatunk ilyenkor. Esetleg magunk is bosszankodunk, hogy 
ebben, vagy abban ugyan miért akadályoznak bennünket a 
sztrájkolók. Pedig ilyenkor lenne igazán fontos a szolidaritás. 
Mert könnyen megeshet, hogy holnap meg mi várnánk el a 
magunk számára ugyanezt. Sajnos a tapasztalat azt mutatja, 
hogy bennünk, magyarokban nem igazán működik az e fajta 
együttérzés, együttműködés.

Gondolom, néhányan felteszik a kérdést, miről is jutott ez 
éppen most az eszembe? Nos, lapunk jelen számában olvashat-
nak a Vasutasok és Közlekedésben Dolgozók Demokratikus 
Munkástanácsa fennállásának huszadik évfordulójáról. Egy 
olyan szakszervezetről, amely nem csak a tagság szakmai 
érdekeit képviseli, hanem a bezárt vasútvonalak mentén 
élőkét is. Minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy e 
síneken mihamarabb ismét vonatok járjanak. Az ő érdekük 
is, mondhatják erre olvasóink. Hát persze, hiszen hivatássze-
rető emberekként aligha örülhetnek bármiféle leépítésnek, 
de azért az is igaz, attól, hogy például a mi vasutunk nem 
jár, ők még vasúti dolgozók. A saját közvetlen érdekük tehát 
nem feltétlen indokolná az ez irányú érdekvédelmi munkát. 
Mégis megteszik. Szép példáját adva a valódi szolidaritásnak, 
összefogásnak, melyet bizonyos politikusok, politikai körök 
igen szívesen rombolgatnak. 

Gondolom, sokan hallották az e féle próbálkozások egyik 
„gyöngyszemét” a napokban. Mesterházy Attila kormányfője-
lölt arról szónokolt egyik kampánygyűlésén, aggódik amiatt, 
hogy jobboldali orvosok esetleg lelkiismeretlenül látnak el 
baloldali pácienseket, illetve jobboldali pedagógusok nem 
a kellő színvonalon oktatják baloldali szülők csemetéit. Ezt 
hallva, azért épeszű emberben joggal merül fel a kérdés: ez az 
ember ennyire ostoba, vagy csupán a már jól bevált taktikájuk 
szerint próbálja újra egymásnak ugrasztani az embereket? E 
dilemma feloldásában sokat segít az MSZP és Mesterházy 
közleménye. Álláspontjuk szerint nincs ok bárkitől is elnézést 
kérni e megjegyzések miatt...

Karitász-bálÖnkormányzati hírek

Pályázatnyertes fiatal 
mezőgazdasági vállalkozó

A Képviselő-testület 2010. január 26.-án tartott ülésén 
tárgyalta előzetesen az Önkormányzat 2010. évi költségvetését. 
A Testület az Önkormányzat 2010. évi előzetes költségvetését 
elfogadta azzal, hogy a külterületi utak javítására 500 e Ft, a 
kisizsáki utcák javítására 225 e Ft. beépítésre kerül - a pályázati 
tartalék terhére. A Képviselő-testület a 2010. évi ülésterv elő-
terjesztését kiegészítette és a kiegészítésekkel együtt, elfogadta. 
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési 
tervét az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyta.

A Testület az 1992. évi XXIII. tv. 34.§ (3) bek. alapján a 
köztisztviselők 2010. évi teljesítménykövetelményeinek alapját 
képező kiemelt célok meghatározását az előterjesztésnek megfe-
lelően határozza meg. A Képviselő-testület a jegyzői teljesítmény-
követelménynek 2010. évi meghatározásával egyetért.

A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az izsáki 0361/1 hrsz-ú, 
0365/14 hrsz-ú ingatlanok és a közöttük haladó 0362 hrsz-ú út 
telekalakításához, a 0362 hrsz-ú út 107 m2 nagyságú területének 
forgalomképessé nyilvánításához. Hozzájárul a 0362 hrsz-ú út 
területéből 107 m2 területnagyság értékesítéséhez Beke Gyula és 
Beke Gyuláné Izsák, Reviczky u. 58. szám alatti lakosok részére 
3.000.-Ft eladási áron. 

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot 
nyújt be a TIOP.1.2.3/09/01. számú kiírásra - az iskolai könyvtár 
infrastruktúrájának fejlesztésére - Ágasegyháza község Önkor-
mányzatával konzorciumban.

Dr. Hauzmann János címzetes főjegyző megbízásából: 
Bak Nándor aljegyző

Január 30-án tartotta az 
izsáki Karitász-csoport hagyo-
mányos jótékonysági bálját, im-
már 12. alkalommal. A vacsora 
előtt Podmaniczki Imre esperes 
atya köszöntötte a vendégeket, 
kiemelve a jótékonyság, jóté-
konykodás fontosságát, hiszen 
a megjelent vendégek a jegy- és 
tombolavásárlással a Karitászon 
keresztül rászoruló családokat és 
egyedülállókat támogatnak Izsá-
kon. A köszöntő után az ifjúsági 
hittanosok humoros előadásában 
élvezhettük Hófehérke és a hét 
törpe meséjét, amely nagy sikert 
aratott (a gonosz banya kaca-
ja és tükörtisztítási technikája 
mindenkit megfogott, és ugyan 
a törpék nem szerettek a bányá-
ban dolgozni és Hófehérkéért 
sem rajongtak annyira, de a kék 
gumilovon száguldó fénykardos 
királyfi megmentette a helyzetet 
és a királylányt). 

A finom marhapörkölt vacso-
ra és rétes desszert után, amiért 
és a kiszolgálásért is köszönet il-
leti a Vino étterem dolgozóit, újra 
a tánctér felé irányult a figyelem. 
Ugyanis a fiatalok francia tánccal 
nyitották meg a mulatságot, ame-

lyet a lányok egyforma ruhája tett 
még szebbé. Ezúton is köszön-
jük Diószegi Ferencné Marika 
néninek a ruhák megvarrásában 
nyújtott segítségét! 

A nyitótánc után a zene-
karnak csak röpke pihenőket 
engedélyezett a mulatni vágyó 
vendégsereg, egészen a tombo-
lahúzásig, amelyet nagyon sokan 
vártak. Nagyon sok izsáki vál-
lalkozótól és boltostól kaptunk 
tombolatárgy felajánlásokat, ez-
zel is bizonyítva, hogy gazdasági 
válság ide vagy oda, nem veszett 
ki a nagylelkűség az emberekből. 
Miután minden ajándék gazdájá-
ra talált, folytatódott a tánc egé-
szen hajnalig (és aki még nagyon 
éber volt, az lapátolhatta a havat 
utána...).

Ezúton is szeretnénk meg-
köszönni az adományokat, ame-
lyeket felajánlott: az Arany Sár-
fehér Szövetkezet, Bajusz és Fiai 
Üzletház, Beke és Beke 2000 
Kft., Bognár József, Buongiorno 
Pékség, Csomor Kálmánné, Gaz-
dabolt (Magyar János), Gedeon 

Borászati Kft., Hangya Noémi, 
HE-TI Böngészde (Hajnák Er-
zsébet), Holsza Trafik, Ildi ABC, 
Italdiszkont (Horváthné Mózes 
Zsuzsanna), Juhász Tészta Kft., 
Kati Bazár, Kertigép Szaküzlet, 
Konkoly Rózsa, Laguna ABC, 
Látszerész üzlet, Klári Méter-
áru üzlet, Miklovics Józsefné, 
Nagy Trafik, Nonstop Kávézó, 
Odett Bútorszalon, Oreskó Nán-
dor, Papp Ernőné, Papp Zoltán, 
Prikkel László, Saci Virágbolt, 
Somogyi Lajos, Színvilág Kft., 
Szivárvány Papír- és Írószer, Te-
lepolc, Tetézi Lajosné, Thermál 
Kozmetikai Kft., Tóthné Grijno-
vitz Anikó, Ungor Kft., Újszászi-
né Kamasz Mónika, Vegyesbolt 
(Kovács Zoltán), Virágbolt (Sza-
badszállási István), Wolf ABC, 
Kínai Áruház (volt mozi), 7. sz. 
Coop ABC. Szintén szeretnénk 
megköszönni azok nagylelkűsé-
gét is, akik ugyan nem jöttek el 
a bálba, de pártolójegyet vettek, 
ezzel is támogatva a Karitászt, 
valamint azoknak is, akik mun-
kájukkal vagy egyéb felajánlással 
segítették rendezvényünket.

A Karitász-csoport nevé-
ben: Perjésné Kiss Etus

Ráczné Virág Ágnes sike-
resen pályázott a fiatal gazdák 
induló támogatására. A több-
gyermekes ifjú anyuka pályavá-
lasztásáról, nyertes pályázatáról 
és terveikről a következőket 
mondja: Gyermekkorom óta 
szoros kapcsolatban vagyok a 
mezőgazdasággal. Szüleim őszi-
barack- és epertermesztéssel 
foglalkoznak több évtizede. A 
munkákból én is folyamatosan 
kivettem a részem. Ezek az 
élmények befolyásoltak azután 
későbbi pályaválasztásomban 
is, így végeztem a Gödöllői 
Agrártudományi Egyetemen 
(SZIE) gazdasági agrármérnök-
ként vidékfejlesztő szakirányon 
és mérnöktanárként. Ezt kö-
vetően Budapesten, a korábbi 
nevén Kertészeti Egyetemen, 
a jelenlegi Budapesti Corvinus 
Egyetemen egyetemi tanárse-
gédként kezdtem el tanítani. 
Oktatói éveim alatt 2004-ben 
európai uniós agrárszakértő-
ként diplomáztam, szintén a 
Szent István Egyetemen. 2007 
decemberében adtam be pá-
lyázatot a fiatal gazdák induló 
támogatására. 2008 végén kap-
tam elfogadó határozatot, így 
2009. január 14-től végzem a 
tevékenységet vállalkozóként. 
Segítő munkatárs a férjem, aki 
aranykalászos gazda, informa-
tikus.

A pályázatban fő tevékeny-
ségnek a csiperkegomba ter-
mesztést választottuk, emellett 
szántóföldi növénytermesztés 
és állattenyésztés is része te-
vékenységi körünknek. Ebben 
az évben, kihasználva, hogy a 
gazdasági válság miatt kaptunk 
némi engedményt, a bevéte-
leink nagy része a szántóföldi 
növénytermesztésből szár-

maznak. Ez már adott volt, a 
gomba hatékony termesztésé-
hez azonban szükség van még 
beruházásokra.

A meglévő pincénk gomba-
termesztésre alkalmassá téte-
lére szeretnénk igénybe venni 
az Európai Mezőgazdasági Vi-
dékfejlesztési Alapból (EMVA) 
a kertészet korszerűsítéséhez 

nyújtandó támogatást.
Továbbiakban a megtermelt 

gombát fel is szeretnénk dolgoz-
ni konzervként és aszalványként 
növelve ezzel annak hozzáadott 
értékét. Ehhez a mezőgazdasági 
termékek értéknöveléséhez 
nyújtott támogatást és a gép-
vásárlási támogatást szeretnénk 
igénybe venni.

Felhívás kötelező moni-
toring adatszolgáltatásra!

Azon gazdálkodók, akik kedvezőtlen adottságú területek 
(KAT), Natura 2000 támogatást igényeltek, keressék fel a 

falugazdászt.
Akik EMVA-Mg területek erdősítése, szaktanácsadás, kertésze-
ti gépek, önálló építéssel nem járó gépek technológiai berende-
zések beszerzése, fiatal gazda, ÉLIP, jogcímekre nyújtottak be 

támogatást keressék fel a pályázatírót. 
Az adatszolgáltatásra kötelezettek névsora a Falugazdásznál 

elérhető.

Teljesítési határidő: 
2010. február 15. és március 16 között.

Falugazdász

„ „
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Egy nagyon igaz történet

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

A vevőktől kapott ígéretek 
szerint február végéig várható a 
2008-as betárolt borok ellenér-
téke. Jelenleg 13 millió forinttal 
tartoznak még a vevők. Az összeg 
megérkezése után azonnal kifizet-
jük azokat a tagokat, akik még nem 
kapták meg a teljes szőlőárat. 

Az Izsáki Gazdaestek ke-
reteiben 2010. február 22-én. 
/hétfő/ 18 órától Hajdu Sándor, 
az MVH kirendeltség-vezetője 
tart ismertetőt, a gazdálkodókat 
érintő változásokról és lehetőség 
lesz az AKG programban részt-
vevők kérdéseinek megválaszolá-
sára is. Szó lesz a genetikai alapú 
termékfejlesztésről és a Valagro 
tápanyag-utánpótlási technológiá-
járól a szőlőtermesztésben. 2010. 
március 1-én. /hétfő/ 18 órától 
bemutatkozik és termékkóstolót 
tart az év borászának jelölt Gálné 
Dignisz Éva, a Gál Szőlőbirtok 
és Pincészet, Szigetcsép borász-
tulajdonosa. Ez a program a Vino 
étteremben kerül megrendezésre, 
közös évjárat értékeléssel, termelői 
borversennyel és évzáró vacsorával 
egybekötve. A borversenyre várjuk 
a termelők jelentkezését beneve-

zésre szánt boraikkal! A vacsora 
keretében kerül sor a tavalyi Sár-
fehér Napok terménykiállításának 
díjátadó ünnepségére is. Várjuk a 
kiállítás díjnyerteseit az oklevelek 
átvételére.  

 A Kecskeméti Főiskola Ker-
tészeti Főiskolai Kara a szövet-
kezettel együttműködve az alábbi 
szolgáltatásokat biztosítja a gazdál-
kodók részére: 

- Levélanalízis, talajminták 
szűkített, bővített körű vizsgálata 
(AKG területekre).

- Kertészeti talajminták pH, 
EC, és vízoldható tápelem-tartal-
mának meghatározása.

- Szőlő-, gyümölcs-, és erdő-
telepítés előtti talajvédelmi terv 
készítése.

- Szántóföldi- és kertészeti 
talajminták toxikus- és mikro-elem 
(As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, B, 
Mo) tartalmának meghatározása.

- Öntözővíz- és tápoldat vizs-
gálatok.

- Tápanyagutánpótlási-terv 
készítése.

Az Arany sárfehér Szőlő- és 
Bortermelők Szövetkezetének 
tagjai továbbra is kedvezményben 

részesülnek! Szintén kedvezmé-
nyes áron van lehetőség az AKG-s 
területek GPS területmérésére. A 
fenti szolgáltatásokról, árakról a 
szövetkezeti irodán kérhető bő-
vebb tájékoztatás.

Szintén az AKG-s támogatás-
hoz kapcsolódó hír, hogy a lecsök-
kent állami támogatás, valamint a 
2008-as betárolt borok kifizetése 
miatt a Szövetkezet idén nem tudja 
felvállalni a növényvédelmi előre-
jelző szolgáltatás finanszírozását. 
Ezért minden érintett gazdának 
személyesen kell szerződnie a 
növényvédelmi előrejelző rendszer 
szolgáltatójával.

 A szövetkezeti irodán meg-
vásárolhatók a Protect Angel 
pezsgőporok, melyek igazoltan 
gyorsan csökkentik a vér alko-
holszintjét és az alkohol érzék-
szervekre gyakorolt hatását, de 
segít a másnaposság tüneteinek 
enyhítésében is. Védelmet ad 
fogyasztása utáni szondáztatás és 
vérvizsgálati kontrollnál. Olcsóbb, 
mint a jogosítvány újra megszer-
zése, a kocsiban elfér, mint az 
égőkészlet. Bővebb információ a 
termékről a www. protectangel.

com weblapon található. 
A IX. Országos Arany sárfe-

hér Eredetvédett és Hungarikum 
borok versenyét idén 2010. április 
9-én tartjuk. Jelentkezni az Eredet-
védett és Hungarikum szőlőfajták 
boraival lehet. Várjuk termelők és 
borászatok jelentkezését. Értékes 
különdíjak átadására a Sárfehér 
Napok keretében a Borrendi esti 
rendezvényen kerül sor.

 A Szent Vince Borrend meg-
alakulása óta 16. alkalommal 
rendezte meg a dél-vidéki szőlővel 
fogalakozó gazdák hagyományos 
ünnepét a Vicevessző vágását. Bor-
rendünket Simon Csaba és Birkás 
Zoltán képviselte, akiknek ezúton 
is köszönjük, hogy az Arany Sárfe-
hér Borrendünket képviselték.

Változatlanul megvan a le-
hetőség garantált, nagyminőségű 
Arany sárfehér 5 l-es kiszerelés-
ben történő vásárlására. Ár: 200 
Ft/liter + 100Ft/5literes kanna. 
Érdeklődni a szövetkezeti irodán 
lehet. A szövetkezet tagjai to-
vábbra is kedvezményes áron (440 
Ft/kg) vásárolhatnak törzskötözőt 
a szövetkezeti irodán!

Az eddig megérkezett talaj-

vizsgálati eredmények a szövet-
kezeti irodán a vizsgálati díjak 
befizetése után átvehetők. 

INGYENES TANFOLYAM 
INDUL A BIOGAZDÁLKODÁS 
IRÁNT ÉRDEKLŐDŐ GAZDÁK-
NAK. 2010. márciustól elméleti 
és gyakorlati oktatás indul a DNS 
Egyesület izsáki tanyáján.

A tanfolyam 10 hónapig 
tart, havi 1-2 alkalommal! Kap-
csolattartó Reisinger Miléna:  
06/20/5717514 vagy az rmilena@
c2.hu email címen.

Saját piacunk védelme ér-
dekében kérjük, olvassák el az 
alábbi cikket is. Arra int bennün-
ket, hogy találjuk meg a magyar, 
a helyi (mi az izsáki) értékeinket. 
Az itteni termelők, megbízha-
tó termékeiket kínálják; burgo-
nya, méz, bor, takarmány, szőlő, 
gyümölcs, zöldség, tejtermékek, 
szolgáltatások, stb. Ne a multik 
szemetében turkáljunk, mert az 5 
forinttal olcsóbb. Sok jó példa van 
már, melyek követhetők, csak egy 
kis szándék kell. Gondolkozzunk 
el ezen és szokásainkon.

Vezetőség

Kovács Jánost pontosan reggel 
6 órakor ébresztette órája (made in 
China). Amíg a kávéfőzője (made 
in China) a reggeli kávét (product 
of Brasilia) csepegtette, lezuha-
nyozott, a hajszárítóval (made in 
Taiwan) megszárította a haját, 
a villanyborotvájával (made in 
China) megborotválkozott. Egy 
pólót (made in India) és farmert 
(made in Singapore) húzott. Lábait 
sportcipőbe (made in Korea) buj-
tatta. A kenyérpirítójából (made in 
Philippines) kinyert pirítóst regge-
lizett, majd menedzserkalkulátorán 
(made in Mexico) megnézte aznapi 
feladatait.

Az órán a pontos időt (made 
in Switzerland) beállította a rádió 
(made in China) alapján majd beült 
az autójába (made in Germany). 
Este bekapcsolta tévéjét (made in 
Japán). 

Amíg a brazil sorozatot nézte, 
elgondolkodott, miért nem talált ma 
sem egy jól fizető magyar munkahe-
lyet. „Made in China” olvashatjuk 
nap, mint nap. Cipőnket, ruhánkat, 
elektronikai berendezésünket, sőt 
lassan már a gyerekünket is Kíná-
ban csinálják. Az a tény, hogy ezek 
a roppant ízlésesen és igényesen 
elkészített termékek általában az 
első használat után tönkremennek, 
végtelen örömmel tölthet el minket, 
hiszen az újabb termék megvásárlá-
sával félmaréknyi rizs értékű pénzt 
juttatunk az éhezőknek.

Azonban mielőtt még elérzé-
kenyülnénk saját magunk önzetlen 
jóságától, nézzünk szét egy kicsit a 
környezetünkben.

Nézzük meg, miért lett munka-
nélküli Kati néni, a varrónő, miért 
lett 34 évesen rokkantnyugdíjas 
Feri, miért akasztotta fel magát a 
gazdálkodó Józsi bá’, vagy miért 
turkál ott a kukában az a büdös 
hajléktalan? Nem a kínaiak miatt, 
hanem miattunk. Mert spórolunk. 
Mert azt hisszük, hogy spórolunk. 
Nem nézzük, kaviár vagy kutyasz.... 
van-e az üvegben, azt vesszük 
meg, amelyik pár forinttal olcsóbb. 
Legszívesebben saját anyánkat is 

eladnánk és vennénk helyette egy 
akciós energiatakarékos takarítógé-
pet. Mert az kevesebbet fogyaszt.

Kati néninek soha sem fájt a 
foga a munkanélküli segélyre. Nem 
is kapott belőle egyetlen fillért sem, 
míg működött a varroda. Azonban 
hiába varrtak szép és jó minőségű 
ruhákat, nem kellett az emberek-
nek. A takarékoskodók számára túl 
drágák voltak a kínaiban és a turká-
lóban kaphatókhoz képest, a menők 
pedig csak nem vesznek olyat, 
amire nem azt írták, hogy London. 
Így aztán hamarosan érkezett egy 
udvarias német úriember, aki nagy-
lelkűen megvásárolta a gyárat. Azon 
persze nincs mit csodálkozni, hogy 
szép lassan csődbe ment a varroda, 
hiszen a német már régóta foglal-
kozott ruhákkal Németországban 
is. Érthető, nem akart konkurenciát 
sajátmagának.

Feri kőművesnek tanult. Olyan 
szép, egyenes falat tudott rakni, 
hogy még az igazgató is csodájára 
járt. Dolgozott itt-ott feketén, de 
normális munkát sehol sem talált. 
Miért is lenne szükség kőművesre, 
ha építkezés is csak ritkán van? Így 
aztán egyik barátja tanácsára leszá-
zalékoltatta magát. Félreértés ne 
essék, még mindig fél kézzel pakolja 
a negyven kilós betongerendákat, de 
valamiből meg kell élni.

Józsi bá’ nem volt depressziós, 
nem volt szerelmi bánata, csak tíz-
millió forintos adóssága. Nem. Nem 
ivott, nem játékgépezett. Sokkal ros-
szabb: teheneket tartott, és gabonát 
termesztett. Azért kellett a pénz, 
hogy gazdasági épületeket építsen, 
gépeket vegyen. De nem kellett az 
embereknek a gyógynövényt legelő 
teheneiből fejt finom tej, mert in-
kább a bevásárlóközpontban kapha-
tó reggeliitalnak becézett hulladék 
anyagokból készült kotyvalékot 
itták. Istenem, olcsóbb volt. Meg 
egészségesebb is, hiszen Józsi bá’ 
is a tej miatt halt meg.

Pfúj, büdös hajléktalan, hogy 
lehet ide engedni az utcára, rontja 
a városképet, elriasztja a turistákat, 
összehugyozza a padokat! Igen ám, 

de a büdös hajléktalan nem egy 
természeti jelenség. Nem valami 
varázslat következtében keletkezett, 
hanem rendes átlagos emberből vált 
büdös hajléktalanná. Hiába kerget-
jük el, zárjuk be, ha nem látjuk, 
akkor is büdös hajléktalan marad. 
És még mi sértődünk meg, ha az 
alamizsnánkat piára költi.

Ha egy tíz éve totálkáros autóba 
eszeveszettül öntjük a benzint, majd 
megpróbáljuk beindítani, van-e ér-
telme megsértődnünk azon, hogy a 
járgány nem megy?

Oké, de mi közöm van nekem 
ezekhez? Jól fizető állásom van, új 
kocsim és szép lakásom. Ez igaz, 
viszont egy kicsike kis közöm mégis 
van. Méghozzá az, hogy ez az egész 
mind-mind miattam van. Ugyanis 
ha a Kati néni által varrt ruhát 
veszem meg, nem megy tönkre 
a varroda és neki is megmarad a 
munkahelye. És ha Kati néninek 
megmarad a munkahelye, össze tud 
gyűjteni annyi pénzt, hogy építtes-
sen Ferivel még két szobát és egy 
fürdőszobát a szoba-konyhájához. 
Így Ferinek sem kellene a rendes 
fizetés helyett a kevéske rokkant 
nyugdíj. Ráadásul, ha Józsi bá’ által 
termelt tejet iszom, nem csak egy 
halottal lenne kevesebb, de még egy 
büdös hajléktalannal is, aki régen 
a mezőgazdaságban dolgozott, és 
akit most is alkalmazna Józsi bá’. 
Egy büdös hajléktalan már nem 
lenne se büdös, se hajléktalan. És 
hogy nekem ebből még hasznom 
is lenne. Nem meglepő, hiszen 
ezt a sok szerencsétlent mind az 
én adómból tartja el az állam, így 
ha dolgoznának, nemhogy nem 
kerülnének semmibe, de még ők is 
bevételt jelentenének az országnak. 
A több bevételből pedig több utat, 
iskolát, parkot, templomot, uszodát 
és kórházat lehetne építeni, ami 
számomra is egyértelműen hasznos 
lenne (ám többet is lehetne belőle 
lopni, ami persze koránt sem lenne 
hasznos).

Ezek után érdemes elgon-
dolkodni azon, vajon az a termék 
olcsóbb-e, amelyiknek kisebb szám 
van az árcetlijén, vagy az, amelyiken 
ez olvasható: ”Made in Hungary”. 

Forrás: Internet

Labdarúgás
Tavaszi kezdés?

A hosszúra nyúlt téli szünet után remélhetőleg hamarosan kilátogat-
hatunk a futballpályákra szurkolni kedvenceknek. Amikor ezeket a sorokat 
írom, még elég sok hó van a mi kis pályánkon is, de az „időjárástudók” 
ígérik, hogy jön az enyhülés és akkor semmi akadálya nem lesz a bajnokság 
megkezdésének. 

Csapatunk január közepén elég mostoha körülmények között, de 
elkezdte a felkészülést. Az átigazolási szezonnak a mostani hétvégén lesz 
vége. Csapatunknál kevés változás lesz, eddig ketten jelezték, hogy eliga-
zolnak másik együtteshez. A csapatkapitányunk Márton Attila, Kiskunha-
lasra igazolt, Vellai Áron pedig Orgoványra szeretne távozni. Érkezőkről 
még nem tudott beszámolni Gréczi Gábor a csapat edzője, bár elmondta, 
hogy ez még változhat. Lehetnek távozók is, de érkezhetnek is még. Az 
időjárás miatt sajnos nem sok edzőmérkőzést tudtak vívni. Soltvadkerttel 
2-2-es döntetlent értek el, Ladánybenétől 6-3-ra kikaptunk, Törtel ellen 
viszont 3-1-re nyertünk. A hétvégén Soltvadkerttel és Kiskunhalassal is 
szeretnének megvívni, ha az idő engedi. A sorsolás szerint Bácsalmással 
kezdünk hazai pályán, de ebbe is beleszólhat még az időjárás.

Tervezett mérkőzések a bajnokságban:
Március 07. 14:30: Izsáki Sárfehér SE - Bácsalmási PVSE
Március 14. 14:30: Akasztó FC - Izsáki Sárfehér SE
Március 21. 17:00: Izsáki Sárfehér SE - Kerekegyházi SE
Annak reményébe fejezem be a cikket, hogy a tavaszi szezon is lesz 

annyira sikeres, mint a tavaly őszi, mert akkor még hangosabb lesz, hogy 
HAJRÁ IZSÁK!

Izsák László

Diákkín
Korábban már közöltünk néhány gyöngyszemet, melyeket -finoman fo-
galmazva- nem a legfelkészültebb diákok „izzadtak” ki egy-egy dolgozat, 
vagy felelet alkalmából. Most egy újabb csokorral szolgálunk. A legjobb 
viccekkel is felveszik a versenyt!

- Zrínyinek csak fél szeme volt, ám ez nagyon zavarta a csatákban.
- A katonák életüket és halálukat kockáztatták.
- A hős holtan esett össze. Ezt később nagyon sajnálta, de akkor már
nem volt mit tenni.
- A víz oxigénből és folyadékból áll.
- A szomorú elhanyagolt sírok mellett élettel teli sírhalmokat is
találhatunk.
- A mocsári vész 1526-ban volt.
- A Szent Jobb István király bal keze.
- Janus Pannonius 15 éves korában elterjedt Európában.
- Szemünk közepén van egy nyílás, amely mindenkinek fekete, mivel
a fejünk belül sötét.
- A föníciaiak kereskedtek és iparkodtak.
- A háborúban a nők is megteszik a kötelességüket a férfiakkal együtt,
úgy elöl, mint hátul.
- A gesztenyesütögető néni kiáll a sarokra, és odacsalogatja
az embereket a szagával.
- Arábiában a vizet cisztercitákban gyűjtik.
- Sok régi kőzetben megtalálhatók az őskori halak lábnyomai.
- A bronzkorszak tűzzel-vassal pusztította a rézkorszakot.
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Szamár és jászol Farsang

Egyházi hírek

Nos, nem tévedtem el, hogy a nagyböjt előestéjén karácsonyi 
képet akarok rajzolni, nem, hanem Izaiás próféta könyvének eleje 
jut eszembe, amikor olyan sok tévedésről, tévelygésről hallunk, sőt 
közelről tapasztaljuk, sokszor hithű testvéreink istálló-váltását:

„Megismeri az ökör gazdáját, a szamár Urának jászlát, csak népem 
nem ismer meg engem!” Iz. 1,3. Ha jól meggondoljuk, igen erős, isteni 
kritika ez Izraelről: fájó és aggódó indulattal teli dorgálás az Istenét 
oly könnyen elhagyó nép ellen. Még az ökör is! Még a szamár is! Hű-
ségesebbek a gazdájukhoz és istállójukhoz, mint népem énhozzám! 
Keserves isteni szó, keserves keresztény tapasztalat: a félrevetett 
hűség miatti kiáltás.

Majd hétszáz évvel később az emberré lett Isten mond Jeruzsálem 
népéről azonos ítéletet: „Össze akartalak gyűjteni, mint tyúk az ő 
csibéit, de te nem akartad! Meglátjátok, pusztulássá válik házatok!” 
De ő a jó Pásztor is, aki juhai számára az ajtó, akik ismerik hangját, 
s aklába tereli őket, sőt életét adja értük. Akik hallgatnak szavára, 
akik idegenre nem is igyintenek. Prófétai, Jézusi időket élünk ma is. 
Nagyon sokan tévelyegnek, nem ismerik fel az Egyházban Krisztus 
nyájának egységét, a mennyei otthon földi aklát, hanem, hogy csik-
landoztassák fülüket, mindig valami újdonsággal, mesékre hajlanak, 
s a józan igazságot elvetik. Tévelyegnek, Isten Fia helyett emberekbe 
vetik reményüket. 

Jaj, nem akarunk ítélkezni, bántani, hanem a testvéri szeretet 
hangján akarunk a szívükre beszélni elpártolt testvéreinknek. Utá-
nuk akarunk menni, visszatérésüknek együtt örvendezni, mert Isten 
egyszer nagyon komolyan vette őket, a szent keresztség által Fiának 
képmására formálta, Krisztus titokzatos Testévé alkotta őket a Szent-
lélek által. Fájt az Isten szíve népéért, fáj Jézus szíve a mai eltévelye-
dettekért. Fáj a lelkünk, mert sajnáljuk testvéreinket, hogy Krisztus 
élő egyháza híján étlen-szomjan netán elvesznek.

Hogy is kezdődik? „Unja már lelkünk ezt a közönséges mannát! 
Bezzeg, Egyiptomban!” Aztán jön valaki, aki dúsabb legelőt, változa-
tosan terített asztalt ígér, barátsággal, érzelmi többlettel kecsegtet, s 
az Isten komoly tanításától a finnyás lélek elpártol az újdonsághoz. 
„Bezzeg, ott olyan nagy szeretetre leltem a testvérek közt! Változatos, 
csodálatos az összejövetelünk! Nem olyan unott és szürke, mint az 
eddig volt közösségünkben! Itt aztán az igazságot hirdetik, ami új, 
érdekfeszítő, soha nem hallott bölcsesség! Kisebb csodák is esnek, 
emberek gyógyulnak, nyelveken szólnak, rájuk áradt energiától hever-
nek. Nem vontatott himnusz és zsoltár, hanem ujjongó, új ének szól 
lelkesen mindenki ajkáról! El a régivel, hoci, ide az újat, megtaláltam 
az igazságot!” 

Szóval, kedves Testvéreink! Ha úgy gondoljátok, hogy a kereszt-
ségben Isten nem vette komolyan üdvözítő kegyelmét, azért újra 
alá kell merítkezni, /baptisatus: megbuggyant, beavatott/ akkor a 
mostani se különb. Mert Isten nem bánja meg kegyelmét! Nem a 
víz mennyisége, hanem a Lélek hatalma tett Isten gyermekévé. És 
ezt a gyermekséget nem emberektől kaptad, hanem a szent Egyház 
közösségében a hit által vetted. Te eldobhatod, de Isten végtelenül 
komolyan vesz. Annyira, hogy Fiának vére hullt váltságodért! Eszmélj 
már rá, kinek mondtál ellen, s milyen embernek /gurunak/ a szava 
csábított el! Mert ha nem azt mondja, hogy építsd Krisztus Testét, 
az Egyházat a saját közösségedben, hanem elvon onnan, lebecsüli 
azt, tudd meg, hogy Krisztust becsüli le és téged vet meg. Bárki is 
legyen az! „Aki titeket megvet, engem vet meg, aki engem megvet, 
nem engem vet meg, hanem Atyámat, Aki engem küldött!” Éretlen 
gyereket el lehet csábítani édességgel, negédes szavakkal, de felnőtt 
ember nem dőlhet be ilyesminek. 

Drága Testvéreim! A kenyér lehet, hogy nem a legfinomabb 
étekbrikett, de az egyetlen, Istentől adott táplálék. Légy református, 
légy katolikus, az igaz Evangélium hívője és élője, ez a kenyered. Ez 
mások kenyere is! Hívd őket. Add nekik, ne legyen senki a mennyei 
kenyér híján! Ne legyen már - állítólag kultúrált korunkban, - senki, aki 
„Ha valaki más evangéliumot hirdetne, szívesen levetnétek az általam 
hirdetett evangéliumot!” - elbűvölt rabszolgája! Isten, az Egyetlen, 
segítse az izsáki hívőket, keresztségi fogadalmuk megújításában és 
megtartásában! 
                                             Podmaniczki Imre plébános

- Február 20-án, szombaton a Solti Esperesi Kerület egyházközségi 
Képviselő-testület tagjainak lelki napját tartjuk Izsákon. Fél 10-kor 
Dr. Bábel Balázs érsek atya mond szentmisét, majd egész napos 
program lesz. A szentmisére mindenkit szeretettel várunk!

- 21-én, vasárnap a szentmisék után hamvazkodunk a nagyböjt 
kezdetére.

- Február 28-án a Katolikus Iskolák részére lesz országos gyűj-
tés.

- Minden pénteken este fél 6-kor keresztúti ájtatosságot végzünk, 
majd a szentmisében nagyböjti elmélkedések lesznek. 

- A nagyböjti önmegtagadásaink eredményét a templomban a 
szegények perselyében helyezhetjük el.

Játszhatsz szerelmet:
szenvedélyeset.
Játszhatsz jókedvet:
roppant tüzeset.

Játszhatsz bizalmat:
ingathatatlant.
Játszhatsz irgalmat:
kifogyhatatlant.

Játszhatsz szelídet:
nagyon kedveset.
Játszhatsz türelmet:
békességeset.

Játszhatsz nagy tudóst:
cáfolhatatlant.
Játszhatsz szorgalmast:
fáradhatatlant.

Játszhatsz figyelmet:
pótolhatatlant.
Játszhatsz fegyelmet:
föladhatatlant.

Játszhatsz még erőset,
büszkén, kérkedőn.
S játszhatsz csupa jót:
elkápráztatót.

Gyülekezeti alkalmaink

Játszhatod játékod
magadnak, és másnak.
Játszod is mindenkor,
azt hiszed: nem látnak.

Pedig embertársad
nem vak. Csak nem kiált.
Rábízza az Úrra:
Hadd ítélje fiát!

De mi lesz, ha végül
lehull minden jelmez?
Hisz az álarcosbál
csak alkalmi lehet!
 

Nagyné Igaz Melinda Sára

- Február 15 - 20 között /evangelizációs hetet/ tartunk. Az alkalmak 
18 órától, 20-án 17 órától kezdődnek. Szolgálattevők: Mészáros 
Zoltán kiskunhalasi, Kósa István szanki, Édes Árpád kiskuhalasi 

lelkipásztorok. Helyszín: gyülekezeti ház.
- Február 21-én, vasárnap 10 órától az evangélizációs hét zárása, 

valamint a böjti időszak megkezdése alkalmából úrvacsorás 
istentiszteletet tartunk.

- Kisizsákon február 28-án 13. 30-tól tartunk istentiszteletet.

IKEM hírek
- Március 20-án 16 órától előadást tart Dr. Danima Damindorj: „A mongol-hun gyógyászatról” 

címmel. Helyszín: Pártok Háza, Szabadság 
tér (OTP felett).
- Április 17-én 16 órától Mandics György író tart előadást: „ A székely-magyar rovásírás titkaiból” 

címmel. Helyszín: Ipartestület székháza (Gábor Á. u. 1.)
Mindenkit szeretettel várunk!

MEGEMLÉKEZÉS
„Álmodtunk egy öregkort, 
csodásat és szépet, 
de kegyetlen a halál, 
mindent összetépett.
Csoda volt, hogy éltél 
és bennünket szerettél, 
nekünk nem is haltál meg,
csak álmodni mentél.”

Takács Károly
1 éves évfordulójára

emlékeznek

szerető felesége és családja  

Hálás szívvel megköszönjük
mindazoknak, akik édesanyán

özv. CSENDőR JózSEFNé

temetésén megjelentek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek.

Külön köszönetünket és hálánkat
fejezzük ki az Aranyfürt Otthon

dolgozóinak az áldozatos és
gondos ápolásért.

                                                                   
                                   Gyászoló család

Búcsú
Jávorka Lajostól
A kecskeméti Szent Család Plébánia 

urnatemetőjében helyzeték örök nyu-
galomra február 10-én Jávorka Lajos 
kertészmérnököt, az izsáki katolikus 
egyházközség több évtizeden át volt kép-
viselő-testületi tagját, világi elnökét. 82 
éves korában érte a halál. A földi létből 
való távozást igaz keresztényi lélekkel, 
az Isten országába való végső hazatérés 
nyugalmával fogadta. Akik ismerték 
tudják, igazi befogadó ember volt Lajos 
bácsi. Mindenki felé őszinte tisztelettel 
és szeretettel fordult mindig. Családja 
mellett barátai, tisztelői tömege búcsú-
zott a temetési szertartáson tőle. Emlékét 
szeretettel megőrizzük.
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Fogathajtás
Mondok József újabb kihívások elé néz 2010-ben 

Nem volt eseménytelen év 
a 2009-es esztendő Mondok 
József számára, aki Izsák város 
polgármestere - 2004-től áll a 
Magyar Lovas szövetség leg-
eredményesebb szakágának élén 
- előtte 2001-2002-ben meg-
bízottként irányította a szakág  
mindennapjait... Nem volt és 
nincs könnyű helyzetben, hisz 
a szakág elnökeként a Magyar 
Lovas Szövetség elnökségi tagja, 
s a Bács-Kiskun megyei Lovas 
Szövetség elnöki tisztét is vállalta 
Dr. Balogh László országgyűlési 
képviselő, a 

Bács-Kiskun Megyei Köz-
gyűlés korábbi elnöke után. 

- Közgyűlés a szakágban és a 
szövetségben - egyikben változat-
lan, másikban változó személyi 
összetétellel vágott neki a testület 
a 2009-es évnek... 

- Valóban a 2009-es év fon-
tos állomás a szakág életében, 
hiszen a közgyűlés újabb öt évre 
választotta meg a szakbizottság 
tagjait. A fogathajtó társadalom 
elismerését tükrözi, hogy a szak-
bizottság minden tagját újabb öt 
évre megválasztotta, lehetőséget 
adva a megkezdett munka foly-
tatására. 

- 2009-ben volt esemény és 
feladat bőven... 

- Valóban a 2009. év, a Fo-
gathajtó Szakbizottság számára 
különös jelentőséggel bír, hiszen 
immáron hatodik alkalommal 
szervezhetett világbajnokságot a 
szakág Magyarországon. A XIII. 
Kettesfogathajtó Világbajnokság 
a sportsikerek mellett komoly 
szakmai elismerést is hozott a 
fogathajtó szakág számára. Az 
egyéni bronzérem és a csapat 
ezüst jelentős sportsiker, hiszen 
a fogathajtó sport professzio-
nalizálódása miatt a világ élvo-
nalában rendkívül szorosak az 
eredmények. Itt már nemcsak 
a hajtótudás számít, szerencse 
is kell a világbajnoki aranyérem 
megszerzéséhez. 

- A VB milyen értékelést 
kapott? 

- A szakmai elismerést Ri-
chard Nicoll, Nemzetközi Lovas 
Szövetség Fogathajtó Szakága 
elnökének szavai jelentik, aki 
záróbeszédében kiemelte a szer-
vezők munkáját: „A magyarok 
csapatban ugyan ezüstérmet sze-
reztek, de a rendezvényszervezés 
terén aranyérmet kapnak.” Így az 
ezüstérmes Lázár Zoltán, Lázár 
Vilmos és Selyben Zsoltból álló 
csapat mellett a rendezvényt le-
bonyolító Lovas-Show Kft. hazai 
lovas szakemberekből álló csapa-
ta is kiemelkedő teljesítményt 
produkált 2009-ben. 

- Ketteseket említette, de a 
négyesek sem aludták csipkeró-
zsika-álmukat a pónisokról nem 
is beszélve. 

- A négyesfogatok számára a 
2009-es év a felkészülés éve volt, 
hiszen az elmúlt évben számukra 
nem rendeztek világbajnokságot. 
Dobrovitz Aachenben 7., Donau-
eschingenben 5. helyezést ért el, 
a legjelentősebb hazai versenyen, 
a vecsési CAIO-n pedig a 3. he-
lyen végzett. Dobrovitz József a 
világranglista 5. helyén végzett, 
így egyedüli magyarként jutott 
be a téli fedeles világkupára. A 

pónifogatok is részt vettek az ez 
évi Pónifogathajtó Világbajnok-
ságon. Rimarcsik Zsolt 18., Osz-
tertág Kristóf 6., ifj. Dobrovitz 
József 6., Magyar Koppány 18. 
és a magyar csapat 5. helyezést 
ért el. A póni juniorok 2008 évi 
nemzetközi sikerének köszön-
hetően 2010-ben Magyarország 
rendezheti a póni junior világ 
kupát Vecsésen. 

- Mi van, helyesebben volt, az 
1-esekkel? 

- Az egyesfogatok a 2009. 
évben jelentős fejlődésen men-
tek keresztül. Jámbor Vilmos a 
világranglista 8. helyéig tornászta 
fel magát, ami az eddigi eredmé-
nyekhez képest hatalmas javulás. 
Az általa összefogott egyesfogat-
hajtó csapat közös edzőtáborokat 
szervez, képezik magukat és 
egységes közösségként fejlesztik 
a hazai egyesfogathajtó sportot. 

- A régi új szakág vezetésének 
üléseiről kevés információ szivár-
gott ki... 

- 2009-ben a Fogathajtó 
Szakbizottság négyszer ült össze, 
32 határozatot hozott, amelyek 
jelentősen hozzájárultak a sport 
fejlődéséhez és a versenytisztaság 
megőrzéséhez. A szakbizottság 
felállította a Fegyelmi Bizottsá-
got, amely ez évi fennállása során 
több ügyet is megtárgyalt, és 
meghozta a szükséges döntése-
ket. A szakbizottság a beérkezett 
észrevételeket megtárgyalta, a 
versenyszabályzatot a felme-
rült vitás eseteket figyelembe 
véve módosította. A Fogathajtó 
Szakbizottság többször tárgyalt 
már a versenyek nevezési díja-
iról, a versenybírók díjazásáról 
és a versenyekre delegált bírók 
kiválasztásának elvéről. Hason-
ló problémákkal küzd a többi 
lovas szakág is, különösen a 
díjlovasok. Többször felmerült 
már egy versenybíró küldő bi-
zottság felállításának gondolata. 
Amennyiben ennek felállítására 
és működési rendjére konkrét 
javaslat érkezik, a szakbizottság 
megtárgyalja. 

- 2010 új év újabb kihívások 
elé állítják a szakág vezetését és 
a hajtókat... 

- Igen - két világbajnok-
ság, Duna-Alpesi Kupa, a már 
említett póni junior világ kupa 
mellett itthon négy nemzetközi 
versenyt rendezünk. 2010-ben a 
világ legjobb lovasai Amerikába 
készülnek, hiszen Kentuckyban 
rendezik meg a Lovas Világjá-
tékokat. Négyesfogathajtóink 
is ide készülnek. 2008-ban a 
magyar csapat bronzérmet szer-
zett Hollandiában, Dobrovitz 
József pedig épphogy lecsúszott 
a dobogóról. Bízom benne, hogy 
az ez évi felkészülés meghozza 
gyümölcsét és versenyzőink 
legalább ilyen eredménnyel tér-
nek haza. Dobogós helyezést 
várok csapatban és egyéniben is. 
Egyesfogathajtóink Rómába ké-
szülnek. Jelentős lépéseket tettek 
a jobb eredmények elérésének 
érdekében. Olyan lovakat vásá-
roltak, amelyek méltán veszik 

fel a versenyt a nemzetközi élme-
zőnnyel. A külföldi szakemberek 
bevonásával történő felkészülé-
sek magas színvonalon zajlanak. 
Mindez reményt ad arra, hogy 
a hazai egyesfogathajtó sport is 
felzárkózik a világ élvonalához. 
A 2010. esztendő a kettesfoga-
tok részére a felkészülés éve, 
hiszen részükre nem rendeznek 
világbajnokságot. Rendkívül 
fontosnak tartom az utánpótlás 
magas szintű képzését, hiszen a 
nemzetközi élvonal nagyon erős 
és jó lovakkal rendelkezik. Lázár 
Zoltán ismét négyesfogatra ül, 
így új tehetségekre van szüksége 

a kettesfogathajtásnak Magyaror-
szágon. Ennek fontos állomása a 
2009-ben elindított edzői regiszt-
ráció, amely csak az első lépés, a 
továbbiakban hazai és nemzet-
közi szakemberek bevonásával 
továbbképzéseket szervezünk 
részükre. A hazai fogatsport 
tömegbázisa a kettesfogathajtás, 
amelynek egységes versenyrend-
szere ki kell, hogy termelje az 
élvonalban is versenyezni képes 
sportolókat. Amennyiben ezen 
tehetségek részére olyan edző-
ket tudunk biztosítani, akik a 
legtöbbet tudják a versenyzőkből 
kihozni, biztosítottnak látszik a 
fogatsport jövője. 

- Mi hír a kapitányváltás 
körül? 

- A szövetségi kapitány Dr. 
Sahin Tóth Tibor sajnálatos 
lemondása miatt az egyesfogat-
hajtók vezető nélkül maradtak. 
Jámbor Vilmos munkájával kivál-
totta az egyesfogathajtók eddigi 
elismerését, ezért a szakbizottság 
ideiglenesen őt bízta meg e fel-
adat ellátásával, amíg egyesfo-
gathajtóink nem találnak olyan 
szakembert, aki a legjobban 
szolgálja a sportágban résztvevők 

érdekeit. 
- Mivel lenne elégedett 2010-

ben? 
- Mint ahogy említettem 

a 4-eseket dobogóra várom, 
várjuk, nem lesz könnyű, de 
oly sok reménytelennek tűnő 
helyzetben hozták a várt ered-
ményeket - miért lenne ez most 
másképpen. Az 1-esek ha az első 
10-be kerülnek egyéniben és 1-
6-ba csapatban már siker, míg a 
2-esektől a Duna-Alpesi Kupán 
dobogós helyet várok, várunk. A 
póni juniorok nyerhetnek hazai 
pályán hazai közönség előtt egyé-
niben és csapatban is dobogóra 
esélyesek. 

- Hogy bírja - hisz 2004-ben 
volt egy szívműtéte, a polgármes-
terség is teljes embert igényel, 
vállalkozó és tele van társadalmi 
megbízatással... 

- Szerencsére egészségem 
rendben, bár többen óvtak és 
óvnak a túlzott vállalástól, ezen 
nekem is el kell gondolkodnom, 
hogy meddig érdemes, szabad fe-
szíteni azt a bizonyos húrt - mert 
az embernek a legfontosabb az 
egészsége. Egyenlőre jó csapattal 
vagyok körbe véve a hivatalban, 
a vállalkozásban és a sportban is 
- úgy érzem ez egy csapatmunka 
melyben én is egy „fogaskerék” 
vagyok. 

-baranyai-

Közel a világvége
Bizonyára Rousseau ide-

jében, úgy jó kétszázötven 
éve még nem volt aktuális a 
nagy természetbúvár mondása: 
„vissza a természethez!” Nap-
jainkban, a harmadik évezred 
küszöbén azonban annyira 
aktuálissá vált, hogy szinte már 
el is késtünk vele.

Manapság egymást érik 
az úgynevezett környezetvé-
dő szervezetek, szövetségek, 
de szinte semmi érdemleges, 
látható, tapasztalható, jobbító 
beavatkozás nem történik kör-
nyezetünk védelmében, csak 
látszat-környezetvédelemmel 
találkozhatunk a közvélemény 
megnyugtatására. A természet 
felelőtlen rombolása láttán, 
felmerülhet bennünk a kérdés: 
közel a világvége?

Az emberi szellem által 
létrehozott civilizáció olyan 
maradandó nyomokat hagyva 
hatolt be a természetbe, hogy 
ma már semmi remény sincs 
a nyomok eltüntetésére. A ha-
diipar rohamosan fejlődik, az 
emberek egymás iránti bizalma 
rendkívüli módon megrendült. 
Nemcsak a nagyhatalmak, de a 
kis népek, nemzetek egymással 
való megbékélése is csupán 
illúzió.

Az ember nemcsak bolygat-
ta meg maradandóan, hanem 
bizonyos technológiai-techni-
kai folyamatokkal, fogásokkal 
behatolt az anyag szerkezetébe, 
és ezzel strukturális változáso-
kat hozott létre. A vegyszerek 
sokaságával, illetve átalakításá-
val és azok melléktermékeivel a 
természet képtelen megbirkóz-
ni a saját védelmi rendszerének 
igénybevételével. Úgy is mond-

hatnók, hogy az ökológiai és 
biológiai egyensúly kizökkent, 
felborult.

Az Újtestamentum így ír 
a vizek szennyezettségéről: „A 
harmadik angyal is trombitált, 
és leesék az égről egy nagy 
csillag, égve, mint egy fáklya, és 
esék a folyóvizeknek harmad-
részére, és a vizek forrásaira. 
A csillagnak neve pedig üröm: 
változék azért a folyóvizek har-
madrésze ürömmé, és sok em-
ber meghala a vizektől, mivel 
keserűkké lőnek.” (János Jel. 8. 
rész, 10,11. vers.)

Az ember úgy véli, ha minél 
több technikai találmányt vezet 
be mindennapjaiba, életvite-
lébe, akkor több ideje marad 
önmagára, illetve természetes 
életmódjának alakítására. Ho-
lott ez éppen fordítva van! Mi-
ért? Hát azért, mert a technika 
kiszolgálása, megújítása, vala-
mint az ehhez tartozó profitori-
entált magatartás, kényszerpá-
lya ezt nem teszi lehetővé. Az 
üzletszellem ugyanis rengeteg 
kapcsolatot és információt 
igényel, ez mind rendkívül idő-
igényes. Nem is beszélve a 
nagy teljesítmények, a csúcsok 
hajszolásáról, a sztárcentrikus 
szemléletről. Már a gyerme-
keinket is ilyen „stílusban” 
készítjük fel a jövőre.

Milyen is a mai, az úgyne-
vezett modern ember? Lássuk 
mit ír a Biblia a jövőben bekö-
vetkező gonosz napokról: „Mert 
lesznek az emberek magukat 
szeretők, pénzsóvárgók, kér-
kedők, szeretet nélkül valók,... 
vakmerők.” (Pál 2. Levele Ti-
móteushoz 2,3. vers.)

Az ember gyárakat, városo-

kat, űrhajókat épít. Kettévágja 
az őserdőt, hogy autósztrádát 
létesíthessen. Mindent igyek-
szik megismerni, átalakítani, 
kivéve önmagát! Irtjuk a termé-
szetet, füstölünk, kormozunk, 
szennyezünk. Megfertőzzük-
mérgezzük ivóvizeinket, ter-
mőföldjeinket és a tengereket, 
folyókat. Milliárdokat költünk 
fényűző paloták építésére, s 
közben a világon órák alatt 
fajok százai tűnnek el az élővi-
lágból, a Föld színéről. Nem is 
beszélve arról, hogy a világon 
naponta harminc-negyvenezer 
gyermek hal éhen!

Jogosan és aggódva tesszük 
fel a kérdést: mindez hová ve-
zet? Ha azt mondanánk, hogy 
a civilizáció zsákutcába jutott, 
akkor nem mondunk semmit. 
Lássuk, hogyan fogalmaz a 
Biblia: „Az ötödik és hatodik 
angyal trombitálása: Megnyitá 
azért a mélységnek kútját, és 
füst jöve fel a kútból, mint egy 
nagy kemencének a füstje, és 
meghomályosodék a nap és 
a levegőég a kút füstje miatt. 
Annak okáért azonban a na-
pokban keresik az emberek a 
halált, de nem találják meg azt. 
És kívánnának meghalni, de a 
halál elmegy előlük.” (János Jel. 
9. rész, 2,6. vers.)

A civilizáció előtt -sajnos- 
ilyen jövőkép áll. Rajtunk, 
embereken múlik, hogy ne 
rohanjunk az önmagunk által 
állított csapdákba, hiszen a 
Biblia figyelmeztet, hogy a 
civilizációnak nincs sok ideje 
ahhoz, hogy a lejtőn megálljon, 
hiszen a „hetedik pecsét” az Úr 
által már felbontatott.

Budai Kulcsár János
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Országgyûlési választások 2010
Tájékoztató az országgyűlési 

képviselők választásáról

Nyílt levél Font Sándor 
képviselõ úr részére

Hugyi Mihály képviselõjelölt
bemutatkozása

Tisztelt Izsáki Választók!
Az utóbbi hónapok történéseiből már tudják, hogy az SZDSZ-ben nagy változások vannak. Eddig 

olyanok vezették a pártot, akik csak a baloldallal (az MSZP-vel) tudták elképzelni a koalíciós együtt-
működést. Ez nagy hiba volt! Egy liberális középpártnak mindkét oldal felé nyitottnak kell lennie! Az 
SZDSZ-tagok nagy része -köztük én is- mindig is így gondolkodtunk.

Az utóbbi fél évben azok a vezetők és tagok, akik csak az MSZP felé voltak nyitottak, elhagyták a 
pártot. Sajnos a választás napjához (április 11.) képest, túl későn! Így soraink rendezésére már nem 
jutott idő.

Ezért úgy döntöttünk, hogy a 2010-es választásokon önállóan nem indulunk!
Az ideológiailag hozzánk legközelebb eső párttal, a DÁVID IBOLYA által vezetett MDF-el kötöttünk 

választási szövetséget. Minden választási körzetben, így Izsákon is, az MDF-es jelöltet támogatjuk!
A Bács-Kiskun megyei 6. választó körzetben (Kiskőrös-Izsák) HUGYI MIHÁLY (a Megyei Ön-

kormányzat tagja) az MDF jelöltje.
Megkérem önöket, hogy akikben pislákol még az ANTALLI konzervatív, liberális demokrácia-

felfogás (ezt nem én találtam ki, néhai, általam rendkívül tisztelt ANTAL JÓZSEF miniszterelnök úr 
nyilatkozta önmagáról), kopogtató céduláikkal és szavazataikkal segítsék HUGYI MIHÁLY urat, az 
MDF jelöltjét! Kopogtató cédulákat nálam lehet leadni.

Dr. Horváth Csaba
Dózsa tér 5.

A Magyar Köztársaság Elnö-
ke az Országgyűlési Képviselők 
választásának első forduló nap-
ját 2010. április 11. (vasárnap) 
tűzte ki. A második forduló nap-
ja 2010. április 25. (vasárnap). 
A szavazás 6.00 órától 19.00 
óráig tart. 

A választópolgárok a név-
jegyzékbe történő felvételükről 
2010. február 12-ig kapnak 
értesítést. A névjegyzék 2010. 
február 10-től  február 17-ig 
tekinthető meg a polgármesteri 
hivatalban.

Azok a választópolgárok, 
akik nem szerepelnek a névjegy-
zékben és nem kérték a névjegy-
zék közzététele alatt abba való 
felvételüket nem szavazhatnak.

A választáson jelöltet aján-
lani 2010. március 19-ig aján-
lószelvényen lehet. A jelöléshez 
legalább 750 választópolgár 
érvényes ajánlása szükséges.

A választópolgár szemé-
lyesen, lakóhelyén szavazhat. 
A szavazás napján lakóhelyétől 
távol lévő választópolgár belföl-
dön igazolással, az igazoláson 
megjelölt szavazókörben, külföl-
dön a Magyar Köztársaság nagy-
követségein és főkonzulátusain 
adhatja le szavazatát.

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

Igazolás kiadását ajánlott 
levélben 2010. április 6-ig, sze-
mélyesen vagy meghatalmazott 

útján 2010. április 9-én 16.00 
óráig, a külképviseleti név-
jegyzékbe való felvételt 2010. 
március 19-én 16.00 óráig lehet 
kérni a lakóhely szerinti illeté-
kes jegyzőtől.

Szavazni egy egyéni válasz-
tókerületi jelöltre és egy területi 
listára lehet.

A Szavazatszámláló Bizott-
ságba való delegálást a listát 
állító pártok 2010. április 2.-án 
16.00 óráig jelenthetik be a 
Helyi Választási Iroda Vezető-
jének.

Választási kampánytevé-
kenységet folytatni a választás 
kitűzésétől kezdve 2010. árpilis 
9-én 24.00 óráig, valamint áp-
rilis 11-én 19.00 órától április 
23-án 24.00 óráig lehet.

2010. április 10-én 0.00 
órától április 11-én 19.000 
óráig, valamint április 24-én 
00.00 órától április 25-én 19.00 
óráig kampánycsend van, ekkor 
kampánytevékenységet folytatni 
tilos.

A plakátot az, aki elhelyezte, 
vagy akinek érdekében elhelyez-
ték, 2010. május 25-ig köteles 
eltávolítani. Plakátot elhelyezni 
csak az ingatlan tulajdonosának 
engedélyével lehet, és úgy kell 
elhelyezni, hogy az ne fedje 
más jelölt vagy párt plakátját és 
károkozás nélkül eltávolítható 
legyen. Középületre plakátot 
kihelyezni tilos.

Bak Nándor aljegyző
a helyi választási iroda 

vezetője

Tisztelt Választópolgárok, Kedves Izsákiak!
Hugyi Mihály vagyok, 57 éves, két gyermek apja. Szakmám 

szerint elektronikai műszerész. Jánoshalmán élek, dolgozok önálló 
vállalkozóként 1982 óta. Aki tudja, hogy mit jelent vállalkozóként 
boldogulni, küzdeni, az megérti, hogy miért jelentkeztem a Magyar 
Demokrata Fórum színeiben képviselő-jelöltjüknek. 

Alapító tagja vagyok 1989 óta a Magyar Demokrata Fórumnak, 
azt soha el nem hagytam! Mert ma is egyetértek már akkor is megfo-
galmazott célkitűzéseivel: csak világszínvonalú tudással, kultúrával, 
erkölccsel rendelkező, a hatékony munkát és az avval szerzett emberi 
méltóságot élete értelmének tekintő, adófizetésre képes és hajlandó 
vállalkozói osztály hozhat létre élhetőbb Magyarországot.

Aki ezzel a célkitűzéssel egyetért, annak kérem először ajánló-
céduláját, majd támogatását az április 11-i országgyűlési képviselő-
választáson.

Tisztelettel köszönti Önöket:
Hugyi Mihály 

országgyűlésiképviselő-jelölt

Tisztelt Képviselő úr!
Érdeklődéssel és örömmel 

olvastam a január 19-én a Magyar 
Hírlapban megjelent interjút, 
amelyet Önnel mint a Parlament 
mezőgazdasági bizottságának 
fideszes elnökével és a párt ag-
rárkabinetjének vezetőjével ké-
szítettek. Érdeklődéssel olvastam 
azért, mert - miután a Fidesznek 
még nincs választási programja 
- kíváncsi voltam rá, hogy mi a 
véleménye a mezőgazdaságot 
érintő tennivalókról Önnek mint 
a párt egyik meghatározó agrár-
szakemberének. És örömmel 
olvastam azért, mert az elmon-
dottak szerint Ön nem a Fidesz 
liberális gazdaságpolitikusaihoz 
igazodik. Szavai szerint hajlandó 
szembeszállni a nagyüzemi lobbi-
val és visszaszorítani a multikat, 
támogatja a nemzeti élelmiszer-
önrendelkezést, segítené a családi 
gazdaságokat és a gazdálkodni vá-
gyó fiatalokat, és mindenekelőtt 
kiáll a magyar föld megvédéséért, 
valamint felveti a földekrevo-
natkozó, állami elővásárlási jog 
bevezetésének lehetőségét is.

Ha még nem olvasta volna, 
akkor hadd hívjam fel szíves 
figyelmét a Jobbik Magyaror-

szágért Mozgalomnak, a cikk 
megjelenése előtt három nappal 
nyilvánosságra hozott program-
jának agrárfejezetére! Nagy örö-
mömre szolgál ugyanis, hogy az 
abban foglaltakkal ezek szerint 
Ön is azonosul. Talán Képviselő 
úr is azok közé tartozik, akikről 
Vona Gábor, a Jobbik elnöke azt 
mondta: jobbikosok, csak még 
nem tudnak róla! De ha nem is 
lenne ez így, a tyúkról és a tojásról 
akkor sincs értelme vitába bonyo-
lódnunk, hiszen a lényeg az, hogy 
bár azországgyűlési választások 
során Ön és én ellenfelek - de nem 
ellenségek - leszünk majd, a fenti-
ek szerint Ön támogatja a Jobbik 
számos, régóta hangoztatott 
programpontjának megvalósulá-
sát. Elismerésre méltó és bátor 
dolog ez Öntől! Ezért őszintén 
bízom benne, hogy a Jobbik to-
vábbi fontos javaslataiban, így az 
államadósság újratárgyalásában, 
a multik megadóztatásában, a 
közbiztonság csendőrség általi 
megerősítésében valamint a ha-
táron túli magyarság fokozottabb 
védelmében és önrendelkezési 
törekvéseinek támogatásában is 
találunk majd közös pontokat. 
Ezek nélkül - ha Ön is rend-

szerben gondolkodik, mint azt a 
Jobbik és annak programja teszi 
- nem lehet az Ön javaslatait sem 
megvalósítani.

A Jobbik álláspontja megala-
kulása óta világos és következetes: 
a magyar föld nem eladó! A kül-
földiek földvásárlását pedig szigo-
rú - a dán és a francia modellen is 
túlmutató - törvénnyel kell meg-
akadályozni. Erről Ön is beszélt. 
Ezzel ellentétben éppen az Önnel 
való interjú megjelenésének nap-
ján olvashattuk több fórumon is 
Deutsch Tamás EP-képviselő egy 
korábbi nyilatkozatát, miszerint a 
fideszes javaslat fő pillére - kisebb 
kiegészítésekkel - a helyben lakó 
gazdák elővásárlási, illetve elő-
haszonbérleti jogának biztosítása 
lenne. Határozott földvédelemről 
tehát szó sincs, és az említett 
javaslat sem ér sokat, ha az érin-
tettek nem rendelkeznek - már 
pedig nem rendelkeznek - elegen-
dő tőkével. Itt kell megemlítenem 
azt is, hogy a hozzánk hasonlóan 
Ön által is említett szempontok 
érvényesülését nem tapasztaltuk 
a Fidesz által előkészített csatla-
kozási szerződésben, továbbá az 
EU centralizálását szolgáló lissza-
boni szerződés - amelyet Önök is 

sietve megszavaztak - sem segíti 
a Jobbik nemzetközpontú elkép-
zeléseinek megvalósítását.

Esetemben a párt és a jelölt-
je ugyanazt akarja, és ugyanazt 
mondja, az Ön esetében erről még 
nem bizonyosodhattunk meg. 
Őszintén meg kell mondjam, 
kicsit aggódom is Önért, nehogy 
nagyon elmarasztalják a határo-
zott kiállásáért, és - talán már 
nem is először - hatalmi szóval 
fölülírják az elképzeléseit. Ezért 
csak bízni tudok benne, hogy az 
egyéni vélemények kifejtésén túl 
hamarosan megismerhetjük majd 
pártjának választási programját 
is, amely az említett kérdésekben 
Deutsch Tamás és a liberális gaz-
daságpolitikusok helyett az Ön 
álláspontját fogja megjeleníteni. 
Annál is inkább, mivel a Fidesz 
2006-os anyagában az Ön által 
említettekről sajnos egy szó sem 
esik. Várjuk tehát a párt rendszer-
szintű programját, hogy abban az 
ötletek megvalósításának garanci-
áját is láthassuk.

Tájékoztatására közlöm, hogy 
levelemet elküldését követően 
nyilvánosságra hozom!

További munkájához bátor-
ságot és sok sikert kívánok!

Budapest, 2010. január 21.
Tisztelettel üdvözli:

Szávay István
Bács-Kiskun 
megye 6. vk. 
képviselője-

löltje
Jobbik Ma-

gyarországért 
Mozgalom

Szávay István
Jobbik Magyarországért 

Mozgalom
Országgyűlési 

képviselőjelöltje
Nemzetpolitikai Kabinet 

vezetője
Soltvadkerti szervezet

elnöke
+36-30-682-64-97
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Tisztelt Izsáki Polgárok!

Bács-Kiskun Megyében Izsák 
lesz az „Egészségsziget”!

Tájékoztató a kistérségi állatvédelmi telep 
működési feltételeiről

Kipróbált farsangi receptek

A polgármester Izsák Város 
vagyonát ismét gyarapítani akar-
ja!? 15 település gyepmesteri 
telepét szándékozik létrehozni 
Izsákon. A telep Kiskörösön 
lett volna, de Kiskőrös polgár-
mestere nem talált olyan helyet, 
mely az állategészségügyi elvá-
rásoknak megfelelt volna. Ha 
korházépítésről lenne szó bizo-
nyára találna megfelelő helyet, 
az biztos nem településünkön 
épülne meg.

112 m2 könnyűszerkezetű 
épület l7.000.000,- Ft. (ez 
151.785 Ft/m? árnak  felel 
meg)   melyet a 15 település 
egyenlő arányban fizet, tehát ha 
Kiskörösön, ha Soltvadkerten 
épül, nekünk ugyanannyiba 
kerül. 

Fellendíti városunk ide-
genforgalmát(?), a kereskedel-
met(?), munkahelyet teremt(?) 
1-2 fő részére, komoly vagyont 
ér a szennyvíztelep és a szemét-
telep is, érvelt a polgármester 
az utolsó testületi ülésen. El-
gondolkodtató, hogy kérjünk e 
ebből az idegenforgalomból, és 
az újabb komoly (sintértelep) 
vagyonból. Ugyanis a szemét-
telepben ugyanannyi vagyonré-
szünk lenne, ha máshol lenne, 
csak nem mi szagolnánk nyáron 
a bűzt, és nem mi kerülgetnénk 
a rohanó patkányokat.  Aki nem 
járt mostanában arra, kérem, te-
gyen egy kis sétát nyáron, a sze-
méthalmaz környékén, esetleg 
az EU komfortos hulladéklerakó 
telepen. Ugyanezt javasolnám 
az EU szabványnak megfelelő 
szennyvíztisztító telep esetében 
is, melyre állítólag évekkel ez-
előtt, idézem a polgármestert: 
„több 10 milliós nagyságrendű 
korszerűsítést végeztünk, hogy 
a kibocsátott szennyvíz még 
jobb legyen”. Milyen lenne, ha 
nem költöttünk volna? A léte-
sítmény a mai napig ideiglenes 

üzemelési engedéllyel üzemel. 
A kibocsátott víz megtekintésé-
hez, szimatolásához, nem kell a 
helyszínre menni, elég az úton 
a csatorna mentén nyáron meg-
állni és lehet mélyet lélegezni a 
...levegőből.

Vessünk röviden számot a 
városról(?):

- megszűnt egy háziorvosi 
körzet, épület eladva

- nincs tűzoltóság - van 
egy tűzoltóautó valahol, amit 
legalább az ovisoknak mutogat-
hatnánk

- nincs művelődési ház - 
művelődhetünk a Sárfehér Na-
pokon évi 3 nap 10 millióért(?)

- nem lett egészségügyi 
centrum - lett viszont helyette 
busás áron egy felét érő telek

- nem lett mentőállomás, 
még egy mentő sem - van vi-
szont szennyvíztelepünk 

- nem itt lett az orvosi ügye-
leti központ - van viszont sze-
méttelepünk

- úgy hírlik a diákotthon is 
megszűnik, a könyvtárunk is 
igazán városhoz méltó!

S ha nem fogunk össze, ha 
mindenbe beletörődünk - talán 
lesz egy EU-komfortos sintér-
telepünk is! Mert Izsák polgár-
mestere olyan ügyes volt, hogy 
az állategészségügyi elvárások-
nak megfelelő helyet talált.

A Polgármester Úr könnyen 
van!

Ha friss levegőt akar szívni, 
akkor elmegy vadászni, pihenni 
zalai és karádi több száz hek-
táros erdejébe ill. ott lévő rezi-
denciájába, Izsák népét, köztük 
a most szekerét toló barátokat is 
a szó szoros értelemben a szarba 
és szemétbe hagyva. 

Büszkék lehetünk „szere-
tett” polgármesterünkre, hogy 
mindezt elintézte nekünk!

S. Juhász Magdolna
Izsák, Széchenyi u.20.

Kiskőrösi Kistérség önkor-
mányzatai pályázatot nyújtottak 
be a kóbor kutyák által okozott 
problémák megoldásához szük-
séges állatvédelmi telep kiala-
kítására. A pályázatban elnyert 
támogatásból Izsák Város külterü-
letén a Regionális Hulladéklerakó 
területén kerül kialakításra az 
állatvédelmi telep, a pályázaton 
elnyert támogatás 12 kutya be-
fogadására alkalmas állatvédelmi 
telep kialakítására szolgál. Az 
állatok befogását, elhelyezésük 
körülményét, a gazdák felkutatá-
sát, esetleges új gazdák keresését 
a jogszabályi feltételek szigorúan 
szabályozzák. 

A telepen az állattartás körül-
ményeit az állatok védelméről és 
kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 
törvény alapján a fenntartó köteles 
a jó gazda gondosságával eljárni, az 
állat fajának, fajtájának és élettani 
szükségleteinek megfelelő életfel-
tételekről gondoskodni. Az állat 
életfeltételeinek kialakításánál te-
kintettel kell lenni korára, nemére 
és élettani állapotára. Biztosítani 
kell az egymásra veszélyt jelen-
tő, egymást nyugtalanító állatok 
elkülönített tartását. A fenntar-
tónak gondoskodnia kell az állat 
igényeinek megfelelő rendszeres, 
de legalább napi egyszeri ellenőr-
zéséről. A fenntartó gondoskodni 
köteles az állat megfelelő és biz-
tonságos elhelyezéséről, szak-
szerű gondozásáról, szökésének 
megakadályozásáról. A megkötve 
tartott vagy mozgásában egyéb 
módon korlátozott állat számára 
is biztosítani kell a zavartalan pi-
henés és a sérülésmentes mozgás 
lehetőségét. Az állandóan zárt 
körülmények között tartott állat 
számára a fenntartó köteles az állat 
szükségleteihez igazodó, megfelelő 
mozgásteret biztosítani.

Az állatok védelméről és 
kíméletéről szóló törvény előírja, 
hogy a települési önkormányzat 
kötelező feladata a település 
belterületén a kóbor állatok befo-
gása. Az így befogott kóbor állat 
- amennyiben a befogástól számí-
tott 15 napon belül a kóbor állat 
tulajdonosa nem válik ismertté 

- az állam tulajdonába kerül. Az 
állatvédelmi hatóság gondos-
kodik az állat tulajdonjogának 
átruházásáról, ha ezt jogszabály 
kizárja vagy az eredménytelen, 
az állat végleges elhelyezéséről. 
Az elhelyezés eredménytelensége 
esetén- a külön jogszabályban 
meghatározott időtartam eltelté-
vel - az állat életét megengedett 
módon ki lehet oltani. Ha a kóbor 
állat tulajdonosa ismertté válik, a 
tulajdonos köteles az állatot vis-
szavenni, valamint a befogásával 
és elhelyezésével kapcsolatos költ-
ségeket megtéríteni. Ha a tulajdo-
nos az állatot nem veszi vissza, 
vagy az állat egészségét súlyosan 
veszélyeztető tartási körülmények 
miatt az állat a tulajdonos részére 
nem adható ki, az állatvédelmi 
hatóság - az addig felmerült költ-
ségek megtérítésére való kötelezés 
mellett - az állatot elkobozza, ezt 
követően gondoskodik az állat 
tulajdonjogának átruházásáról, 
ha ezt jogszabály kizárja vagy az 
eredménytelen, az állat végleges 
elhelyezéséről. Ha az állat végle-
ges elhelyezése csak rendszeres 
költségráfordítással biztosítható, 
a korábbi tulajdonos a jogsértés 
súlyától, ismétlődésétől függően 
legfeljebb 12 hónapra jutó költség 
fizetésére kötelezhető. Az elhelye-
zés eredménytelensége esetén- a 
külön jogszabályban meghatá-
rozott időtartam elteltével - az 
állat életét megengedett módon 
ki lehet oltani.

A 3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-
NKÖM-BM együttes rendelet 
szabályozza az állatvédelmi telep 
működési engedélyének kiadásá-
nak feltételeit a kérelemnek tar-
talmaznia kell a tulajdonos nevét, 
lakcímét, székhelyét, tartózkodási 
helyét valamint a vezető nevét, 
címét; a felelős személy nevét, 
lakcímét, tartózkodási helyét, 
végzettségét és képesítését igazoló 
dokumentumokat; a telephely ada-
tait; az állategészségügyi ellátást 
biztosító állatorvos nyilatkozatát; 
az engedélykérelemhez mellékelni 
kell a „Működési szabályzatot” és 
megszűnés esetére a „Felszámolási 
tervet”. A Működési szabályzatnak 

tartalmaznia kell: az elhelyezhető 
egyedszámot fajonkénti bontás-
ban, az elhelyezés módját; az 
érkező állatok beléptetési rendjét 
(adatfelvétel, 24 órán belüli ál-
latorvosi vizsgálat és esetleges 
védőoltások adásának rendje, a 
karantén időtartama, a beteg álla-
tok elkülönítésének ideje és mód-
ja). Az állatvédelmi telepen lévő 
állatokról naprakész nyilvántartás 
vezetését; az állatok ellátásának, 
gondozásának folyamatát, az ivar-
talanítás, euthanazia lehetőségét, 
az elhullott állatok tetemének 
további kezelését, az etetés, itatás 
módját, a mozgásigény biztosí-
tásának, lehetőségét, a naponta 
legalább egyszeri ellenőrzést, az 
állatorvosi ellátás biztosítását, a 
tartási hely tisztításának, fertőtle-
nítésének módját, anyagait, eszkö-
zeit és nyilvántartását. Az új gazda 
keresésének módját, az örökbeadás 
és az örökbeadás ellenőrzésének 
módját. A keletkezett állattetemek, 
állati hulladék, trágya kezelésének 
és ártalmatlanításának módját. 

Az állatvédelmi telep műkö-
dését a jegyző - a szakhatóságok 
részvételével - a folyamatos ellen-
őrzés mellett, 4 évenként köteles 
felülvizsgálni. A felülvizsgálat 
eredményétől függően az állatvé-
delmi telep működését tovább en-
gedélyezi illetve bezártja, illetőleg 
azonnali bezárást nem indokoló 
hiányosságok esetén határidő tű-
zésével a hiányosságok teljesítését 
rendelheti el.

A jogszabályok betartása 
garanciát biztosít arra, hogy az 
Izsákon induló állatvédelmi telep 
megoldja azt a folyamatos problé-
mát, amit a kóbor kutyák jelenléte 
okoz Izsákon és a kistérség többi 
településén. Helyben munkát 
biztosít a tervek szerint, így újabb 
korszerű a mai kor igényeinek 
megfelelő modern munkahelyet 
tudunk teremteni Izsákon. A telep 
a normális üzemmenet mellett a 
tervezett helyszínen semmiféle 
zavaró hatással nem lehet az izsáki 
lakosok számára.

 Dr. Hauzmann János címze-
tes főjegyző megbízásából: 

Bak Nándor aljegyző 

Farsang a fánkok ideje is. A 
klasszikus farsangi fánk receptjét 
már többször közöltük, ezért az 
alábbiakban néhány „rendhagyó” 
fánkreceptet teszünk közzé. Bár 
lassan a farsangi időszak végére 
érünk, azért próbálják ki aján-
latainkat, hiszen a finom fánk 
az év bármely szakában kiváló 
csemege.

Túrófánk
Hozzávalók (0.5 kg fánk-

hoz): A fánkokhoz: 25 dkg félzsí-
ros tehéntúró, 20 dkg egész tojás, 
9 dkg liszt, 6 dkg sütőpor, 1 dkg 
porcukor, 1dkg só. A tálaláshoz: 
baracklekvár, porcukor, vagy 
fahéjas porcukor.

Elkészítés: Az összes össze-
tevőt egy tálba mérjük, és alapo-
san összekeverjük. Nem baj, ha 
túródarabos lesz a végeredmény, 
de alaposan el legyen keverve! 
Ezután 5 percig hagyjuk állni a 
masszát. A lágy masszát két vízbe 
mártott teáskanállal, vagy egy 
fagyiskanállal 180 C-ra hevített 

olajban 4-5 perc alatt készre süt-
jük. A fánkok nagyon meg fognak 
dagadni, így kissé púpozott 
teáskanálnál nagyobb darabokat 
semmiképp se szaggassunk! A 
fánkokat csak időnként megka-
varni kell az olajban, és maguktól 
átfordulnak, ha szépen szaggat-
tuk őket. Külön forgatni nem kell 
őket. Az így kapott túrófánkokat 
többféleképpen is ízesíthetjük. 
Porcukrozva gyümölcsízzel is tá-
lalhatjuk. Vagy egy tálban fahéjas 
porcukrot készítünk elő, és az 
alaposan átsütött túrófánkokat 
az olajból kiszedve, forrón az 
ízesített porcukorba forgatjuk.

Sajtfánk
Hozzávalók (kb. 60 darab-

hoz): 5 dkg vaj, 5 dl tej, 20 dkg 
liszt, 20 dkg reszelt sajt, só - ízlés 
szerint, 3 db tojás.

Elkészítés: A sütőt előmele-
gítjük 180 C-ra, és előkészítünk 
egy szilikonos sütőpapírral fedett 

sütőlemezt. A vajjal körbevajaz-
zuk az üstöt, majd beletesszük 
a maradékot, ráöntjük a tejet, a 
sót, és felforraljuk a keveréket. 
Ha forr, folyamatos keverés 
mellett beletesszük a lisztet, és 
megpirítjuk a masszát. Ezután 
beletesszük a reszelt sajtot, és si-
mára keverjük. Ha megvagyunk, 
folyamatos keverés mellett a 
tojást is beletesszük a tésztába, 
és ezzel teljesen simára keverjük 
azt. A kész masszát csillagcsöves 
nyomózsákkal a lepapírozott 
sütőlemezre kinyomjuk. A le-
mezt vízzel lefröcsköljük, vagy 
lepermetezzük. Az előmelegített 
180 C-os sütőben 20-25 perc 
alatt aranybarnára sütjük a fán-
kocskákat.

Töltött fánk
Hozzávalók (30 fánkhoz): A 

tésztához: 2 dl tej, 5 dkg porcu-
kor, 3 dkg friss élesztő, 50 dkg 
finomliszt, 6 db tojássárgája, 

csipet só, 10 dkg olvasztott vaj, 
1 evőkanál rum. A töltelékhez: 
2db nagy szem alma, fél citrom 
leve 3dkg g dió, kevés őrölt fahéj, 
5 dkg baracklekvár. A sütéshez: 
napraforgó olaj. A tálaláshoz:
porcukor

Elkészítés: Betesszük az 
összetevőket a kenyérsütőgép 
tartályába. Tészta programon 
elindítjuk, kidagasztatjuk és ke-
lesztjük a tésztát. Ez a folyamat 
kb. 120 percet vesz igénybe. 
Természetesen hagyományos 
módon is elkészíthetjük a tésztát. 
Elkészítjük a tölteléket: az almá-
kat meghámozzuk, eltávolítjuk a 
magházukat, és kisebb kockákra 
vágjuk. Azonnal citromlébe 
forgatjuk és lecsepegtetjük. A 
diót durvára vágjuk és elkever-
jük a fahéjjal. A megkelt tésztát 
lisztezett deszkán átgyúrjuk, 2 
cipóra osztjuk. Az egyik cipó 
legyen egy pár dekával nagyobb, 
ez lesz majd a felső tészta. Mind-

két cipót kb. 3mm vastag lapra 
nyújtjuk. Az alsó lapon egy 6 cm 
átmérőjű pogácsaszaggatóval 
megjelöljük a fánkok helyét. 
Mindegyik fánk közepére egy 
kevés lekvárt teszünk, erre egy 
kiskanálnyi fahéjas diót, és egy-
két almakockát.

Ráterítjük a másik tészta-
lapot, és a közöket gondosan 
lenyomkodjuk. Pogácsaszagga-
tóval kiszúrjuk a fánkokat. A 
tetejüket vékonyan megkenjük 
olajjal, hogy ne repedezzen meg, 
lazán letakarjuk egy folpackkal, 
majd egy konyharuhával, és 
20 percig kelni hagyjuk. Egy 
nagyobb méretű lábasban fel-
forrósítunk 3 ujjnyi olajat, be-
leteszünk 4-5 fánkot, lefedjük, 
és mérsékelt tűzön 3-4 percig 
sütjük. Megfordítjuk a fánkokat, 
és fedő nélkül aranysárgára süt-
jük. Papírkendőre téve felitatjuk 
róla az olajat. Egy nagyobb tálra 
halmozzuk, megszórjuk vaní-
liás porcukorral és langyosan 
tálaljuk.
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Mesemondó verseny

Hó, hó, hó...

2010. február 2-án a Tán-
csincs Mihály Általános Iskola 
alsó tagozatán mesemondóver-
senyt rendeztünk 1-4. évfolya-
mos tanulóknak. Minden osz-
tályból egy-egy diák mondott 
mesét. A választás kötött volt, 

a magyar népmese témakörből 
kellett választaniuk. Minden 
gyerek önállóan gyűjtötte és 
tanulta meg az adott mesét. A 
felkészítésben segítettek a szü-
lők és a pedagógusok. A terem 
dekorációját gyönyörű origamis 

bohócokkal a farsang jegyében 
Muzslai Katikának köszönhet-
tük. Zsűritagoknak felkértük a 
4. évfolyamos tanítókat. A zsűri 
elnöke Frankó Jánosné Inci 
néni volt. A döntés szünetében 
activytiztek a kis mesemon-

dók.   Minden mesemondó apró 
ajándékot kapott, az 1. három 
helyezett könyvjutalomban is 
részesült. A közönség soraiban 
sok szülő, pedagógus, iskola-
társ is szurkolt. Kellemes dél-
utánt töltöttünk együtt.

 

Az 1-2. évfolyamosok 
között:
 
1. helyezett: Bocka Brendon 
l. b
2. helyezett: Ö. Kovács Petra 
2. c
3. helyezett: Mezei Dóri 1. c
4. helyezett: Fucskó Panna 2.b, 
Toók Boglárka 2.a Krastyánszki 
Netta 1.a

A �-�. évfolyamosok 
között: 

1. helyezett: Andrási Brigitta 
4. c
2. helyezett: Prikidánovics Márk 
3. b
3. helyezett: Bárdi Márk 4. b 
4. helyezett:  Kocsis Dominika 
3. a, Pető Mátyás 4. a 

Penczné Oláh Ibolya és 
Kovács Edina

szervezők

Rég volt már ekkora és ilyen hosszan megmaradó havunk, mint 
idén. A bőséges égi áldásból bőven jutott mindenhová, a szánkózók 
nagy-nagy örömére. A hó mellett, a határban lévő lankák, vagy ép-
pen egy-egy autó is jó szolgálatot tettek e vidám kikapcsolódáshoz, 
amint az fotónkon is látható. 

Mint a Nemzeti Park munkatársai elmondták, vannak, akik 
nem elégszenek meg a szánkózással, hanem nagy és nehéz te-
repjárókkal rodeóznak a Bikatoroki buckákban (ahová egyébként 
még gyalogosan sem volna szabad belépni). Tönkretéve ezzel a 
terület fokozottan védett növényvilágát. Kérnek mindenkit, nehéz 
járművekkel ne járják össze a területet, hiszen alig van már az ott 
található ritka növénytársulásokból. Legalább ez a kevés maradjon 
meg az utókornak.

Nem éppen a havas örömök 
jutnak eszébe a közlekedőknek 
azokban a mellékutcákban, 
ahol a járművek vágta mély 
nyomok közötti eltakarítatlan 
és odafagyott hóból álló magas 
padkák karcolják, karistolják a 
személygépkocsik alját.

A hirtelen leesett hó persze nemcsak örömöket tud hozni, mint 
az a városközpontban február 1-jén készült fotónkon is látható. Egy 
Kecskemét irányából érkező üzemanyag szállító kamion csúszott 
a lefagyott hótól síkos úton a főtéri Coop élelmiszerbolt ajtajáig. 
Szerencsére komolyabb baj nem történt, mivel az üzlet előtt lévő 
kerékpártámasz és villanyoszlop megfogta a 40 tonnás szerelvényt. 
Így mindössze a közvilágítást tartó oszlop, a kerékpártámasz és egy 
ott lévő kerékpár tört össze. A gépkocsiban nem esett komolyabb 
kár. A megcsúszott járművet a szabadszállási tűzoltók és a Fodor 
fuvar segítségével sikerült kivontatni szorult helyzetéből. 

A táj is gyönyörű ilyenkor, 
így egy kis sétával komoly élmé-
nyeket szerezhetünk. Például a 
fényképen látható szépségekkel 
találkozhatunk. Az élményt csak 
fokozza, hogy a mozgás a tiszta 
téli levegőn, még az egészsé-
günknek is igen jót tesz. 

Sokan építettek hóembert. Varga Lászlóék, kisunokájuk nagy 
örömére, mindjárt kettőt is. Mondhatni, egy házaspárt, hiszen egy 
férfi és egy női (hó)alak fogadja a látogatót udvarukban. Amint a 
felvételen látható meglehetősen termetes alakok, hiszen volt anyag 
bőven a „testépítéshez”. 
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APRÓHIRDETÉSEK

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

Február 24. szerda
18.00: Kölyök TV. (ism.)
19.05: Megyei Krónika (ism.)
19.35: Esti vendég - 
          Font Sándor képviselő

Február 25. csütörtök
18.00: Kölyök TV.
19:05: Megyei Krónika
19.35: Református Krónika
20.00: Biztonsági Zóna

Március 3. szerda
18.00: Kölyök TV. (ism.)
19.05: Megyei Krónika (ism.)
19.35: ITV Híradó (ism.)
20.00: Szivárvány Magazin

Március 4. csütörtök
18.00: Kölyök TV.
19.05: Megyei Krónika
19.35: Esti vendég - 
           Mondok József 
           polgármester

Március 10. szerda
18.00: Kölyök TV. (ism.)
19.05: Megyei Krónika
19.35: IKEM előadás- 
           Széki est

Március 11. csütörtök
18.00: Kölyök TV.
19.05: Megyei Krónika
19.35: Izsák-Bácsalmás 
           labdarúgó mérkőzés

Március 17. szerda
18.00: Kölyök TV. (ism.)
19.05: Megyei Krónika (ism.)
19.35: Március 15-ei 
           városi ünnepség
20:10: Katolikus Krónika

Március 18. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19.05: Megyei Krónika
19.35: Esti vendég - 
           Mondok József 
           polgármester (ism.)

Születtek: Kanizsai Bianka Judit an:  Kudász Rózsa, Kanizsai 
Evelin an: Horváth Irén, Veszelszki Konrád an: Gyallai Tímea, 
Csenki Alexandra Viktória an: Csenki Anasztázia, Papp Emma 
an: Bencze Éva.   
Házasságkötés nem volt.
Meghaltak: Sáfár Ferenc 84 éves, Kecskeméti út 9, Csaplár 
Gáborné sz: Tóth Terézia 85 éves, Csokonai u. 12., Valach 
István 41 éves, Berzsenyi u. 5. Kollár Imre 45 éves, Batthyány 
u. 26.,Csendőr Józsefné sz: Keserű Irén 90 éves, Damjanich 
u. 3, Vida Józsefné sz: Magyar Rózsa 87 éves, Ady E. u. 6/A, 
Jávorka Lajos 82 éves volt izsáki lakos.

ÜGYELETEK
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

Kábeltévé ügyelet:
Február 1�-21: Izsák László, tel.: 06-20/778-2504
Február 22-28: Farkas Zsolt, tel.: 06-20/778-2503

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

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

Vízmû
0630/908-1799

Eladó kettő szoba össz-
komfortos családi ház Izsákon 
a Fürst S. u.22. szám alatt

Érd.: 06-30-515-8041

SÍRKő
SzABADSzÁLLÁSRóL!!! 
Újonnan nyílt telephelyünkön Bács-Kiskun Megye egyik 

legnagyobb gránitsíremlék lerakatával várjuk. 
- Rövid határidő, kedvezőárak, ötven év garancia. 

- Gyönyörű új színek és formák.
- Szobrok, szökőkutak, ablakpárkányok gránitból. 

- Kérésére otthonában számítógépes bemutatót tartok. 
- Régi sírok tisztítása lefedése szét- és összerakása rendkívül 

kedvező áron. 
- Árajánlat készítés ingyenesen.

Udvarias kiszolgálással várjuk önt is telefonon
egyeztetett időpontban. 

Tel: +36 70 4570070, vagy: 76 353 092 
MÜLLER zOLTÁN KőFARAGó, 

éPÜLETSzOBRÁSz

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

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

Kérjük, ajánlószelvénye leadásával
támogassa

Font Sándort, a FIDESz-KDNP 
országgyűlési képviselőjét!

Izsákon a következő helyeken várjuk 
ajánlószelvényét:

1. Karácsonyi Károly 
(Damjanich u. 1/A.)

2. Nagy Ferenc 
(traktoralkatrész bolt, Szabadság tér 26.)

3. Radványi Nagy Jenő (zlinszky u. 4.)

4. Szalma József (Mező u. 61.)

Támogatását köszönjük!
Országgyűlési választás

2010. április 11.
FIDESz - Magyar Polgári Szövetség 

izsáki Szervezete


