
2011. május 20. Ára: 110 FtXXI.  évfolyam 5. szám

XXVIII. Izsáki 

Sárfehér Napok

szeptember 30-

október 1-2.

Izsáki Tészta Majális
harmadszor

Elismerés

Izsáki Vágta

Prikkel László néhány barátjá-
val három éve határozta el, hogy 
hagyományteremtő szándékkal 
tésztafőző majálist rendeznek 
étterme udvarán. Az ötlet élet-
képesnek bizonyult oly annyira, 
hogy tavaly már komolyan fel-
vetődött annak gondolata, hogy  
az ideit nagyobb helyen kellene 
megrendezni, mert ha az eddei-
ekhez hasonlóan nő az érdeklő-
dés, a Vino udvara valószínűleg 
kicsi lesz. Május 14-én ebben 
bízva a főtérre, s környékére 
várták a főzőket és az érdeklő-
dőket. Mint kiderült jó döntés 
volt, mert közel nyolcvan bog-
rácsban főttek az ételek, ahogy 
a nézelődők, kóstolgatók száma 
is megtöbbszöröződött. Noha az 
eddigiekhez képest a rendezvény 
jelentősen megnőtt, fő vonzere-
jét és értékét, vagyis családias 
hangulatát nem veszítette el. 
Családi, baráti társaságok sür-
gölődtek a bográcsok körül, 
át-át pillantva, lépve a szomszéd 
helyekre is némi tapasztalatcse-
rére és néhány baráti szóra. Az 
ünnepélyes tűzgyújtás 10 órakor 
volt. A tüzet Varga László bog-
rácsa alatt dr. Kerényi János, a 

Juhászné Ica és az „Edit-butik” csapata hortobágyi slam-
bucot kóstol

deklődők pedig a különböző 
színpadi programokat, valamint 
az V. Kolon Kupa Futóverseny 
számait kísérhették figyelem-

verseny várták.
A szakértő zsűri igazán nehéz 

helyzetben volt, hiszen több 
mint nyolcvan ételféleséget 

megyei kormányhivatal vezetője 
gyújtotta meg. Ezt megelőzően 
a kecskeméti Boldog Wojtyla 
Ház vezetői Farkas P. József és 
Bárkányi Ernő kitüntetéseket 
adtak át azon izsáki segítőiknek, 
akik rendszeresen támogatják 
őket karitatív munkájukban. 
Arany Szent Erzsébet medállal 
tüntették ki e tevékenységükért 
a fesztivál főszervezőit, Prikkel 
Lászlót, a Vino Étterem tulajdo-
nosát, Juhász Sándort és Juhász 
Sándornét, az Izsáki Tészta Kft. 
alapítóit. Szintén e díjat vehette 
át Frankó János, vállalkozó, va-
lamint arany Szent István díjat 
adományoztak Borsos István-
nak, a Borsos Kft. tulajdonos 
igazgatójának.

A tűzgyújtás után a verseny-
zők főzték ételeiket, az ér-

mel. A lovassportok kedvelőit 
a fogathajtópályán a Nemzeti 
Vágta területi előfutama az Izsá-
ki Vágta fordulói, valamint egy 
C kategóriás kettesfogathajtó 

kellett végigkóstolniuk és érté-
kelniük. A kétórás kóstolás után 
az iskolásoknál az első két kate-
góriában hét-hét, a harmadik 

Az idei versenyen iskolai osztályok is indultak szülõi és 
tanári megerõsítéssel

Garai Lajos számadó csikós 
eredeti hortobágyi slambu-
cot főzött az izsáki feszti-

válon

A Varázs Fakanalat idén a Gera család vihette haza, me-
lyet Dr. Feldman Zsolt helyettes államtitkár adott át, aki 
a fesztivál alkalmából a gazdálkodóknak tartott előadást a 

mezőgazdaság aktuális kérdéseiről a Városházán

Sárkányölő Szent Györgynek, 
a lovagok patrónusának napja 
alkalmából ünnepi állomány-
gyűlésen köszöntötték a kiváló 
munkát végzett rendőröket áp-
rilis 24-én a megyei főkapitány-
ságon. 1992-től Szent György 
napján, április 24-én rendezik 

Mondok József polgármester tárgyjutalom átadásával 
köszönte meg Gucsek László őrsparancsnok munkáját 

a rendőrnapi ünnepségen

meg Magyarországon A REND-
ŐRSÉG NAPJÁ-t. Ez alkalomból 
Dávid Károly megyei főkapitány 
köszöntötte az állományt, s adott 
át elismeréseket, majd Kiskőrös, 
Soltvadkert és Izsák polgármes-
tere külön is megköszönte a helyi 
rendőri vezetők jó munkáját.

Az Izsáki Vágta ünnepélyes eredményhirdetésére a 
tésztaünnep színpadán került sor

Célegyenesben a döntő lo-
vasai, élen a gyõztes

Vajda Csaba

Nyeregbe vidék! Nyeregbe 
Magyarország! E szlogennel 
invitálják a Nemzeti Vágta 
szervezői az immár negyedik 
alakalommal, Budapesten a 
Hősök terén megrendezésre 
kerülő lovas ünnepre a lovasokat 
és az érdeklődőket. A program 
a magyar települések ünnepe, 
melyben az összekötő kapocs a 
magyarság kedvelt állata, a ló. 
A budapesti döntőbe a területi 
előfutamokon dobogós ered-
ményt elért lovasok juthatnak 
be. Az egyik ilyen előfutam 
Izsáki Vágta néven május 14-én 
Izsákon zajlott, ahol a következő 
eredmény született: 1. Akasztó 
(Vajda Csaba Svejk nyergében) 
2. Almáskeresztúr (Budinszki 
Barbara Nama nyergében) 3. 
Komárom (Márkos Albert Lo-
pakodó nyergében). Az Izsák 
képviseletében indult Izsák Til-
la, noha előfutamát megnyerte, 
a döntőben csak a negyedik he-
lyen végzett, így nem került be 
a fővárosi elődöntőbe. Egyelőre 

tehát nincs izsáki képviselet a 
települések versenyén, ám még 
vannak olyan területi előfuta-
mok, ahol indulhatunk, vagyis 
nincs kizárva, hogy végül mégis 
lesz módunk izsáki versenyző-
nek szurkolni a Hősök terén. 

Fotó: Hamar György és 
Ladányi Kovács Zoltán

(folytatás a 2. oldalon)
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Fesztiváli kóstoló
Kunpusztai betyárragu

(A Gera család Varázs Fakanalat nyert receptje)

Hozzávalók (4 főre):1 kg marhacomb vagy nyak (kockára vágva), 15dkg füstölt szalonna (kockára 
vágva), 16 dkg vöröshagyma (finomra vágva), 3 dkg fűszerpaprika, só, bors, fokhagyma, kömény, 
Erős Pista ízlés szerint, 2 paradicsom (kockára vágva), 2 fehérpaprika (kockára vágva), 30 dkg gomba, 
2 dkg liszt (1 ek.), 2 dl tejföl, 2 db csöves paprika

Körethez (4 főre):30-35 dkg tarhonya, 10 dkg füstölt szalonna, só, bors, fokhagyma, 1 ek. fűszer-
paprika, 2 paprika, 2 paradicsom, 1 fej vöröshagyma, 1 csomag zellerzöld

A kockára vágott füstölt szalonnát kiolvasztjuk, megfonnyasztjuk rajta a vöröshagymát. Levesszük 
a tűzről, belekeverjük a fűszerpaprikát, kevés vízzel felöntjük, beletesszük a húst, befűszerezzük, 
ízesítjük, és lassú tűzön főzzük. Ha a hús 3/4-ig megfőtt, beletesszük a kockára vágott gombát, 
paprikát és paradicsomot. A legvégén tejfölös habarással sűrítjük.

Köret: A füstölt szalonnát kiolvasztjuk, aranybarnára pirítjuk benne a tarhonyát. Ha megpirult, 
beletesszük a finomra vágott vöröshagymát (vigyázva, nehogy megégjen). A tűzről félrehúzzuk, 
rátesszük a fűszerpaprikát, és kb. 2,5-3-szoros forró vízzel felöntjük. Sóval, borssal, fokhagymával 
ízesítjük. Lassú tűzön, lefedve főzzük. Mielőtt az összes vizet felszívná, beletesszük a kocka para-
dicsomot, paprikát, és a durvára vágott zellerzöldet.

Garai Lajos hortobágyi számadó csikós slambuca

10-15 embernek jó fél kiló szalonnát kell megpirítani, kell hozzá két kiló krumpli felkockázva, 
1,5 kiló tészta és 3-3,5 liter víz. Össze kell rakni ezeket és amikor elfőtte a levét meg kell próbálni 
átfordítani néhányszor. Igazában harminckétszer.

Karmoundi tészta (Majoros Ferencné 1. díjas édes tésztája)

Hozzávalók: 6 tojás, 1 margarin, 1 citrom héja, 0,5 kg fodros kocka, 4 kefir, 1l tej, 30 dkg cukor, 
2 db vaníliás cukor, 1 tejföl, 1 csomag mazsola.

Elkészítés: A 6 tojást kikeverem a cukorral vaníliás cukorral, beleteszem a citrom héját, a kefirt, a 
tejfölt, a tejet, a mazsolát, a margarint (ezt olvasztva kell beletenni), nyersen a tésztát és 180 fokon 
40-45 percig sütöm lefedve. (A sütés-főzés iránt érdeklődők figyelmébe ajánlom, hogy FŐZŐKLU-
BOT indítunk Izsákon. Az érdeklődők üzletünkben kaphatnak erről bővebb információt.)

Mákos nudli receptje ahogyan mi készítettük 
(a Karitász csapat 2. díjas édes tésztája)

Hozzávalók:1 kg burgonya, 20 dkg sima liszt, 20 dkg félfogós liszt, 1 tojás, csipet só, 1 dl olaj, 20 
dkg mák, 10 dkg porcukor

A héjában megfőzött krumplit meghámozzuk jól összetörjük és kihűtjük. Ha kihűlt a krumpli, 
lisztezett deszkán a kétfajta lisztel tojással, pici sóval összedolgozzuk. A tésztából lisztezett kézzel 
ujjnyi vastag  rudakat sodrunk, majd 2-3 cm-es rudacskákat formázunk belőle. A nudlikat vízben 
kifőzzük, majd ha kiszedtük a vízből, kevés olajjal megöntözzük. Ízlés szerint megszórjuk a porcukros 
mákkal és melegen tálaljuk. Elkészítési idő kb. 60 perc

Az én tarhonyám (Varga László) receptje

Hozzávalók 4 személyre: 40 dkg tarhonya (nagy szemű), 20-25 dkg húsos szalonna, 20 dkg kol-
bász, 4 db. nem túl nagy krumpli, 1 fej közepes nagyságú vöröshagyma, 4-5 db. Nagyobb zellerlevél, 
vagy egy tyúktojás nagyságú zellergumó, 20-30 dkg fejtett borsó, 2-3 db. paradicsom, egy csapott 
evőkanál őrölt paprika, 2 db. édes zöldpaprika, só, Vegeta.

Elkészítés: A főzéshez az edény legyen legalább 4 literes. A szalonnát, kolbászt apró darabokra 
vágjuk és félig megpirítjuk. Akkor tesszük hozzá a tarhonyát, amikor rózsaszín a leve. Hozzá tesszük 
az apróra vágott hagymát, amit üvegesre pirítunk. Ekkor hozzáadjuk az őrölt paprikát és összeke-
verjük, de gyorsan fel is öntjük vízzel. Vigyázni kell, mert a paprika gyorsan megégne. Mikor felforr, 
hozzáöntjük a borsót, a vékonyra vágott burgonyát, zellert, csöves paprikát. Vegetával, vagy sóval 
ízesítjük. Vigyázat, a szalonna is sós szokott lenni! Ezt az egészet puhára főzzük. Közben a vizet 
mindig úgy pótoljuk, hogy egy kicsi leve legyen, mert különben leéghet. Az utolsó 10-15 percben 
tesszük bele a feldarabolt paradicsomot. Utólag hagyjuk besűrűsödni. Melegen tálaljuk. Italként 
nem túl savas száraz izsáki fehérbort javaslok mellé.

kategóriában három csapatot, 
a felnőtteknél kategóriánként 
három-három csapatot díjaztak. 
A felnőttek eredménye. Hagyo-
mányos tésztaételek kategóriá-
ban 1. (és a Varázs Fakanál Ván-
dordíj őrzője ebben az évben) 
Gera család (Izsák), 2. Seres 
István (Soltszentimre), 3. Ben-
kovszki Zoltán (Soltszentimre). 
A Tészta másként kategóriában 
1. Andó Zoltán, 2. Davide Got-
tardó (Izsák), 3. NEPI-Tóth 
csapat (Kiskunfélegyháza). Az 
Édes tészták kategóriában 1. 
Majoros Ferencné (Izsák), 2. Ka-
ritász csapat (Izsák), 3. Némedi 
Jánosné (Izsák).

A fesztivál főszervezői, Prikkel 
László és a Juhász család tagjai 
meglehetősen fáradtan zárták a 
napot, sőt a hetet, ám örömmel 
számoltak be arról, hogy mennyi 
gratulációt és elismerést kaptak, 
melyek alapján úgy érzik, jövőre 
is meg kell rendezni a majálist.

Ruzsa Magdi az esti program 
sztárvendége is vállalkozott 

egy kis tésztagyúrásra

Kiskunfélegyházi asszonyok mutatták be az eredeti házitészta 
készítés fortélyait

Fotók: Bakonyi Györk, Tetézi 
Attila, Ladányi Kovács Zoltán

-tetézi-

Karol Wojtyla és Marosi 
Izidor emlékezete

A polgárőrség felhívása
Az utóbbi időben elszaporodtak a besurranásos és trükkös lopások. Ezért soha ne engedjenek be 

olyan ismeretlen személyeket, akik nem igazolják magukat hitelt érdemlően. Gondoskodjanak a 
kapuk, lakásajtók zárásáról, ha a hátsó udvarban, vagy a kertben dolgoznak. Csakis annak higgyünk, 
akit ismerünk!

Néhány trükkös módszer. Különböző ellenőrzésekre hivatkozva próbálnak a lakásokba jutni. Gáz-
szolgáltatónak, villanyszerelőnek, kábeltévésnek, csatornaszerelőnek adják ki magukat, vagy pénzt 
kínálnak túlfizetésre hivatkozva. Házaló árusokat és valamilyen célra pénzt gyűjtőket se engedjenek 
be! Ha mégis baj lenne, akkor haladéktalanul hívják a 112-es, illetve a 107-es telefonszámot, vagy 
szóljanak a szomszédnak, vagy egy arra járónak. A polgárőrség általában az esti, éjszakai órákban 
érhető el a 06-20-973-5818-as számon. 

A trükkös tolvajok új módszere a dugulás elhárítás. Ezzel próbáltak bejutni a katolikus plébá-
niára is, szerencsére sikertelenül. A rendőrség a polgárőrséggel közösen sikeresen távolította el a 
siófoki bűnöző társaságot a városból. Egy szomszéd településen az is előfordult, hogy a bűnözők 
az önkormányzat embereinek kiadva magukat azzal az ürüggyel jutottak be a házba, hogy a hivatal 
terményt és pénzt küldött. Majd következett a szokásos a történet. Csak nagy címletű bankjegyük 
van, fel kell váltani. Ezzel kifigyelték hol a pénz, s már vitték is.

Még egyszer szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy figyeljenek egymásra, főleg az idős szom-
szédokra, és ismeretleneket soha ne engedjenek be a házba semmilyen ürüggyel.

Kolontó Polgárőr Egyesület

A kecskeméti Porta Egyesület és a Karol Wojtyla Baráti Társaság 
május 4-én, a Barátok Templomában emlékezett a most boldoggá 
avatott II. János Pál pápára és az általa püspökké szentelt Marosi 
Izidor váci püspökre, egykori izsáki plébánosra. Az ünnepi szent-
misét dr. Bábel Balázs érsek mutatta be, aki szentbeszédében II. 
János Pálról szólva egyebek mellett azt mondta, hogy a szent életű 
pápa életpályájával arra tanított minket, hogy annak van igazi jövője, 
aki Istenben bizakodik, s azt az irgalmas, szerető életformát akarja 
gyakorolni, amit Jézus Krisztusban az Isten fiában megmutatott 
nekünk az Atya. Marosi Izidorról szólva felidézte, hogy személyesen 
is jól ismerte, s tapasztalhatta, hogy alaptermészete a szelídség, a 
szeretet és az emberség volt, de ezekhez ugyanakkor kitartás is 
párosult. E kitartással szolgálta az Istent és híveit, megalkuvást a 
nehéz időkben sem ismerve.

János Pál pápa és Izidor püspök tetteik példájával követésre hívnak 
bennünket. A szavak elszállnak a példák megmaradnak, s vonzanak. 
Szent Pál írja a korintusiaknak: „Legyetek követőim, mint ahogy 
én is Krisztus követője vagyok!” Pápánk és püspökünk ugyanezt 
üzenik nekünk. Menjünk mi is a Krisztus követés útján - fejezte be 
emlékezését a Kalocsa-kecskeméti Főegyházmegye érseke.      -te-

(folytatás az 1. oldalról) Izsáki Tészta Majális...
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TETÉZI LAJOS

Gondolom...

Kábel(i) zűrzavar

...sokan tartják úgy, hogy mennyivel jobbak 
az egyszerű népi hagyományokon alapuló 
dolgok, mint azok a művi, ételnek, italnak, 
ruházatnak nevezett valamik, amelyek mind-
jobban elárasztanak bennünket. Ez arról jutott 

eszembe, hogy a tésztamajálison készült ételek is az előbbi 
kategóriába sorolhatók. Nincs bennük egzotikus fűszer, egyéb 
összetevő, csupán az egyszerű magyar emberek által is elérhető 
magyar tészta, paprika, hagyma, szalonna, esetleg némi hús. (A 
só az egyetlen, ami nem magyar összetevő. Persze ez is csak a 
trianoni országcsonkítás óta, hiszen az Erdélyi hegyek gyom-
rából bányászott kősó nagyon is magyar termék volt.) Ezek 
az ételek a magyar népi lelemény ékes bizonyítékai amelyeket 
egyszerű parasztcsaládok készítettek századokon át, a maguk 
szűkös lehetőségeivel, ám annál gazdagabb ötletekkel.

Gondolom, minden család tudna olyan példákat hozni, hogy 
azok a nagyszülők, még inkább déd- és ükszülők, akik kizárólag 
ezeket a hagyományos étkeket fogyasztották, nem ismerték 
a migrént, az infarktust, az érelmeszesedést. Egészségesek 
voltak mint a makk és szép kort megértek. Pedig megették ők 
is a jó nagy szelet szalonnákat, kolbászokat, sonkákat is. Igaz, 
az utóbbiakat azért ritkábban. Csak hát azok a jó mangalicák 
nem halliszten, meg génkezelt szóján, hanem igazi magyar 
föld termette kukoricán, rozson, meg zöldfélén nevelkedtek. 
Ahogy a baromfiak is.

Gondolom, a lelke mélyén mindenki egyetért abban, hogy ne-
künk magyaroknak a hagyományos magyaros ételeket kellene 
fogyasztanunk. Legfőképpen magyar alapanyagokból. Ez azért 
is fontos lenne, mert egymásból élünk. Ha a termelő el tudja 
adni búzáját, szőlőjét, borát, zöldségféléjét, malacát, tehenét, 
tejét, akkor ő is meg tudja venni az iparos ekéjét, cipőjét, 
ruháját. (Azokét persze, akik még egyáltalán léteznek.) Nem 
szorul a Távolkeletről behozott, pillanatnyilag ugyan olcsóbb, 
ám hosszútávon drágább (mert gyakrabban kell cserélni) áruk-
ra. S ha megy az ipara, akkor újra és újra tud vásárolni, így a 
parasztember is bevételhez jut, többet tud termelni, s ezzel 
olcsóbbá válnak az ő árui is. Beindul egy olyan kör, amely va-
laha jól működött, s mellyel jól meg tudott élni egy közösség 
egymás ellátásából.

Gondolom e sorokat olvasva néhányan elmosolyodnak 
mondván, hol vagyunk már ettől. A világ túllépett ezen. Hát 
igen. Tényleg eléggé eltávolodtunk ezektől, de ez önmagában 
mégsem jelenti azt, hogy ez úgy rossz ahogy van. Adaptálható 
lenne ez a mai viszonyokhoz is. Mert nem éppen ennek az 
eltávolodásnak az átkát nyögjük? Azt, hogy mindennek és 
mindenkinek ki vagyunk szolgáltatva! Ezért nincs már itthon 
termelt marha, disznó. Ezért etethetnek velünk más országok-
ban hónapokig, sőt évekig fagyasztva tárolt húsokat, életve-
szélyes vegyszerekkel kezelt afrikai paprikát és egyebeket. Fel 
kellene valamennyiünknek ébredni végre és megérteni, hogy 
helyettünk ezeket a dolgokat senki nem fogja megoldani. Sőt! 
Másoknak éppen az az érdeke, hogy mi se oldjuk meg, mert így 
továbbra is eladhatják nekünk a maguk szemetét. Visszatérve 
a tésztafesztiválhoz, az ott készült édes tészták sem magyar 
cukortól voltak édesek, mert ilyen már nincs. S ehhez már 
országcsonkítás sem kellett...

Németh Ferenc évfordulós kiállítása

Sikeres iskolai pályázat a
környezettudatos életre nevelésért

A régi hulladéklerakó rekultivációja
A napokban sokan kaptak 

felszólító levelet, melyben egy 
behajtó cég arról tájékoztatja a 
címzetteket, hogy ennyi, vagy 
annyi összeggel tartoznak a ko-
rábbi kábeltévé szolgáltatónak 
(TvNetWork NyRt.). A levél 
melléklete egy ügyvédi felszó-
lítás is, amely arról tájékoztatja 
az ügyfelet, hogy ha 8 napon be-
lül nem egyenlíti ki tartozását, 
lépéseket tesznek annak behaj-
tására, amely már jóval többe 
fog kerülni, mint a követelt 
összeg. Komoly zűrzavart okoz-
tak e levelek, ugyanis éppen a 
legfontosabb információ hi-
ányzik belőlük: hogy pontosan 
mikori is az esetleges tartozás? 
Többen megkeresték szer-
kesztőségünket is, hogy most 

mitévők legyenek. Azt tudjuk 
tanácsolni, hogy mindenekelőtt 
hívják fel a levélben található 
budapesti 06-1-353-6222-es 
telefonszámot, s kérdezzék 
meg, mely időszakra szólóan 
gondolják, hogy hiányzik a be-
fizetés. Ezt követően keressék 
meg a befizetési szelvényeket, 
s ellenőrizzék, hogy megvan-e 
a vitatott tételt igazoló csekk-
szelvény. Ha nincs, akkor saj-
nos fizetni kell, vagy jön a 
végrehajtás. Néhányan jelezték, 
hogy olyan időszakra róttak 
fel számukra tartozást, amely 
ki van fizetve, s a szelvény is 
megvan. Ez esetben csupán le 
kell fénymásolni a csekket és 
elküldeni a levélben megjelölt 
kiskunhalasi címre.

Mint arról korábban már be-
számoltunk, Izsák gesztorságával 
kilenc település régi hulladéklera-
kóját számolják fel a nyár elejéig. 
A munkálatok az érintette tele-
pülések összességében jelenleg 
nyolcvan százalékos készültségi 
állapotban vannak, az izsáki lera-
kót viszont már teljes egészében 
lefedték. Mint Csatári Gábor, a 
kivitelező A. K. S. D. Kft. projekt 
igazgatója elmondta, a jelenlegi 
fedés ideiglenes, a végső leszi-
getelés 5 év múlva következik, 
mivel azt követően már nem 
változik a hulladék állaga térfo-
gata, mivel addigra a biológiai 
bomlási folyamatok befejeződnek 
és megszűnik a gázképződés. A 
terület körül megfigyelő kutakat 
telepítettek, melyek vizének évi 
kétszeri vizsgálatával ellenőrzik, 
hogy esetleg nem jut-e szennye-
ződés a talajba.

A rekultiváció Európai Uniós 
támogatásból valósul meg. A 
megszüntetésre kerülő lerakók-
ban, a kilenc településen összesen 
200 ezer négyzetméteren több 
mint 210 ezer tonna hulladék 
található. E telepek felszámolása 
nemcsak a talaj- és vízszennyezés 
veszélyét szünteti meg, de meg-
szűnik a kellemetlen látvány, s a 
szél sem tudja szétfújni a hulladé-
kot, és az illegális szemétlerakás 
is megszűnik.

Mint Mondok József polgár-
mester elmondta kétéves elő-

készítő munka után indult el a 
rekultiváció, két nyertes pályázat 
eredményeként. A munkálatokra 
négy hónap volt biztosítva, ám 
igen jó ütemben haladnak mind-
egyik településen, így várhatóan 
a jövő hónap végére befejeződik 
a beruházás. Mindez a jó ütem, a 
Nemzetei Fejlesztési Ügynökség 
támogatásának és a helyi kollégák 
jó munkájának köszönhető húzta 
alá Izsák polgármestere, aki egy-
ben a lerakók felszámolására lét-
rehozott kilenc település alkotta 
társulás elnöke is.

Budapesten a Nemzeti Tánc-
színházban láthatta a közönség 
Németh Ferenc kerek születés-
napja alkalmából rendezett, a 
„A táj dicséretet - 40-dik évem 
küszöbén” címmel megrendezett 
kiállítását. A megnyitó ünnep-
ségen dr. Bereczky Loránd mű-
vészettörténész méltatta Ferenc 

munkásságát. Utalva arra, hogy 
három évvel korábban ugyan-
ezen a helyen láthatták a művész 
munkáit, feltette a kérdést, vajon 
ennyi idő alatt változott-e, s miben 
az alkotó és munkássága, hiszen 
a tájfestészet, mely fő területe 
Németh Ferencnek, tematikailag 
kötött, s tudott-e ebben újítani. 

A szemlére tett alkotások alapján 
egyértelmű igen volt a válasza. 
Mint megfogalmazta, egy új arcot, 
új gondolkodásmódot láthatott. 
Kiforrottabb technikájú már-már 
filozófiai mélységgel megfogal-
mazott képek kerültek a falakra. 
Elmélyült, szemlélődő, a termé-
szet igazságait jól megragadó festő 
munkáit láthatta a közönség az 
évfordulós tárlaton. Olyan hangu-
latokat, olyan finom rezdüléseket 
vitt vászonra az alkotó, melyek 
mindenkiben képesek megélt 
élményeket felidézni. Németh 
Ferenc profi művész összegezte 
mondandóját Bereczky Loránd.

A megnyitón Tabáni István, 
a Csillag születik verseny előző 
szériájának győztese közremű-
ködött.

Németh Ferenc nyári festő kurzust 
tart izsáki tanyáján július hónapban. 
Jelentkezés június 30-ig. Bővebb infor-
máció: 06-70-3-618-572

Az évfordulós tárlatot dr. Bereczky Loránd művészettör-
ténész, a Magyar Nemzeti Galéria korábbi főigazgatója 

nyitotta meg

Az ma már mindenki számára 
egyértelmű, hogy rendkívül fontos 
a környezettudatos élet, szemlé-
letmód, az élelmiszer, ivóvíz és 
energiakészletekkel való ésszerű, 
takarékos gazdálkodás. E szemlé-
letmódot már gyerekkorban meg 
kell alapozni, hogy a felnövekvő 
generációk számára természetes 
legyen, hogy nem pazarolhatnak 
a meglévő élelmiszer, víz és ener-
giakészletekkel, hogy nemcsak 
maguknak, hanem az utánuk jövő 

generációknak is felelősséggel 
tartoznak mindezekért. Az ilyen 
szemléletmódra nevelés igen fon-
tos, ezért az Európai Unió külön is 
támogatja ebben az iskolákat. Az 
Izsáki Táncsics Mihály Általános 
Iskola is sikerrel indult egy ilyen 
célt szolgáló pályázaton, amely 
két egész napos szemléletformáló 
programot finanszíroz számuk-
ra. Az egyiken már túl vannak, 
a másikat június 14-én tartják 
meg. A részletekről Szabó József 
kapcsolattartó tanárt kérdeztük, 
aki elmondta, hogy a Science 
Consulting Kft-vel együttműködve 
a KEOP 6.1.0/A jelű, a Környe-
zet és Energia Programon belül 
meghirdetett „A fenntartható 
életmódot és az ehhez kapcsoló-
dó viselkedésmintákat ösztönző 
kampányok” című pályázaton 
több mint ötmillió forintot nyer-
tek a környezettudatos életmód 
népszerűsítésére. Az első napi 
program keretében filmvetítések-
kel, előadásokkal, tesztekkel és 
konzultációkkal tájékoztatták a 

gyerekeket arról, hogy mit is jelent 
a környezettudatos életmód, hogy 
ők maguk és családjuk mit tehet-
nek azért, hogy a Föld meglévő 
készletei minél gazdaságosabban 
kerüljenek hasznosításra, s hogyan 
ügyeljenek környezetünk épségé-
re, tisztaságára, valamint egészsé-
ges élelmiszereket is kóstolhattak 
a nap folyamán. A program ke-
retében rajzpályázatot is hirdet-
tek. Ebben a gyerekek képileg is 
megfogalmazhatták, hogy mit is 
gondolnak a környezetvédelemről, 
az ésszerű élelmiszer-, ivóvíz- és 
energiafelhasználásról, A pályázat 
fődíját, egy 40 ezer forint értékű 
kerékpárt, Szabó Fanni 8. osztá-
lyos tanuló nyerte meg.

Szabó Fanni a fődíjjal

Szabó Fanni egyik rajzán 
egy éhező kislány és a ku-
kába dobott élelmiszerha-
lom kiáltó ellentmondásá-
val kívánt figyelmeztetni
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A legutóbbi Izsákon áram-
ütés miatt elpusztult

gólya

Sütivel a csúszdáért

Gólya, gólya, gilice...

Csak egy tollvonás...

... a teherről...

POSTánkbóL

Teher. Mit jelent nekünk? Fáj-
dalmat, fáradtságot, azt, hogy 
képtelenek vagyunk dolgokra, 
mert állítólag már nem bírjuk. 
Túlterheltek vagyunk. Nem tu-
dunk koncentrálni, nem tudunk 
dolgozni, nem tudunk tanulni, 
nem tudunk eleget tenni a köte-
lességeinknek. Ezt érezzük, valljuk 
és hisszük mi.

Teher. A mai világban mindent 
teherként kezelünk. Tehernek 
mondjuk a mindennapi életünket, 
azt, hogy el kell vinni reggel a 
gyermekünket óvodába, iskolába, 
hogy el kell mennünk a munkahe-
lyünkre, hogy ki kell takarítanunk 
az otthonunkban, hogy a bevá-
sárlást is el kell még intéznünk, 
hogy meg kell főznünk az ebédet, 
a vacsorát, hogy találkozunk egy 
régen látott ismerősünkkel és 
még sorolhatnám. Mindenki látja 
azt, hogy a saját életében mit tart 
tehernek. De ha jobban megnéz-
zük, ha belegondolunk, mindent 
mi választottunk. Ott volt előttünk 
a lehetőség, hogy mit válasszunk, 
hogy igent vagy nemet mondjunk 
valamire. Valamire, ami utána 
az életünk részévé, esetleg csak 
egy fejezetté vált az életünkben, 
beépült napjainkba, és most gyű-
löljük, most megváltoztatnánk a 
döntést, már teherként kezeljük. 
Ismerős számunkra az a mondás, 
hogy : „ Teher alatt nő a pálma.” 
Amikor ezt a mondatot először 
meghallottam, nem igazán értet-
tem. Emlékszem, még csodálkoz-
tam is, hogyan lehet ilyet állítani, 
és hogyan lehet egy iskolának 
ez a mottója. Ahogyan teltek 
az évek, megértettem. A teher, 
igazából nem teher. Egy olyan 
dolog, amit mi választottunk, 
amiért nem okolhatunk senki 
mást, mert ha bevállaltunk még 

egy korrepetálást aznapra és este 
10 órakor kerülünk ágyba, akkor 
ne csodálkozzunk, ha úgy érez-
zük, szétszakadunk. Ekkor válik 
teherré valami. De amint elkezded 
másként látni a bevállalt dolgaidat 
és nem azt nézed, nem az jár a 
fejedben, hogy már megint ez, és 
nem sajnálod, sajnáltatod magad, 
akkor hirtelen el kezd változni egy 
csomó minden. Hú, de jó, hogy 
most úgy olvasod a cikkemet, hogy 
nem ülök ott melletted, biztosan 
kapnék egy-két kedves szót. Igen. 
Valld csak be, legalább saját ma-
gadnak, hogy sajnáltatod magad. 
Gondolj bele: állandóan panasz-
kodsz az életedről, mindenről, 
amiben szerepelsz, panaszkodsz 
a szomszédnak, a gyermekednek, 
a kollégádnak, a barátaidnak, a 
szüleidnek, mindenkinek. Szegény 
te, milyen rossz neked, mennyi 
mindent el kell intézned, mennyi 
mindent kell még csinálnod, soha 
nincsen egy kis időd lazítani, egy 
kicsit pihenni, rád nem figyel oda 
senki. Hahaha. Ne várd, hogy 
sajnáljalak. Te alakítottad át az 
életed teherré, számodra vált az 
élet terhessé. Amikor azt mon-
dom: „Teher alatt nő a pálma.” azt 
valóban úgy is gondolom. Mert a 
teher, csak átvitt értelemben teher. 
Nem szó szerint. Soha ne alakítsd 
át a napjaidat teherré, mert egy 
idő után tényleg belefáradsz és 
tényleg teher lesz. Nem azzal van 
a probléma, hogy mennyit vállalsz 
be a mai világban, nem. Azzal, 
hogy teherként kezeled. De ha úgy 
gondolkozol reggel, hogy: De jó, az 
én gyermekem ma megint tanulni 
fog valami újat az iskolában, hozzá 
segítem a sikereihez, a tervei meg-
valósításához azzal, hogy elviszem 
őt az iskolába, hogy ne kelljen neki 
több, mint fél órát gyalogolnia” 

és nem úgy gondolkozol: Nem 
hiszem el, megint kerülnöm kell 
30 m-t, mert ki kell tennem a 
gyereket a suli előtt”, szóval ha 
az előbbit választod és nem az 
utóbbit, akkor már jobban indul 
a napod, s nem lesz teher. Ha így 
apránként átalakítod a gondola-
taidat, a hozzáállásodat, hogy az 
életed ne teherként nézd, akkor, 
persze nem egyből fog megvál-
tozni minden, persze nem oldódik 
meg minden problémád, akkor 
már elértél valamit, már közelebb 
jutottál ahhoz, hogy egy fokkal 
nyugodtabban és boldogabban 
élhesd az életedet.

Teher. Számomra a mindenna-
pok sokáig teherként szerepeltek 
az életemben. Minden monotonná 
vált egy idő után, megszokottá, 
unalmassá, csak a mindennapi 
robot volt. Reggel iskola, utána 
tanulás, esetleg barátok, majd 
edzés, edzés és edzés, s valamikor 
11 és 12 körül ágyba kerülök. Jól 
hangzik mi? Ha én dönthetném 
el, hogy miből állnának a napjaim, 
akkor a 24 órából 12-őt biztosan 
a tánccal töltenék. De egyelőre 
még nem én döntöm el. Amikor a 
dolgaimat nem teherként kezdtem 
el nézni, akkor hirtelen a semmi-
ből rengeteg dolog felbukkant az 
életemben. Hirtelen lett arra időm, 
amit szeretek csinálni: színjátszó-
zom és táncot tanítok be, hirtelen 
több emberrel kezdtem el beszél-
getni és még sorolhatnám. Egy idő 
után az iskolára úgy néztem, hogy 
igen, az álmaim elérése érdekében 
ez egy lépcső, amit ha elvégzek, 
közelebb kerülök ahhoz, amire 
vágyom. Láthatod, ha átalakítod, 
egy kicsit megváltoztatod a gon-
dolkodásodat, az állítólagos teher 
átalakul valami mássá, valami egé-
szen új, esetleg régen már érzett, 
élvezhető dologgá. És akkor, akkor 
megtanulod értékelni az élet adta 
csodákat, s akkor, akkor tudod 
elkezdeni élvezni az életet...

Józsa Tímea

Tisztelt Olvasók! Tisztelet 
Izsáki Vállalkozók!

Kérem, engedjék meg, hogy a MI 
VÁROSUNK lapjában kérjem az 
Önök segítségét. Röviden leírom 
szomorú történetemet, bízva ab-
ban, hogy akad Önök között egy 
segítő vállalkozó, aki megoldást 
adhat problémámra.

Tősgyökeres izsáki vagyok, 
2005-ben Izsákon vásároltam in-
gatlant és „itthon” telepedtem le 
három kiskorú gyermekelemmel. 
Sajnos az izsáki szűkös munkahely-
lehetőségek miatt Kecskemétre 
kellett járnom dolgozni. Azonban 
2010 májusában betegség miatt 
fel kellett adnom addig megoldást 
nyújtó munkahelyemet, s most fel-
épülésemet követően ismét szeret-
nék dolgozni, munkát vállalni, s itt 
jön a nagy kérdés: HOL? E kérdés 
megválaszolásának reményében 
bízva fordulok a tisztelt Izsáki Vál-
lalkozókhoz, hogy talán akad egy 
olyan megüresedett állás, amely-
nek betöltésére alkalmas lehetek 
a következők alapján: 17 éves 
vendéglátó eladói tapasztalattal, 
kereskedelmi- és vendéglátóipari 
végzettséggel, érettségivel, illetve 

logisztikai ügyintéző emelt szintű 
vizsgával.

Semminemű anyagi segítsé-
get nem kérek és senki javaira 
nem akarok támaszkodni, csupán 
dolgozni szeretnék tisztességgel 
és becsülettel, hogy a családi 
házamon lévő lakáshitelt vissza 
tudjam fizetni, továbbá a három 
gyermekem megélhetését bizto-
sítani tudjam.

Ha már az égiek kisegítettek a 
betegségből, akkor bízom benne, 
hogy e munkahely-problémámban 
is akad egy olyan kedves és jószán-
dékú ember, aki képes lesz segítő 
kezet nyújtani felém.

Ezen segítőszándékú emberek-
nek a könnyebb kapcsolatteremtés 
érdekében adom meg a telefonszá-
momat: 06-20-9-235-286.

Mivel a remény hal meg utoljára, 
én bízom az Olvasók által hozható 
megoldásban és Önökben tisztelt 
izsáki munkáltatók és Vállalko-
zók.

Köszönöm, hogy elolvasták 
soraimat és szántak rám néhány 
percet, s bízom benne, hogy vala-
kinek még én is segítséget nyújt-
hatok, ha másképp nem is, de 
munkám által.

Izsák, 2011. május 5.
Tisztelettel: Molnár Anita

Határtakarítás
Április 21-én, a Föld Napja alkalmából a környezetért felelőssé-

get érzők idén is kitakarították a városba vezető utak mentén az 
árkokat. Felvételünkön az önkormányzat dolgozói és segítőik a 
takarítási akció után.

A baba-klub egy aktív életet élő szervezet. Küzd és kiáll a céljaiért, 
utat mutatva ezzel a gyerekeinknek, hogy közösen, összefogással 
minden lehetséges. biztonságos hátteret nyújt a mai világban, mert 
ez egy összeszokott szülői-gyerkőc gárda.

Lassan hagyománnyá válik, hogy a baba-klubos szülők sütiket süt-
nek és valamilyen apropóból vásárt rendezve árulják, ahogy legutóbb 
a Tészta Majálison is. A befolyt összegből tartjuk fenn a klubbot 
és a rászoruló gyerekeket támogatjuk, lehetőségeinkhez mérten. 
Gyerekeinknél sláger a csúszda, amivel a központi játszótér nem 
rendelkezik. Úgy gondoltuk, hogy a korosztály széles, hiszen ezek 
a csúszdák általában 13 éves korig hitelesítve vannak. A kulturált 
élettérre szüksége lenne minden korosztálynak, mi így próbáljuk 
ezt javítani. Kampányt rendeztünk és megmozgattuk a várost, szép 
számmal érkeztek süti és készpénzes felajánlások. Reménykedünk 
benne, hogy összejön a csúszó lap és az állvány ára is.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani minden süti sütőnek, 
anyagi támogatónak és mindenkinek, aki szívén viselte ezt a tervet 
és mellettünk állt.

Azzal, azt hiszem mindenki egyet ért, hogy a gyerekek önfeledt mo-
solya mindennél többet ér és mi szülők ebből tudunk töltekezni.

Baba-klub

Bár fehér gólyáink nemrég 
érkeztek csak meg téli szálláshe-
lyükről, sajnálatos módon már 
öt példányt ért halálos áramütés 
településünkön. 

Ez a végzetes baleset elsősor-
ban a 20 kV-os- azaz középfe-
szültségű- hálózatoknál fordul 
elő abban az esetben, ha a madár 
a szárnyaival, lábaival vagy fejével 
egyidejűleg érint két szabadveze-
téket, vagy egy vezetéket és egy 
földelt oszlopelemet. Ilyenkor a 
madarak többnyire azonnal el-
pusztulnak. Az esetleges túlélők 
szinte minden esetben olyan ma-
radandó károsodást szenvednek, 
mely röpképtelenséghez vezet. 
Ebből adódóan a madaraknak 
nincs esélyük arra, hogy megta-
nulják, melyek a veszélyt jelentő 
oszlopok!

A Magyar Madártani Egyesület 
önkéntesei és a Nemzeti Parkok 
dolgozói évente végeznek ilyen 
irányú felméréseket országszerte. 
A 2004-2009 között történt fel-
mérések folyamán 77 madárfaj-
hoz tartozó 3356 tetemet találtak 
a veszélyes oszlopok alatt!

Leggyakrabban fehér gólyák 
(707 pld.), egerészölyvek (763 
pld.), vörös vércsék (694 pld.) 
és szarkák (704 pld.) estek ál-
dozatul.

A probléma már évtizedek óta 
ismeretes a természetvédelmi 
szakemberek előtt, akik az áram-
szolgáltatókkal együttműködve 
dolgoznak a megoldáson. A már 
meglévő oszlopok szigetelése 
folyamatosan zajlik, az új veze-
tékek kialakítása már madárbarát 
módon történik. 

Az elsődleges cél a termé-
szetvédelmi területek, vizes 
élőhelyek, kaszálók és legelők 
oszlopsorainak szigetelése volt. 
Szerencsére ezek jelentős része 
mára már veszélytelen a madara-
ink számára.  De - mint az idei év 
is jelzi -, a fehér gólyák védelme 
érdekében a belterületeken és a 
települések közvetlen közelében 
is szükséges elvégezni a szige-
telést! 

A munka nagyságát mutatja, 
hogy csak az EDF-DÉMÁSZ 
területén 11.786 km 20 kV-os 
vezeték található. Ez összesen 
165.985 veszélyes oszlopot je-

lentett a szigetelések megkezdése 
előtt. Ennek az óriási munkának 
több mint 7 milliárd forint az 
összköltsége. Ezt az áramszol-
gáltató, a Kiskunsági Nemzeti 
Park és civil természetvédelmi 
szervezetek főleg Európai Uniós 
pályázatok útján próbálják elő-
teremteni. 

A légvezetékek önmagukban 
is veszélyt jelentenek a nagy 
testű madarak számára, hiszen 
rossz látási viszonyok esetén 
(köd, szembe sütő nap) nekire-
pülhetnek, és ez az ütközés is 
gyakran végzetes. Ezért a legin-
kább megnyugtató megoldás a 
légvezetékék földkábelre történő 
cseréje lenne, melynek költsége 
12 millió forint kilométerenként, 
így csak nagyon indokolt esetben 
alkalmazható.

Mivel a madarak áramütésekor 
a hálózatban zárlat keletkezhet 
- ami az áramszolgáltatóknak 
költségekkel, a lakosságnak kelle-
metlenségekkel jár - mindannyi-
unk közös érdeke ennek a problé-
mának mielőbbi orvosolása.

Látható azonban, hogy micsoda 
óriási költségekkel jár az elektro-
mos hálózatok madárbaráttá té-
tele, így sajnos nem kivitelezhető 
gyorsabb ütemű haladás.

 Rendkívül fontosak a lakosság 
köréből származó információk 
is! Ezáltal olyan veszélyes oszlo-
pokról is tudomást szerezhetünk, 
melyek addig elkerülték figyel-
münket. Így ezek szigetelésére 
jóval hamarabb sor kerülhet.

Németh Ákos,
Madarász Boglárka

Kolon-tavi Madárvárta

  (Az adatok forrása az MME 
„Madarak és légvezetékek” 2010-
ben megjelent kiadványa)
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Mindörökké! Ámen!

Behelyettesíthető országnevek?
A Görögországi Ortodox Egyház Szent Szinódusának felhívása

Egyházi hírek
- Május hónap minden estéjén fél 7-kor a Lorettói litániával köszöntjük a Szűzanyát. A szent-

mise közvetlen utána kezdődik.
- Május 22-én, vasárnap lesz a gyermekek első szentáldozása a 9 óra szentmisében. 
- Ugyancsak május 22-én délután 4-kor bérmálja meg fiataljainkat Bábel Balázs érsek atya. E 

kettős ünnepre készüljünk lélekben, imádsággal! Szombaton délután 3 órától lesz az elsőáldozók 
és bérmálkozók próbája, számukra és hozzátartozóik számára alkalom a szentgyónásra. 

- Május 27-én a Solti Kerület hitoktatói lelki napját tartjuk Izsákon. 10 órakor szentmise, utána 
előadás, programok. 

- Május 28-án lesz a karitász csoport lelki napja.
- Június 12-én, Pünkösd napján és 13-án, Pünkösd másnapján vasárnapi szentmise rendet 

tartunk. 12-én a 9 órai szentmisében adunk hálát az év hitoktatásáért.
- Kérjük testvéreinket, hogy kikapcsolódásra, elcsendesedésre használják fel a Selyem-erdei 

ifjúsági parkot!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! 
- a válaszunkat a címben he-
lyeztük el. Múltkor hallgattam 
Márton Áron püspök atya pré-
dikációját. A Krisztusért, Egy-
házért annyit szenvedett, élete 
végéig odaadóan szolgáló főpap 
így köszöntött be: Dicsértessék 
az Úr Jézus Krisztus. De ezt 
olyan lelkesedéssel, buzgósággal 
és szeretettel mondta, hogy ked-
vem lett volna letérdelni, meg-
hajolni a mi Urunk előtt. Benne 
volt ebben elkötelezettsége, 
szenvedni is kész ragaszkodása, 
benne a jó pásztor nyájáért való 
aggódása, nagy szívének szere-
tete, minden. 

Minden köszöntésnek mély 
tartalma van. Azt dicsérjük, 
annak nevében fordulunk ke-
resztény testvéreinkhez, Akinél 
nagyobbat nem említhetünk, 
társul nem kívánhatunk. Jézus 
nevében kezdeni mindent, 
Benne élni, Általa munkál-
kodni, Szívének szeretetével 
szeretni,- ez mindnyájunk 
életszentségének alapja. Benne 
van a ráhagyatkozás: minden 
időben és minden élethelyzet-
ben, jó és balsorsban dicsér-
tessék. Eszembe jut az öreg 
magyar, akinek száját el nem 
hagyta soha átok vagy károm-
lás, - hosszú út után eléri az 
állomást, de már csak a vonat 
farkát látja. - Bátyám, az már 
elment, - mondja neki a vasúti. 
- Akkor is dicsértessék! - felelte 
az öreg. A türelmes Jóbra gon-
dolok. Mindenét elvesztette, s 

az a válasza rá: legyen áldott az 
Úr neve! Van egy mély, létbeli 
tartalma is: magam és amit 
teszek, mindig szolgálja az Ő 
dicsőségét, szenteltessék meg 
a neve énbennem. 

No, de a válasz sem marad 
el tartalomban! Beleszédül 
az ember esze, ha az „örök”-
re gondol. Milyen is lehet a 
végtelenség? Milyen a földi: 
volt, lesz helyében a „van”? 
Persze van nekünk kis földi 
„mindvégig”-ünk is. Ez is örök. 
Kifejezi a soha, a holtomiglan-
holtáiglan - ami nem azt jelenti, 
hogy a magam vagy a másik 
haláláig, hanem az életem 
árán is; inkább meghalok, de 
el nem hagylak - szédületesen 
nagy fogadalmát. Szóval: nem 
percnyi vonzalom, hanem test-
ben-lélekben, időben való teljes 
odaadás, visszavonás nélküli 
magunk-ajándékozása. Ez is 
örökké. Mintha korunk embere 
visszarettenne ettől a szótól, 
melyben nincs: „nem ér a ne-
vem”, „nem így gondoltam”, 
„nem találtam meg az igazit”, 
hanem odaszánt és vissza nem 
kért élet. Azért olyan sokan 
keresnek, de soha nem találnak, 
házban lakva is hajléktalanok, 
emberek közt is magányosak, 
- mert nem tudták tudatosan, 
keményen, mint a gyémánt és 
élesen, mint a kard, kijelenteni: 
Mindörökké! Úgy legyen! Ezért 
mondta a most már boldog 
II. János Pál pápánk: Nem a 
házasság van válságban, ha-

érte. Azé a hatalomé, amely nem volt képes felelősen 
viselkedni a nép előtt, nem tudott vagy nem akart az 
igazság nyelvén beszélni, hamis ideálokat propagált, 
elősegítette a korrupciót, és egyetlen célja magának a 
hatalomnak a megtartása volt. A hatalom gyakorlatilag 
a nép és Országunk valóságos érdekeivel szemben 
cselekedett.

Másrészről mi, a nép, szintén felelőtlenül cseleked-
tünk. Istenítjük a gazdagságot, jóllakott és nyugodt éle-
tet keresünk, és nem vetjük meg a csalást és a könnyű 
jövedelemszerzést. Minket már nem izgatott, hogy mi 
folyik a világban és országunkkal. A szakszervezetek 
és a társadalmi csoportok önkényes követelései jogaik 
betartására teljes közömbösséggel párosult aziránt, 
hogy mindez milyen hatást fejt ki társadalmunkra ös-
szességében, és ezek jelentős mértékben hozzájárultak 
ahhoz, hogy a mai helyzetbe jutottunk.

A spirituális krízis lényege az élet értelmének 
hiányában és az embernek az egydimenziós jelenben 
való leragadásában, egocentrikus önimádó ösztöneinek 
fogságában található. Ez a jövő, eszmék és víziók nélküli 
jövő. Unalomra és monotonitásra ítélt jelen. Az életnek 
a születés és a halál két eseménye közötti ideiglenes 
időszakba való átfordulását jelenti, amelynek egy is-
meretlen tényezője van: mennyi idő telik el közöttük. 
Ilyen perspektívában a céltalan mindig verseng az 
értelmetlennel, és ezek következtében mindig a tragi-
kus győz. És akkor a kérdés: „Fiam, miért fogyasztasz 
kábítószert?” kérdésre azt a választ hallod: „Mondjátok 
meg, miért ne fogyasszak? Nem reménykedem sem-
miben, nem várok már semmit. Egyetlen örömöm ez 
a kábítószer”. Mi pedig ahelyett, hogy megtalálnánk 
az élet értelmét, a gazdagságra, komfortra, jólétre tö-
rekszünk. De amikor a fogyasztáson kívül nem létezik 
semmilyen más életcél, amikor az anyagi jólét és annak 
a környezet felé való demonstrálása az egyetlen módjá-
vá válik a társadalmi elismertség elnyerésének, akkor a 
romlottság (2) az egyetlen lehetséges életmóddá válik, 
ellenkező esetben, ha nem romlasz meg, akkor butának 
tűnsz fel. Így gondolkodtak és tettek sokan, mi pedig 
eljutottunk odáig, hogy nem csak a hatalom emberei 
romlottak meg, hanem a nép többsége is. Az örök 
kérdést, Dosztojevszkij dilemmáját: „Szabadság vagy 
boldogság” annak teljes tragikusságában éljük meg. 
A látszólagos jólétet választottuk, de elveszítettük a 
szabadságot, mégpedig nem csak személyes szabad-
ságunkat, hanem Hazánk szabadságát is. Ma az ember 
(lehetséges, jogosan) remeg jövedelme csökkenésének 
még a gondolatától is, de alig nyugtalanítja, hogy az 
állam nem fordít megfelelő pénzt az oktatásra. Nem 
aggódik gyermekei miatt, akik különféle függőségek-
ben hunynak ki, nem aggódik az emberi személyiség 
és élet elértéktelenedése miatt. Ez a mai krízis valódi 
értelme és a gazdasági nehézségek forrása, amelyeket 
oly kegyetlenül kihasználnak a „világ irányítói”.

A Szent Szinódus ülésén mi, a ti lelki atyáitok, 
kritikusan viszonyultunk saját tetteink iránt és szeret-
nénk magunkra vállalni a felelősséget és megtalálni 
a mostani krízisben saját hibánk mértékét. Tudjuk, 
hogy elkeserítettünk benneteket, lehetséges, hogy 
kísértésbe is vittünk titeket. Nem reagáltunk azonnal 
és hatékonyan a klérus magatartására, amely megse-
besített benneteket. Azok, akik szeretnék megszakítani 
a nép és az Anyaszentegyház kapcsolatát, kihasználták 
a valódi és kitalált botrányokat, igyekeztek lerombolni 
az Egyház iránti bizalmatokat.

Szeretnénk nektek elmondani, hogy az Egyház 
rendelkezik a fogyasztás kultuszának ellenmérgével 
- ez az aszkézis. Míg a fogyasztás -zsákutca (hiszen 
az életnek nincs benne értelme), addig az aszkézis -út 
(hiszen a valódi élethez vezet). Az aszkézis célja - nem 
az élvezetről való lemondás, hanem az élet mélységgel 
és tartalommal való megtöltése. Hasonlít a sportoló 
edzéséhez, amely elvezeti őt az érem megszerzéséhez, 
ez az érem pedig semmi más, mint a halált legyőző élet, 
a szeretettel gazdagított élet. Az aszkézis a felesleg

rabságából a szabadságba vezető út. Azon rabságból, 
amely nevetség tárgyává tett ma bennünket.

Nyugtalanít bennünket oktatásunk állapota, mivel a 
mai oktatási rendszer a tanulóra nem személyiségként, 
hanem számítógépként tekint. Egyetlen funkciója 
- az információ „feltöltése”. A tanuló személyiségét 
egyáltalán nem veszi figyelembe. Gyermekeink joggal 
vetik el az ilyen oktatást. Ezért nyugtalanít minket a 
készülő újabb középiskolai reform. Elismerjük, hogy 
a tankönyvek összeállítása - az állam felelősségi szférá-
jába tartozik, de tartalmuk érint minden állampolgárt, 
akik közül sokan várják az Egyháztól, hogy felemelje 
alázatos hangját ebben a kérdésben.

Azt szeretnénk, hogy minden templomunk nyitva 
álljon a fiatalság előtt. Azokat az egyházközségeket, 
amelyek ezt megtették, számtalanértelmet és remény-
séget kereső fiatal keresi fel.

Tudjuk, hogy tőlünk, lelkipásztoraitoktól hősies 
Egyházat vártok, élő és prófétikus szót, a fiatalságnak 
aktuális igehirdetést, amely ugyanakkor nem elvilágia-
sodott, kompromisszum nélküli, szabad és erős.

Olyan Egyházat, amely nem fél ellenállni e világ bű-
nös rendszereinek, még akkor sem, ha ez üldöztetéshez 
és vértanúsághoz vezet.

IKEM hírek
- május 21-én (szombat), 16 órától Mandics 
György író tart előadást a református gyüle-
kezeti házban: „ A szabadság börtönében” 
(Ellenállási lehetőségek egy diktatúrában) 
címmel. Mindenkit szeretettel várunk.
- június 5.(vasárnap), 10 óra, Trianon vasár-
nap, emlékbeszédet mond: Szentesi-Zöldi 
László, helyszín: református templom. Min-
denkit szeretettel várunk! 

A Görögországi Ortodox Egyház főpapsága, amely 
október 5-8-án [2010 - n.á.] összeült soros ülésére, 
kötelességének tartja, hogy a nyájhoz, Istennépéhez, 
valamint minden nem közömbös emberhez forduljon 
az igazság és a szeretet nyelvén.

Veletek élünk e súlyos és drámai időben. Mint 
ország, rendkívül súlyos gazdasági krízissel kerültünk 
szembe, amely az emberek többségét a bizonytalanság 
és a félelem érzésével tölti el. Nem tudjuk, hogy mit

hoz számunkra a holnapi nap. Nyilvánvaló, hogy 
Hazánk már nem szabad,

hanem ténylegesen a hitelezői irányítják (1). Tud-
juk, hogy sokan közületek azt várják, hogy az Egyház 
megszólaljon és állást foglaljon azon eseményekkel 
kapcsolatban, amelyeknek mindannyian szemtanúi 
vagyunk. Az, amit ma Hazánk megél, precedens nél-
küli és megrendíti a képzeletet. A szellemi, társadalmi 
és gazdasági krízissel lépésben halad előre minden 
alapunk lerombolása. Hagyományunk eltörlésének és 
megsemmisítésének kísérlete történik, annak, amit 
mindig Hazánk élete alapjának tartottak. A társadalmi 
szférában berendezkedésünk és jogaink megszün-
tetése folyik. Méghozzá mindezt a kormányzat soha 
nem látott indokkal teszi: „E lépésekre hitelezőink 
kényszerítenek bennünket „. Tehát, mi, mint ország, 
gyakorlatilag beismerjük, hogy megszálltak vagyunk és 
új (külföldi) kormányzóink akaratát teljesítjük. Ezzel 
kapcsolatban felmerül a következő kérdés: beavatko-
zási igényeik csupán a pénzügyi és szociális szférára 
vonatkoznak-e, vagy kiterjednek Hazánk spirituális és 
kulturális identitására és önállóságára is?

A kialakult helyzettel szemben minden értelmes 

nem az ember jutott válságba, 
elbizonytalanodott, s nem tudja 
magát végérvényesen elköte-
lezni az élet kultúrája mellett. 
Így meg a halál „kultúrájának” 
játékszerévé válik. Tömeges 
emberi tragédia.

Hitoktatók szoktak kérdése-
ket feltenni elsőáldozóknak: Mi-
ért akarsz elsőáldozó lenni? Az 
még az elfogadhatóbb válaszok 
közé tartozik, hogy: mert anyu 
is volt, meg az, hogy mert temp-
lomban szeretnék esküdni /ez 
egy bártortalan gesztus az Örök 
Isten felé, aki meg tud tartani a 
szeretet közösségben, bár lehet, 
hogy elváltan nosztalgiázni akar 
az esküvői videón./ De van 
olyan is, aki azt írja: mert akkor 
nem kell tovább hittanra járni. 
Hát ez az! Pontosan a „Mind-
örökké” ellentéte. Kellesz egy 
rövid, ünneplős napig. Aztán én 
balra el, - majd a szerelmemtől 
is, majd a barátaimtól is. Végül 
Istentől, Egyházamtól és saját 
magamtól is. 

Istenem! Bár visszatérnénk 
e szent köszöntés eredeti ér-
telméhez, élő és éltető tar-
talmához! Bárcsak mindig 
öntudatosan mondhatnánk: 
Dicsértessék általam az Úr 
Jézus, nem felületesen, hanem 
Vele egybenőve, Mindörökké! 
Ámen! Ezt kívánom a mostani 
elsőáldozóknak, bérmálkozók-
nak, családjuknak, s mind saját 
magunknak!

Podmaniczki Imre 
plébános

emberben felmerül a kérdés: korábban miért nem 
hoztuk meg azokat a kemény intézkedéseket, ame-
lyeket ma régóta szükségesnek neveznek? Társadalmi 
életünk mindezen patológiái, amelyeket most oly 
nagy erőfeszítéssel igyekszünk leküzdeni, miért 
nem orvosoltattak időben? Miért volt szükség arra 
várni, míg eljutunk a mai kritikus állapotba? Hiszen 
államunkat már több évtizede ugyanazok az emberek 
irányítják. Milyen politikai célszerűségből indultak ki 
ők, tudván, hogy az országot a katasztrófába vezetik, 
ma pedig biztonságban érzik magukat, mivel csupán 
idegen akarat teljesítőinek vallják magukat? Ma olyan 
radikális reformok zajlanak, amelyek a korábbi években 
felháborították volna egész Görögországot, ma azonban 
alig találnak ellenállásra.

Gazdasági krízisünk a termelés és a fogyasztás 
közötti egyensúlytalansággal kapcsolatos. Az álta-
lunk elérhető termelés lassú tempója és azon magas 
életszínvonal között, amelyet megszoktunk. Amikor 
a fogyasztás jelentősen meghaladja a termelést, a gaz-
dasági egyensúly elkerülhetetlenül a kiadások oldalára 
csúszik el. Hogy ezt rendbe tegye, országunk kénytelen 
külső kölcsönökhöz folyamodni. Amikor a hitelezők 
elkezdik visszakövetelni az adósságot, eljön a krízis, 
azt pedig a csőd követi. De a gazdasági krízis, amely 
ma Hazánkat sújtja és nyomorítja - csupán a jéghegy 
csúcsa. Ez egy másik, spirituális krízis következménye 
és gyümölcse.

A fogyasztás és a termelés közötti aránytalanság 
nem csak gazdasági kategória, hanem, mindenek 
előtt, a spirituális törés mutatója. Az erkölcsi krízis 
jele, amely mind a hatalmat, mind pedig a népet el-

Az Egyház az egyetlen olyan intézmény, amely képes 
az ember mellé állni és támogatni őt. De az Egyház - 
mi vagyunk mind, és ebben van az Ő és a mi erőnk is. 
A lelkipásztorok és a nyáj egységét mindenek előtt a 
„világ kormányzói” kívánják lerombolni. Tudják, hogy 
ha legyőzik a pásztort, könnyen szétszórják és rabságba 
hajtják a nyájat. Emlékezzetek a történelemre: min-
denhol, ahol Istennel harcoltak, a csapás végső célja az 
ember volt, és annak teljes leállatiasítása. Ellenkezőleg, 
Isten emberré válása az ember legnagyobb

felmagasztalása. Az Egyház nem az állam ellen lép 
fel, hanem azok ellen, akik mögötte állnak, megpró-
bálván megfosztani bennünket reményünktől és esz-
ményeinktől. Emlékezzetek, hogy számos közgazdász 
értékelése szerint ezt a krízist művi úton váltották 
ki, azért, hogy eszközzé váljon azon erők világural-
mának elérésére, amelyeket nehéz emberszeretettel 
gyanúsítani.

Krisztus Egyházának van álláspontja a mai kritikus 
helyzettel kapcsolatban, mivel nem szűnt meg a tör-
ténelem és az emberiség részének lenni. Az Egyház 
nem hunyhat szemet semmilyen igazságtalanság 
felett, hanem késznek kell lennie a tanúságtételre és 
a vértanúságra. Tudjuk, hogy az emberek körülöttünk 
éheznek, és szükséget szenvednek, lelküket pedig 
gyakran eltölti a kétségbeesés. Tudjuk, mivel az első 
hely, amelyet a remény és az értelem keresése során 
felkeresnek, az a templom. Célunk és feladatunk, 
hogy az egyházközségek olyan központtá váljanak, 
amelyeken keresztül a lelkipásztori gondoskodás eléri 
és átfogja az egész társadalmat.

Úgy döntöttünk, hogy létrehozzuk a társadalmi 
problémák elemzésének központját, hogy ne csak 
szemléljük, hanem sikeresen küzdhessünk azon 
nehézségekkel szemben, amelyeket a jelenlegi krízis 
váltott ki.

Feladatunk, hogy oly módon fejlesszük ki minden 
egyházközség jótékonysági tevékenységét, hogy ne 
maradjon egyetlen ember sem, aki ne kaphatna egy 
tányér ételt. Tudjátok, hogy az Egyház e tekintetben 
hatalmas munkát folytat. Tudjátok, mivel sokan 
közületek munkátokkal vagy anyagi segítségetekkel 
támogatjátok egyházközségeink erőfeszítéseit. Arra 
kérünk titeket, hogy álljatok közelebb egyházközsé-
getekhez, hogy együtt képesek legyetek támogatni 
egymást e nehéz időkben.

Népünk korábban is találkozott a szegénységgel és 
az éhínséggel, de kibírta és győzedelmeskedett, mivel 
rendelkezett eszményekkel és értékekkel. Mind együtt 
képesek vagyunk segíteni az egyénnek, az egy pedig 
mindenkit támogathat. Isten nem gyáváknak teremtett 
bennünket, hanem megadta nekünk az erő és a szeretet 
szellemiségét. E szellemmel eltelve, hibáinkat tuda-
tosítván, egységesüljünk nagy családunk, Egyházunk 
mellett az élet értelme és a szeretet keresésében, és 
akkor túl fogunk jutni e nehéz megpróbáltatásokon.

A Görögországi Ortodox Egyház Szent Szinódusa
A görög eredeti szövege:
http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/ ...

 -na-

Gyülekezeti hírek
- május 28. (szombat), 8 órától közmunka 
a harangozó ház udvarán. Várjuk a segíteni 
akarókat!
- május 29. (vasárnap), 14.30 istentisztelet 
Kisizsákon az ökumenikus kápolnában
- június 2. (csütörtök), 18 órától istentiszte-
let a templomban Mennybemenetel ünnepe 
alkalmából
- június 6. (hétfő), 17 órától első éves konfir-
mandusok vizsgája
- június 9-10-11 (csütörtök, péntek, szom-
bat), 18 órától bűnbánati, előkészítő isten-
tiszteletek
- június 12. (vasárnap), 10 órától: pünkösdi 
istentisztelet, másodéves konfirmandusok 
fogadalma, úrv.
- június 13. (hétfő), 10 óra: ünnepzáró isten-
tisztelet, úrvacsora.
- június 19.(vasárnap), 17órától: tanévzáró 
istentisztelet
- bálványosváraljai testvérgyülekezeti kirán-
dulás: július 28-tól augusztus 1-ig. Jelentke-
zés a Lelkészi Hivatalban: 374-154.
- nyári ifjúsági tábor: Keszőhidegkút (Tolna 
megye), augusztus 8-13., jelentkezés a Lel-
készi Hivatalban
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Barátommal történt Az Arany sárfehér Szőlő- és Bor-
termelők Szövetkezetének tájékoztatója

„a gyengék erőssége az egység”

TÁJÉKOZTATÁS

Szelektív hulladék 
begyűjtési időpontok

Barátom segédlelkész korá-
ban egy olyan gyülekezetben 
szolgált, ahol a lelkipásztornak 
furcsa szokása volt. Mondandó-
ját a témától függetlenül mindig 
úgy kezdte: „Bravó-bravó”. 
Meggondolatlan bravózása miatt 
ezért sokszor került nevetséges, 
de még inkább kellemetlen 
helyzetbe.

Barátom leírása szerint lel-
kipásztorának egy emlékezetes 
napja így zajlott le.

Cseng a telefon a lelkészi 
hivatalban. Nagytiszteletű úr! 
Szeretnénk házasságunkat meg-
áldatni a templomban jövő hét 
szombatján. Bravó-bravó, ter-
mészetesen. Örömmel várlak 
benneteket szombaton 3 órakor 
a templomban.

Rövid idő múlva megint csöng 
a telefon. Nagytiszteletű úr! Már 
két hónapja, hogy megszületett 
első gyermekünk és ha lehetne, 
szeretnénk most vasárnap meg-
kereszteltetni a templomban. 
Bravó-bravó. Hozzátok csak. 
Majd előtte gyertek be a lelké-
szi hivatalba, hogy beírassuk az 
anyakönyvbe és megbeszéljük, 
hogy nektek milyen szerepetek 
lesz a keresztelési szertartásban. 
Szeretettel várlak benneteket.

A két telefon után nemso-
kára újra csengett a telefon. 
A lelkipásztor a már megszo-
kott mozdulattal emelte fel a 
kagylót. A vonal másik végén 
megszólalt egy szomorú hang: 
Nagytiszteletű úr! Meghalt az 
édesanyám. Barátom fel sem 
fogta a hallottak értelmét, s 
talán a telefonáló be sem fejezte 
még mondanivalóját, máris adta 
a választ: Bravó-bravó!

A keresztelés
Az újszülött keresztelése min-

dig nagy öröm a családban. 
Szülők, keresztszülők, család-
tagok, rokonok boldogan és 
nagy örömmel vesznek részt a 
keresztelési szertartáson. Bará-
tom lelkészi szolgálata során sok 
keresztelési szertartást celeb-
rált. Ezek legnagyobb része egy-

formán, különösebb rendhagyó 
esemény nélkül zajlott le. Csak 
egy keresztelés volt a kivétel, 
ami eltért az átlagtól és így az 
életrajzába is bekerült.

Amint írja, s talán tudjuk is, 
hogy a keresztanya a csecsemőt 
olyan ülő-álló helyzetben tartja 
a szertartás alatt, azaz a feje 
magasabban van. Ha a lelkész 
így öntené a keresztvizet a fe-
jére, akkor a szemébe folyna és 
olyan éktelen ordításba kezdene, 
hogy a szertartást nem nem le-
hetne folytatni, befejezni. Ezért 
a lelkész amikor a keresztvizet 
akarja a fejére önteni, odahajol 
a keresztanyához és halkan oda-
súgja neki, „emelje fel a lábát”. 
Ebből a közönség semmit sem 
vesz észre. Több ezer keresztelő 
egyformán zajlott le ezt az egyet 
kivéve. Mert amikor barátom 
odahajolva halkan odasúgta a 
keresztanyának, hogy „emelje 
fel a lábát”, tekintve, hogy az 
jelen esetben balett táncosnő 
volt, s barátomat összetévesztve 
koreográfusával, mintha annak 
parancsát teljesítette volna, 
saját lábát emelete a magasba 
úgy, hogy a térde a homlokát 
érintette. A helyzet pikantériáját 
még fokozta, hogy meleg nyári 
nap volt és a keresztanya megle-
hetősen rövid szoknyába, lengén 
volt öltözve. A jelenlévők arcuk 
elé tartott kézzel próbálták a 
nevetésüket palástolni, kevés 
sikerrel.

E történet olvasása közben a 
következő gondolatok jutottak 
eszembe: Amikor a csecsemő 
felnőtt, elmondták-e neki ke-
resztelésének különös történe-
tét? Illetve egyáltalán él-e még? 
És tovább ragozva a kérdést, ha 
netán egészen véletlenül olvasná 
az Izsáki Hírekben e különös 
kis történetet, vajon tudná-e, 
hogy őróla van szó, ő a történet 
„hőse”.

Hát ez a kérdés valószínűleg 
már örökre megválaszolatlan 
titok marad.

Leitem Henrik

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a BioGas Powe Plant Hun-
gary Kft. (1067  Budapest, Eötvös u. 8.) 2011. május 3-án az 
Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőségnél - Izsák város külterületére tervezett 
biogáz erőmű tárgyában - a környezeti hatásvizsgálati és egy-
séges környezethasználati engedélyezésről szóló 314/2005. 
(XII.25.) Korm. rendelet szerinti előzetes vizsgálati kérelmet 
nyújtott be, és kérte az eljárás lefolytatását.

Az előzetes vizsgálati kérelembe és mellékleteibe az Alsó-
Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség ügyfélszolgálati irodájában, illetőleg Izsák Város 
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Építésügyi hatósá-
gánál lehet betekinteni.

2011. május 5-7 közötti idő-
szak erős éjszakai lehűlései súlyos 
károkat okozotak a borvidék egyes 
ültetvényeiben. A lehűlés mértéke 0 
és -7 C fok közötti volt, különösen 
május 5.-ről 6.-ra virradó éjszaka. 
Mivel a fagy hosszan tartó volt, 
ezért a szőlőültetvényeknél jelentős 
kár keletkezett. A felmérések még 
folyamatban vannak, de az eddigi 
adataink alapján megállapítható, 
hogy a borvidék termő ültetvény 
területének 30 %-a, - 6000 ha 
súlyos 50 %-ot meghaladó (Kecs-
kemét, Izsák, Orgovány, Lakitelek, 
Kéleshalma, Kaskantyú stb.) 25 
%-a, - 2500 ha 20-50 % közötti 
45 %-a enyhe fagykárt szenvedett. 
(Akasztó, Kiskőrös, Kecel stb.)

Különösen súlyos a termőrefor-
dulásra váró ültetvények esetén 
a kártétel, mivel az új telepítések 
éppen a fakadás időszakában szen-
vedték el a fagyot, ami vis major 
helyzetet teremt a szerkezetátalakí-
tásba bevont területeknél, illetve a 
termőrefordulást hátráltatja.

Növényvédelmi tanácsok.
Az időben elvégzett fagyvédelmi 

permetezés hatására a jelenlegi 
mínuszokkal szemben 100% 
kármentességet lehetett elérni. 
Tehát, érdemes a fagy előtti vé-
dekezést elvégezni, és a fagy után 
már 7-8 óra körül el lehet kezdeni 
a stresszoldó kezeléseket (Dami-
sol BB Gabona, Damisol Magnus, 
Megafol, Csöpp Mix 3, Csöpp 
Mix Kondi). A jelenlegi védeke-
zéseknél a peronoszpóra elleni 
kezeléseket el kell kezdeni, mert 
a meteorológiai viszonyok opti-
málisak és a tavalyi évről rengeteg 
szaporító anyag áll rendelkezésre 
(Csöpp Mix Kondi, Plantafosz 
Universal és kombinációban meg-
felel Equation Contact vagy egyéb 
kontaktszerek). 

Évente bő egymilliárd forint 
értékű hamisított, vagy illegális nö-
vényvédő szer kereskedelméről sze-
reznek tudomást a szakértők Ma-
gyarországon. Ez óriási veszélyeket 
rejthet egészségünkre éppúgy, mint 
a növényzetre - olvasható a Magyar 
Agrárkamara közleményében. Az 
Európai Növényvédőszer-gyártók 
Szövetsége szerint az Európai Unió-
ban 5-7 százalékra, Magyarországon 
2 százalékra tehető a hamisított és 
illegálisan forgalmazott növényvé-
dő szer aránya. Ennek Magyaror-
szági nagyságrendje 55-60 milliárd 
forint. A hamisított és illegális nö-
vényvédő szerek mind Európában, 
mind pedig Magyarországon egyre 
nagyobb veszélyt jelentenek az em-

berek egészségére és a természeti 
környezetre egyaránt. Hazánkban 
az elmúlt években a szántóföldi 
és kertészeti növénytermesztők 
több növényvédelmi problémával 
szembesültek, amelyek nem teljes 
mértékben tudhatók be a rendkívüli 
időjárásnak és termesztés-techno-
lógiai hiányosságoknak. 

A magyarországi 2 százalékos 
adat ugyanis csak a felderített 
esetekre vonatkozik, vagyis csak a 
jéghegy csúcsát látjuk. Ráadásul az 
illegálisan behozott és hamisított 
termékek mennyisége évről-évre 
nő, és ez egyre nagyobb kockázatot 
jelent a termelőknek és a fogyasz-
tóknak is. Nem túlzás azt állítani, 
hogy 100 permetezésből két eset-
ben biztosan nem az a szer kerül 
ki a környezetbe, mint amelyet a 
gazdálkodó gondolt. Az illegális 
és hamisított termékek tartalmaz-
hatnak toxikus szennyeződéseket, 
amelyek károsak a környezetre, és 
a bizonytalan szermaradékokon 
keresztül a fogyasztókra is. A nö-
vényvédő szerek adalékai között 
lehet olyan anyag is, amelynek az 
emberi egészségre és a környe-
zetre gyakorolt hatását még nem 
vizsgálták. Több tétel bevizsgálása 
bebizonyította, hogy az illegális és 
hamisított szerek között az EU-
ban betiltott anyagok is vannak. 
Sok ismeretlen összetételű anyag 
érkezik elsősorban Kínából, Indiá-
ból és más országokból Európába, 
ahol növényvédő szerré formálják 
és kétes kereskedelmi csatornákon 
keresztül forgalmazzák azokat.

Mit tehetnek a termelők?
Ellenőrzött helyről vásárolnak. 

Növényvédő szer csak engedéllyel 
rendelkező üzletben árusítható - 
piacon, mozgóárusnál, „kéz alatt”, 
csomagküldő szolgálaton keresztül 
nem! Feltűnően olcsó ajánlat már 
magáért beszél, gyanús lehet, ha az 
eladó nem kéri, ellenőrzi a vásárlási 
engedélyt vagy a növényorvosi 
vényt. (Érdemes megkérdezni a 
gazdabolti eladót, ki szállította neki 
a növényvédő szert.) A gazdálkodó 
gyanú esetén (hatástalanság, stb.) 
kérje ki egy növényvédő szakmér-
nök tanácsát, és egyúttal jelentse be 
az esetet az illetékes növényvédelmi 
hatóságnál! 

Borrendünk szervezésében ez 
évben, 2011. május 6-án „A Hun-
garikum borok helye és szerepe 
a magyar borágazatban” címmel 
konferenciát tartottunk és kísérő 
rendezvényként a X. Országos 
Hungarikum borok és pezsgők 
versenyét is megszerveztük. 

A program a tervezet szerint 
bonyolódott és az ország minden 
részéből várakozáson felüli lét-
számban vettek részt a konferen-
cián és a borversenyen a szakma 
iránt érdeklődők. Az eredmények a 
Szövetkezet, a Hegyközségek Nem-
zeti Tanácsa és a Kunsági Borvidék 
Hegyközségi Tanácsa honlapján is 
megtekinthetők. Az oklevelek és 
különdíjak átadására 2011 október 
1-én a Sárfehér ünnepség Borrendi 
zárórendezvényén kerül sor. Kö-
szönjük támogatóink segítségét, 
akik nélkül a rendezvényt nem 
tudtuk volna megszervezni. Többek 
között kiemelten az Izsáki Önkor-
mányzat, az Izsáki Hegyközség, a 
BASF, a Fekoral International Kft. 
Pécs, a Syngenta, a Jeli 2000 Kft. 
anyagi és termékekkel kóstoltatva a 
Sendula pálinkák Kecelről, Kökény 
Sándor Kecskeméti hentes, füstölt 
hús-, és töltelék áru, Kujáni Kft, ros-
tos meggylé és befőttek, lekvárok, 
és a Royalsekt termékei bemutatá-
sával színesítette a rendezvényt. 

Értesítjük tagjainkat, hogy május 
26.-án 17 órakor közgyűlést tartunk 
az izsáki kultúrházban. A meghívók 
postán kiküldésre kerültek. Min-
den szövetkezeti tagot szeretettel 
várunk.

 Új termékként 5 literes kiszere-
lésű rostos meggylé is vásárolható 
a szövetkezeti irodán. A termék 
100% meggysűrítmény, tartósí-
tószert és hozzáadott cukrot nem 
tartalmaz. Ár: 1500 Ft/5literes Bag-
in-boksz doboz, csak betét doboz 
nélkül 1300 Ft/5liter.  

Ajándékozásra, igényes fogyasz-
tóknak, akik szakmai élményre 
vágynak, továbbra is ajánljuk az 
eredetvédett 2009-es Arany sárfe-
hér palackozott tételeket, melyek 
a szövetkezeti irodán 750 Ft+Áfa/
palack áron megvásárolhatók. 6 
palack vásárlása esetén 25% ked-
vezményt biztosítunk. Ugyanott, 
ebből a tételből 5 literes kiszerelés-
ben 250 Ft/liter áron vásárolható 
a minőségi Arany sárfehér bor, 
illetve hozott kannában Cserszegi 
fűszeres, Szürkebarát, Cabernet 
franc, és bariqe Arany sárfehér 200 
Ft/liter áron. A szövetkezet tagjai 
továbbra is kedvezményes áron 
(500 Ft/kg+Áfa) vásárolhatnak 
törzskötözőt a szövetkezeti iro-
dán. Kérdéseikkel telefonon kívül 
interneten is (aranysarfeher@sv-
net.hu) kereshetnek bennünket. 
A weblapon is igyekszünk friss 
információkkal segíteni tagjaink 
tájékozódását.          

Vezetőség

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel mondunk 
köszönetet mindazoknak 

a rokonoknak, jó 
szomszédoknak, barátoknak, 

ismerősöknek, akik 
ZEFFER MIHÁLy 

temetésén részt vettek utolsó 
útjára elkísérték, sírjára 

koszorút, virágot helyeztek. 
         A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk 
köszönetet mindazoknak 

a rokonoknak, jó 
szomszédoknak, barátoknak, 

ismerősöknek, akik 
HARMATH LÁSZLó 

temetésén részt vettek utolsó 
útjára elkísérték, sírjára 

koszorút, virágot helyeztek. 
A gyászoló család

Május 25, június 8 és 22. A gyűjtő zsákokon 
szerepel, hogy milyen hulladékféleségeket lehet 
azokba rakni. A jelezett anyagokat vegyesen, te-
hát papírt, műanyagot, stb. ugyanabba a zsákba  
kell rakni.
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IV. KOLON-KUPA 
FUTÓVERSENY 

FORNETTI FUTÓKÖR-
VERSENy

Örömmel vesszük, hogy a verseny 
népszerűsége és sikere évről évre nő, 
egyre több érdeklődőt, résztvevőt és 
nézőt vonz az ország minden részéről. A 
sikereken felbuzdulva lelkes segítőinkkel 
a továbbiakban is azon dolgozunk, hogy 
a sport szeretete és közösségformáló ere-
jén keresztül minél több helyi lakoshoz 
eljusson a rendezvény üzenete és célja, 

Negyedik alkalommal rendeztük 
meg a Kolon-Kupa Futóversenyt 2011. 
május 14-én, de első alkalommal kö-
zösen a Tésztafőző Majálissal. Ezúttal 
a helyszínt is megváltoztattuk, hiszen 
a start és a cél is a városközpontban 
felállított célkapuban volt. 

Ennek köszönhetően a versenyzők 
nemcsak természeti  kincseinket, 
hanem gyönyörű városközpontunkat 
is megismerhették és nem utolsó 
sorban a kedves izsáki embereket is. 
Az előző évek sikereinek és a szép 
napos időnek köszönhetően 300 fő 
elszánt versenyzőt regisztrálhattunk 
a különböző távokra.

Először a legkisebbek, az óvodások 
mérethették meg magukat a 300 m-es 
távon, ahol 3 izsáki „kis versenyzőt” 
jutalmazhattunk. Ezt követően az alsó 
tagozatosok vágtak neki a 800 m-es 
távnak, ahol szintén 3 izsáki verseny-
ző kapott érmet.

A 2500 m-es távon regisztráltuk 
a legtöbb nevezőt, ahol a legjobb 
eredményeket fülöpszállási diákok 
érték el. 

Ezúton is szeretnék köszönetet 
mondani ezen diákok felkészítő ta-
nárának Milkovics György Igazgató 
Úrnak és Miskolci Aranka tanítónő-
nek, valamint a gyermekek szüleinek, 
akik mindezen felül megszervezték a 
tanulók Izsákra való utazását is.

A nap legizgalmasabb száma a 12 
km-es táv 11 órakor indult. Ezen a 
távon indulókat a rendőrség és pol-
gárőrség segítségével irányítottuk az 
Izsáki Házi Tészta Kft. üzemét érintve 
az Izsáki Horgász- és Pihenőpark felé, 
mely Izsák város északkeleti részén 
található. 

A futás örömén felül egy igazán 
kellemes, kulturált környezetet ismer-
hettek meg a versenyzők. 

A célba érkezést követően az Izsá-
ki Házi Tészta KFT. támogatásának 
köszönhetően minden versenyzőt 
megvendégeltek egy tányér túrós 
csuszával.

A díjakat Dr. Feldman Zsolt,  a 
Vidékfejlesztési Minisztérium agrár-
gazdaságért felelős helyettes állam-
titkára, Mondok József Izsák Város 
polgármestere és Dr. Bozóky Imre 

alpolgármester adta át.  
Szervezők: Sörös István, Sörösné 

Boldoczki Tímea, Cséplő Zoltán, 
Rendőrörs Izsák, Polgárőrség Izsák.

Az eredményhirdetés után, ér-
tékes ajándékokat sorsoltunk ki, 
melyek a következő támogatóknak 
köszönhetők: Izsák Város Önkor-
mányzata, Mondok József polgármes-
ter, Bagócsi Károly címzetes főjegyző, 
Adrenalin KFT., Szentkirályi Ásvány-
víz KFT., Izsáki Házi Tészta KFT., 
Vino Étterem, Prikkel László, Izsáki 
Horgász- és Pihenőpark, Jankovics 
István, Bognár Béla vállalkozó, Laguna 
ABC, Deákné Juhász Márta, Juhász 
Zoltán, Radványi Barna vállalkozó, El 
Bronco Western Ranch, Tulipán Caf-
fee, Alföldi Garabonciás KFT., Ther-
mál Kozmetikai KFT., Holsza Trafik, 
Kiskun Autósiskola, Mészáros István, 
Gera Árpád vállalkozó, Újszásziné Ka-
masz Mónika vállalkozó, Csomor Sán-
doré vállalkozó, Saci Virágbolt, Virág 
Ajándék Ágasegyháza, Borsos Jenőné 
vállalkozó, Nagy István Szabadszállás, 
Birkás Pincészet, Varga István, Huszta 
Róbert, Mihályi István

Segítők: Innokom Nonprofit Kft. 
munkatársai, Darócziné Cseuz Mari-
ann, Izsák Eszter, Kollár Lilla, Csavaj-
da Márta, Pickermann Mónika, Kállai 
Anita, Dr. Rigó József Zsolt, Szalai 
Katalin, Boska Andrea, Szabóné Pápa 
Edit, Szabó József, Szabó Gergő,  Tege 
Mariann, Tege Zsuzsa, Máté Zora, 
Daróczi Dalma, Sörös Laura, Sörös 
Viktor, Tóth Mártonné Ildikó, Horvá-
th Tibor, Tetézi Lajos, Tetézi Attila, 
Bakonyi Györk, Hinterstein Jenő, Bag-
lyas Zoltán, Bálint Zoltán, Bálint Lász-
ló, Kósa Gyula, Kósa Gyuláné Zsóka, 
Huszta Denisz, Huszta Anikó, Juhász 
Ferenc, Rőfi Zoltán, Martina Gábor, 
Fazekas Tímea, Aczél Ildikó, Jéga-
Szabó Zsolt, Izsák Bernadett, Cséplő 
Jenőné, Gera Zsuzsanna, Újszászi 
Károly, Rőfi Renáta, Rácz Brigitta, 
Horváth Alexandra, Langó Zoltán, 
Cseh Ádám, Debreceni Nándor

A kiváló teljesítmények ered-
ményét a különböző távokon a 
követketõkben olvashatják.

Ovis-futam (�00 méter) 
 fiúk: 1: Vida Jonatán (Izsák)
  2: Oltgén Máté (Kecskemét)
  3: Csernák Tamás (Izsák)
  
 lányok: 1: Tóht Vanessza 
               (Kecskemét)
  2: File Réka (Fülöpszállás)
  3: Kovács Elíz  (Izsák)
  
800 méter 1-2. osztály:  
 fiúk:  1: Kassza István  (Kecskemét)
  2: Csomor Tamás 
                    (Kecskemét)
  3: Tengölics Zakariás 
                    (Fülöpszállás)
  
 lányok: 
  1: Hatvani Vanda (Kecel)
  2: Sendula Zoé  (Kecel)
  3: Garai Csenge (Izsák)
  
 3-4. osztály: 
 fiúk: 1: Bíró Dávid  (Izsák)
  2: Oltyán Kristóf (Kecskemét)
  3: Almási István (Izsák)
  
 lányok: 
  1: Bíró Krisztina  
                   (Fülöpszállás)
  2: Vida Hanna ( Izsák)
  3: Ferenczi Anna (Kiskőrös)
  
2500 méter: 10 év alatt: 
 fiúk: 1: Soltész Szabolcs 
                   (Fülöpszállás)
  2: File Dávid (Fülöpszállás)
  3: Szigeti Bence 
                   (Fülöpszállás)
  
 lányok:  
  1: Járdi Emese (Fülöpszállás)
  2: Dukai Krisztina 
                   (Fülöpszállás)
  
 11-14 év: 
 fiúk: 1: Földes Dániel 
                   (Fülöpszállás)
  2: Békési Gábor Norbert 
      (Fülöpszállás)
  3: Szekeres Alex 
                    (Fülöpszállás)
  
 lányok: 1: Szabó Laura 
                   (Hetényegyháza)
  2: Kovács Fanni (Izsák)
  3: Békési Erzsébet Katalin 
                    (Fülöpszállás)
  
 15-19 év: 
 fiúk: 1: Végh Attila (Izsák)
  2: Kincses Gergő (Debrecen)
  3: Dukai Márd (Fülöpszállás)
  
 lányok: 1: Fejszés Dorina (Izsák)
  2: Horváth Hanna (Izsák)
  3: Mihály Marietta (Izsák)
  
 20-40 év: 
 férfiak: 1: Varga Gábor (Kecskemét)
  2: Dr. Bíró Sándor 
                   (Kecskemét)
  3: Csordás József 
                   (Fülöpszállás)
  
 nők: 1: Tóth Janka (Izsák)
  2: Hörcsögh Veronika 
                       (Izsák 5000m)

a mozgás örömének megtapasztalása, az 
egészséges életmódra nevelés.

A szervezők nevében köszönöm mind-
azoknak akik hozzájárultak a verseny 
megvalósulásához, és akik részt vettek 
immár hagyománnyá vált rendezvé-
nyünkön.

Sörösné Boldoczki Tímea
 szervező

  3: Raskó Zsuzsanna 
                   (Kecskemét 5000m)
  
 40 év felett: 
 férfiak: 1: Andó István 
                   (Soltszentimre)
  2: Somogyi József 
                   (Szabadszállás)
  3: Juhász Ferenc(Izsák)
  
 nők: 1: Mankovicsné Halász Éva 
                    (Izsák)
  2: Szente Krisztina 
                    (Kecskemét)
  
12.000 méter: 18 év alatt: 
 fiúk: nem volt induló
 lányok: nem volt induló
  
 19-29 év: 
 férfiak: nem volt induló
  
 nők: 1: Szőrfi Diána (Kecskemét)
  2: Pénzváltó Renáta 
                   (Kecskemét)
  
 30-39 év: 
 férfiak: 1: Szalóki Róbert 
                   (Kecskemét)
  2: Kónya Ákos (Kecskemét)
  3: Fekete Zoltán (Kecskemét)
  
 nők: 1: Vaczuli Tünde 
                   (Kecskemét)
  2: Kerekes Emese 
                    (Kecskemét)
  3: Dr. Bíróné Dr. Bense Nóra 
                   (Kecsemét)
  
  
 40-49 év: 
 férfiak: 1: Nagy Sándor 
                    (Kiskunfélegyháza)
  2: Babcsán Zoltán  
                  (Kecskemét)
  3: Dr. Varga Tibor 
                   (Kecskemét)
  
 nők: 1: Balogh Magdolna (Szeged)
  2: Józsa Edit (Kecskemét)
  3: Dr. Bertlef Mónika 
                   (Kecskemét)
  
 50-59 év: 
 férfiak: 1: Pénzváltó István
                   (Kecskemét)
  2: Dr. Baski Imre 
                   (Kunszentmiklós)
  3: Varga Sándor (Eger)
  
 nők:  1: Gerhátné Barna Éva 
                       (Kecskemét)
  2: T. Nagy Magdolna 
                       (Kecskemét)
  3: Sugár Anna (Szeged)
  
 60 év felett: 
 férfiak: 1: Bálint Imre (Kecskemét)
  2: Swéger László (Kecskemét)
  3: Kiss Ferenc (Csongrád)
  
 nők:  1: Tarjányi Mária 
                    (Kiskunfélegyháza)
  
Férfi abszolút első: Szalóki Róbert.
Női abszolút első: Szörfi Diána.
Legidősebb versenyző: Tabajdi József.

Fotó: Bakonyi Györk
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LABDARÚGÁS

Tavaszi gólzápor

Rendőrségi hírek

Gondolatok a főzésről
A főzés vagy ezért, vagy azért sokszor gondot okoz. Az egyik 

kezdő fiatalasszony panaszkodott, hogy nem tud főzni. Biztatták a 
gyakorlottabb asszonytársak, hogy vegyen egy szakácskönyvet, abból 
mindenki megtanulhat főzni, aki tud olvasni. A fiatalasszony tovább 
mondta a panaszát. Vettem én már szakácskönyvet, olvasni kezdtem, 
de mindegyik recept így kezdődik, hogy végy egy tiszta lábast...

Más eset.
Megrögzött agglegénytől kérdezik: Hogy-hogy mégis megnősültél? 

Tudjátok mondta, már meguntam, megutáltam a vendéglői ételeket. 
És azóta? Azóta imádom!

Még más.
Fiatalasszony nem sok idővel házassága után hazamegy az anyjá-

hoz és sírva panaszolja neki, hogy már nem szereti a férje. Ezt miből 
gondolod kislányom? Eddig nekem adta a nagyobb darab húst, most 
meg ő eszi meg. Nem úgy van az kislányom. Ez azt jelenti, hogy 
megtanultál főzni.

Közli: Varga László

Önkormányzati hírek

Izsáki diáklány bécsi sikere
Nemrégiben rendezték meg Bécsben a nemzetközi ifjúsági gépírás-

versenyt, melyen a hazai színeket két diáklány képviselte. Egyikük 
az izsáki Hörcsög Nikolett, a kecskeméti Kada Elek Szakközépiskola 
tanulója volt, aki az előkelő 5. helyen végzett a nemzetközi mezőny-
ben. A versenyre való kijutásban az izsáki önkormányzat anyagi 
támogatása is segített Nikolettnek, akinek ezúton is gratulálunk a 
nagyszerű eredményhez!. 

Értesítés vegyszer használatáról
A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága tájékoztatja a lakosságot, hogy az „Élőhely-rekonstrukció 

az izsáki Kolon-tavon” című pályázatunk megvalósítása során a Kiskunsági Nemzeti Park Kolon-tó 
törzsterületén belül, Matyó-halom, Bika-torok, Radványi-sziget térségében selyemkóró irtás történik 
a 2011. május 23. - 2011. június 30. közötti időszakban, közegészségügyi veszélyesség szempontjából 
veszélyesnek minősített vegyszerrel. 

A használt vegyszer: Banvel 480 S, hatóanyaga 480 g/l dikamba, munkaegészségügyi várakozási ideje: 
3 nap, halakra, méhekre nem veszélyes. 

A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 38. § (3) bekezdése alapján a növényvédő szerrel kezelt területre 
belépni munkaegészségügyi várakozási idő lejárta előtt kizárólag az alkalmazott növényvédő szerhez 
előírt védőeszközben szabad.

Erre figyelemmel a fenti időszakban az idegenek számára a belépést az Igazgatóság megtiltja.
Kiskunsági Nemzeti Park

Igazgatósága

A néphagyomány szerint a 
tavaszi zápor nagyon sokat ér, 
a labdarúgó mérkőzéseinken a 
gólzápor csak részben lett sikeres. 
Az utóbbi három mérkőzésünkön 
12 gólt szereztünk, ami négygólos 
átlagot jelent. Sajnos ez a sok gól 
sem jelentette azt, hogy mindet 
megnyertük, ugyanis az egyiket 
elvesztettük. A 23. fordulóban 
Baja második csapatához láto-
gattunk. Az ellenfél ősszel kevés 
pontot szerzett, de tavasszal 
igencsak szorgosan gyűjtögetett. 
A mérkőzés eleje jó iramban, ki-
egyenlített játékkal kezdődött, de 
a hazaiak talán kicsit veszélyeseb-
ben támadtak. A félidő közepén 
egy védekezési hibánkat kihasz-
nálva megszerezték a vezetést a 
bajaiak, sőt nem sokkal később 
egy büntetőt is ajándékoztunk 
nekik, amiből tovább növelték 
az előnyüket, így kicsit nyugod-
tabban mentek a szünetre, mint 
mi. A második félidő elején szinte 
rá sem lehetett ismerni a csapa-
tunkra. Egyre-másra vezették a 
veszélyes támadásokat, aminek 
meg is lett az eredménye. Tíz perc 
alatt szerzett két góllal kiegyenlí-
tettük az állást. A gólok után már 
a hazai nézők attól féltek, hogy a 
vezetést is meg fogjuk szerezni, 
sajnos nem így történt. Két gyors 
ellentámadás után ismét két gólos 
előnyre tettek szert a hazaiak. Igaz 
rögtön szépítettünk, de az ismé-
telt egyenlítés már nem sikerült, 
sőt a hazaiak szereztek még egy 
találatot, ezzel biztossá téve a 
győzelmüket. A második félidő 
játékát látva a döntetlent talán 
megérdemeltük volna. A követ-
kező fordulóban a Kerekegyháza 
visszalépése miatt szabadnaposak 
voltunk, de a mérkőzést 3-0-s 
gólaránnyal győztes meccsként 
számolták el, mint ahogyan a 

többi csapatnak is. 
A 25. fordulóban Tompára 

látogattunk. Az ellenfél a tavaszi 
fordulókban mindösszesen egy 
döntetlent ért el, tehát joggal 
bíztunk a jó eredményben. Nem 
is csalatkoztunk ebben. Annyira 
jól kezdtük a mérkőzést, hogy 12 
perc elteltével már három góllal 
vezettünk, úgy, hogy akár még 
többet is rúghattunk volna. Ez a 
kezdés aztán meg is határozta az 
egész mérkőzés menetét. Az első 
félidő végén volt pár támadása a 
hazaiaknak, de gólt nem tudtak 
szerezni, mi viszont még egyet 
igen. Sajnos két játékosunkat a 
szünetben sérülés miatt le kel-
lett cserélni, sőt még további két 
cserét is végrehajtottunk, így a 
második félidőben már nem ült 
cserejátékos a kispadon, ami-
nek az lett az eredménye, hogy 
egy újabb sérülés miatt a félidő 
közepétől csak tízen fejeztük 
be a játékot. Szerencsére ennek 
komoly következménye nem 
lett, mert a hazaiak nem tudtak 
annyira veszélyesen támadni, 
hogy abból bajunk lett volna, sőt 
mi szereztünk még egy találatot 
és így nagyarányú győzelemmel 
zártuk a találkozót. 

A következő fordulóban Kis-
kunfélegyháza csapatát fogadtuk 
hazai pályán. Nem igazán jó elője-
lekkel indultunk a mérkőzésnek, 
mert a kapusunk sérülése nem 
jött rendbe és a cserekapusunk 
sem ért rá, így az ifjúsági csapa-
tunk kapusával kezdtük meg a 
mérkőzést. Szerencsére jól helyt-
állt, sőt volt néhány nagyszerű 
védése is és kapott gól nélkül fe-
jezte be a mérkőzést. A találkozó 
egészében a mi fölényünkben telt 
el, negyedóra elteltével a vezetést 
is megszereztük. A vendégek 
csak szórványosan jutottak el a 

kapunkig. A második félidő ele-
jén aztán végképp eldöntöttük 
a mérkőzést, ugyanis negyedóra 
alatt három gólt szereztünk, ezzel 
ismét nagyarányú győzelmet ér-
tünk el, amivel felkapaszkodtunk 
a tabella negyedik helyére, amit 
jó lenne megtartani a hátralévő 
fordulókban. Ez nehéz lesz, mert 
van utánunk két csapat, amely egy 
mérkőzéssel kevesebbet játszott 
nálunk és még a jelenlegi elsővel 
is meg kell küzdenünk. Bízzunk 
azért a jó folytatásban, hogy kitart 
ez a lendület a bajnokság végéig.

Ifjúsági csapatunknak is jól 
sikerültek az elmúlt fordulók, 
ugyanis mind a két találkozójukat 
megnyerték, és így kicsit feljebb 
kapaszkodtak a tabellán. Azért 
csak két mérkőzésük volt, mert 
Baja csapata nem indított ifjúsági 
csapatot. Reméljük nekik is jól fog 
végződni a bajnokság

Ezek után tekintsük át a mér-
kőzések jegyzőkönyveit:
23. forduló:
Bajai LSE II - Izsáki Sárfehér SE 5-
3 (2-0) Góllövőink: Balog, Barna 
Cs., Bálint.
25. forduló:
Tompa KSE - Izsáki Sárfehér SE 
0-5 (0-4) Góllövőnk: Balog (2), 
Szabó, Barna Zs., Borsos.
Ifjúsági eredmény: 0-2 Góllövő-
ink: Marosvölgyi, Nagy R.
26. forduló:
Izsáki Sárfehér SE - Kiskunfélegy-
házi Honvéd TK 4-0 (1-0) Góllö-
vőink: Szabó (3), Barna Cs..
Ifjúsági mérkőzés: 3-2 Góllövő-
ink: Nagy R. (3).
További mérkőzéseink:
Május 22. 17:00: Izsáki Sárfehér 
SE - Kiskőrös LC
Május 28. 17:00: Kiskunhalas FC 
- Izsáki Sárfehér SE
Június 05. 17:00: Izsáki Sárfehér 
SE - Kalocsa FC
Június 12. 17:00: Solt FC - Izsáki 
Sárfehér SE
HAJRÁ IZSÁK!

Izsák László

Május 8-án Cs. Tibor 20 éves 
izsáki lakos feljelentést tett 
kapitányságunkon, mivel isme-
retlen személ május 8-án 16 óra 
és 16 óra 15 perc közötti időben 
az Izsák belterületén  

parkoló, édesanyja tulajdo-
nában lévő személygépkocsit 
a benne lévő indítókulccsal el-
tulajdonította, ezzel 1.000.000 
Ft. kár okozott. Az ismeretlen 
elkövető ellen lopás bűntett 
elkövetésének ügyében indult 
büntető eljárás. Még aznap éj-

szaka Izsák belterületén sértet-
len állapotban feltalálásra került 
a személygépkocsi. 

Felhívjuk a külterületi ingat-
lannal, nyaralóval rendelkezők 
figyelmét, hogy az egyébként 
lakatlan, vagy ritkán látogatott 
helyeken értékes gépeket, esz-
közöket, berendezési tárgyakat 
lehetőség szerint ne tartsanak, 
amennyiben mégis, értékeiket 
rendszeresen ellenőrizzék! Ha 
ez nem lehetséges, a szomszé-
dokat kérjék meg a folyamatos 

felügyeletre, valamint a helyi ri-
asztó rendszer is kellő védelmet 
jelenthet! Ha betörésre utaló 
gyanú merülne fel, a nyomokat 
lehetőleg hagyják érintetlenül, 
mielőbb értesítsék a rendőrséget 
a 107, a 112, és a 78/501-400-as 
telefonszámokon!   Csak közös 
összefogással tudjuk az értéke-
inket megvédeni, a fosztogató-
kat  megfékezni és leleplezni!

Rendőrkapitányság, 
Kiskőrös

Rendőrőrs, Izsák

A Képviselő-testület legutóbbi ülését 2011. május 3.-án tartotta, 
melyen rendeletet alkotott az Önkormányzat 2010. évi költség-
vetéséről szóló 1/2010.(II.16.) számú rendelet módosításáról. Az 
Önkormányzat döntött a 2010. évi zárszámadásáról és a 2010. évi 
pénzmaradvány jóváhagyásáról. Önkormányzati rendeletet alkotott 
az állattartásról, a Környezetvédelmi alap létrehozásáról, valamint 
a HPV elleni védőoltás támogatásáról. E rendeleteket lapunkban, 
illetve honlapunkon a www.izsak.hu  is közzé tesszük.

A Képviselő-testület elfogadta a lejárt határidejű testületi hatá-
rozatok végrehajtásáról szóló jelentést.

A Képviselő-testület a 2010. évi intézményi és belső ellenőrzésről 
szóló beszámoló elfogadásakor felhívta a tisztségviselők figyelmét, 
hogy a központi költségvetéssel való kapcsolatrendszert, a támoga-
tások alapját képező mutatószámok alakulását folyamatosan kísérjék 
figyelemmel és a szükséges módosításokat az Áht. szabályai szerinti 
határidőben végezzék el. A folyamatban lévő EU támogatással meg-
valósuló projektek esetében a Támogatási Szerződésben foglaltak 
végrehajtását fokozottan ellenőrizzék és amennyiben szükséges 
kezdeményezzék azok módosítását. Fokozott figyelmet fordítsanak a 
folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) 
szabályzatban foglaltak végrehajtására.

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be 
a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat „A megyében megrendezésre 
kerülő 2011. évi települési rendezvények támogatása” pályázati 
felhívására. Az Önkormányzat 2011. szeptember 30. - október 2. 
közötti időpontban rendezi meg a XXVIII. Izsáki Sárfehér Napokat. 
A támogatást a versenydíjak (ajándéktárgyak) költségnemben jelent-
kező 500.000 Ft. kiadáshoz szeretné elnyerni 200.000 Ft. összegben. 
A szükséges 300.000 Ft-ot az Önkormányzat biztosítja.

A Képviselő-testület nem támogatja az Izsák és Környéke Erdélyi 
Magyarok Egyesülete kérelmét, amely Izsák város központi parkjá-
ban emlékmű elhelyezésére irányul.

Zárt ülésen személyi kérdésekben döntött a testület. Nyugdíjba 
vonulásuk alkalmából - felmentéssel - megszüntette a Táncsics 
Mihály Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és 
Diákotthon igazgatójának Hambalkó Ferencnek és a Szily Kálmán 
Városi Könyvtár vezetőjének Kárászné Dalmady Lenkének a  köz-
alkalmazotti munkaviszonyát.

Bagócsi Károly
címzetes főjegyző

Nikolett (balról) tanárnõjével és egyik társával



2011. május 20. �. oldalIZSÁKI Hírek
IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TES-

TÜLETÉNEK
8/2011. (V.4.) önkormányzati rendelete

Az állattartásról 

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.§ 
(2) bekezdésében, a  helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Izsák város terü-
letén az állattartás helyi szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1.§
(1) E rendelet célja, azon szabályok meghatározása, amelyek elő-
segítik az állattartást, valamint az állattartással érintett lakosok 
érdekeinek érvényesülését és egyúttal biztosítják, hogy az állattartás 
mások - szomszédos lakások lakóinak, az ingatlanok használóinak, 
a közterületen tartózkodó polgároknak - nyugalmát, biztonságát és 
testi épségét ne veszélyeztesse.
(2) A rendeletet Izsák város közigazgatási területén alkalmazni 
kell:
a) minden olyan természetes személyre, valamint szervezetre, aki, 
illetőleg amely az állat tulajdonosa, továbbá, aki az állatot vagy 
állatállományt gondozza, felügyeli,
b) minden olyan ingatlanra, épületre és építményre, ahol kisüzemi 
állattartás folyik.
2.§
(1) E rendelet alkalmazása szempontjából az állatok csoportosítása 
a következő:
a.) Haszonállat: minden haszonállat, amelyet fogyasztásra vagy 
haszonszerzés  céljából tartanak, vagy tenyésztenek:
- nagy haszonállat: ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, bivaly, 125cm 
feletti póniló.
- kis haszonállat: sertés, juh, kecske, 125 cm alatti póniló.
- egyéb haszonállat: baromfifélék, galamb, nyúl.
- prémes állat: nutria, csincsilla, angóranyúl, sarki róka, ezüst 
róka, pézsma, nyérc, hermelin, valamint máshová nem sorolható 
prémes állat. 
b.) Kedvtelésből tartott állatok:
Minden állat, amelyeket nem jövedelemszerzés céljából tartanak, 
vagy tenyésztenek:
- eb, macska, díszmadár, díszhal, tengeri malac, aranyhörcsög, 
fehér egér stb.
- kivéve, ha azok a tartás céljánál fogva a jövedelemszerzést szolgál-
ják, mely esetben     haszonállatnak minősül.
c.) Családi szükséglet mértéke: nagyhaszonállat esetén 4 db, kisha-
szonállat esetén 8 db, egyéb haszonállat esetén 100 db.  
d.) Egyéb állatok:
- Vakvezető kutya: az az eb, amelyet erre a célra speciálisan kiképez-
tek és a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége igazolvánnyal 
látta el.
- Őrző védő eb: az az eb, amelyet magán vagy társas vállalkozásban 
szolgálat során    alkalmaznak, illetve amelynek ilyen jellegű funk-
cióját az alkalmazó intézmény vezetője igazolja.
- Vadászkutya: az az eb, amellyel gazdája vadászati jogát gyako-
rolja.
- Állatterelő kutya. 
(2) Előírásoknak megfelelő tartási hely megléte esetén e rendeletben 
meghatározott állatlétszámnál több állat csak külön engedéllyel 
tartható. A kérelmet Izsák Város Mezőgazdasági Bizottságánál kell 
szóban vagy írásban előterjeszteni 
(3) Az állattartási engedély ügyeiben az állategészségügyi, közegész-
ségügyi, környezetvédelmi, állatvédelmi, közbiztonsági, életvédelmi, 
és az állattartás céljára szolgáló épületekre vonatkozó kérdések, 
feltételek tisztázása érdekében az alábbi szervek (szakhatósági) 
állásfoglalását, szakvéleményét kötelező beszerezni: 
a) a hatósági állatorvos, 
b) az állatot kezelő állatorvos, (magán állatorvos)
c) Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ), 
d) Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás
e) a területileg illetékes I. fokú építéshatóság
f) környezetvédelmi hatóság.
(4) A kérelemben meg kell jelölni a tartani kívánt állatok számát, 
fajtáját, a tartás célját. Az engedélyezési eljárásban figyelembe kell 
venni a közvetlen szomszédok véleményét a tartással kapcsolat-
ban.
(5) Az állattartási engedélyek ügyében első fokon Izsák Város 
Mezőgazdasági Bizottsága, másodfokon Izsák Város Képviselő-
testülete dönt. 
(6) Az engedély kártalanítási kötelezettség nélkül visszavonható, 
ha az engedélyes az érvényben levő előírásokat és az engedélyben 
előirt kötelezettségeit megsérti, illetve a jogsértő állapotot felhívás 
ellenére 15 napon belül nem szünteti meg.
Belterületi állattartás
3.§
(1) A város belterületén ingatlanonként - a közegészségügyi, állat-
egészségügyi, építésügyi és környezetvédelmi előírások betartásával 
-a településrendezési tervvel egyező lakóterületi felosztásban az 
alábbi létszámok tarthatók:
a.)A település központi vegyes területein ingatlanonként legfeljebb a 
2. § (1) bekezdés c) pont szerinti családi szükséglet fele tartható.
b.)A kisvárosias lakóterületen ingatlanonként legfeljebb a 2. § (1) 
bekezdés c) pont szerinti családi szükséglet tartható.
c.) A kertvárosias és a falusias lakóterületen ingatlanonként legfel-
jebb 2. § (1) bekezdés c) pont szerinti családi szükséglet kétszerese 
tartható. 
(2) Prémes állatok csak engedéllyel tarthatóak.
(3) Lakóterületi felosztásra tekintet nélkül a 800 m2-nél kisebb 
ingatlanoknál a 3. § (l) bekezdés a.) pontban foglalt állatszám 
tartható.
(4) A város belterületének határa mentén lévő ingatlanok esetében, 
ha az ingatlan területe meghaladja az 1.500 m2 és a védőtávolságok 
betarthatók, akkor a külterületi állattartásra vonatkozó előírásokat 
kell alkalmazni.
Külterületi állattartás
4.§
Közegészségügyi, állategészségügyi, építésügyi, környezetvédelmi 

és egyéb előírások betartásával külterületen haszonállat korlátozás 
nélkül tartható, amennyiben a tartási hely a város belterületi határ-
vonalától legalább 300 méterre van.
Haszonállat tartásának korlátozásai
5.§
(1) Nem tartható haszonállat egészségügyi létesítmény, kulturális, 
oktatási, szociális intézmény, élelmiszerbolt és élelmiszerüzem, üze-
mi konyha, melegkonyhás vendéglátó egység udvarán, területén. 
(2) Az állattartás azon a területen is eltiltható, ill. feltételhez köthető, 
ahol e rendelet szerint engedély nem szükséges, ha az állattartó a 
tartás feltételeit maradéktalanul nem biztosítja.
(3) A város belterületén, közterületen ( utcán, parkban, árokparton 
stb. ) legeltetni tilos. 
Kedvtelésből folytatott állattartás szabályai
6.§
(1) A közegészségügyi és állatvédelmi szabályok betartása a kedv-
telésből folytatott állattartás esetében is kötelező.
(2) A kedvtelésből tartott állatok száma nem esik korlátozás alá, 
- kivételt képez az eb, melyből belterületen egy ingatlanon legfel-
jebb 3 db, külterületen legfeljebb 5 db állat és azok szaporulatai 
elválasztásukig tartható - de gazdáik kötelesek megfelelő, sajátos 
életfeltételeket (elhelyezés, táplálás, gondozás, stb.) biztosítani a 
tartott állatok részére.
(3) Többlakásos lakó épületben lakásonként legfeljebb 1 db eb - és 
szaporulata azok elválasztásáig tartható. Ezen számtól a közvetlen 
szomszédok írásbeli hozzájárulása alapján el lehet térni, de maxi-
mum a (2) bekezdésben foglalt mértékig. 
(4) Többlakásos épületben eb tenyésztése nem folytatható.
(5) Bekerített ingatlanon eb szabadon tartható, azonban a kerítést 
úgy kell kialakítani, hogy az eb közterületre való kijutását, szomszé-
dos ingatlanokra történő bejutását valamint a kerítés résein történő 
kiharapását megakadályozza.
(6) Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos! Az állat-
tartó köteles gondoskodni arról, hogy az eb az ingatlan határait ne 
hagyhassa el.
(7) Az ebeket az állattartók úgy kötelesek tartani, - szükség esetén 
megkötve, zárt helyen - hogy azok ne tudjanak elkóborolni, közte-
rületre, magánterületre felügyelet nélkül kijutni.
(8) Harapós, támadó vagy kiszámíthatatlan természetű eb tartása 
esetén az ingatlan vagy a ház bejáratán, - külterületen a telekha-
táron - szembetűnő helyen erre utaló figyelmeztető feliratot kell 
elhelyezni.
(9) Az ebet közterületen, illetőleg a lakóház közös használatú 
helyiségeiben s annak udvarán biztonságos - vezetésre alkalmas 
- pórázon szabad csak vezetni. Harapós, vagy támadó természetű 
ebet közterületen szájkosárral is kötelező ellátni.
(10) Amennyiben az állattartó az ebet kennelben tartja annak mi-
nimális nagysága 2x2 méter. A kennel közvetlenül a szomszédos 
ingatlannal határos kerítésre nem építhető minimum a kerítéstől 
számított 1 méter távolságot be kell tartani. Ettől a szomszédos 
ingatlan tulajdonosának a hozzájárulásával el lehet térni.
(11) Amennyiben a kertben kennel nem létesíthető, a mozgástér 
biztosítása érdekében minimum 4 méter huzalhoz csatlakozó leg-
alább3 méteres lánccal lehet az ebet kikötni.
7.§
(1) A veszélyes és veszélyesnek minősített ebek tartásáról (pit bull 
terrier és keverékei), és a tartás engedélyezéséről a 35/1997. (11.26 
) Korm. rendelet rendelkezik.
(2) Egyéb veszélyes állatok és tartásuk engedélyezésének részletes 
szabályait a 8/1999.(VIII. 13.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes 
rendelet tartalmazza.
8.§
(1) Tilos az ebet beengedni vagy bevinni a vakvezető kutya valamint 
az intézmény őrzését szolgáló őrző védő eb kivételével:
a) vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségbe,
b) oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális intézmény területére, 
kegyeleti helyre és játszótérre,
c) ügyfélforgalmat lebonyolító középületbe, diákszállásra,
d) olyan parkba, zöldfelületre, nyílt vízterületre, tóba, ahol tábla 
tiltja az ebek beengedését és bevitelét,
e) üzletbe, vásár vagy piac területére, vágóhídra, élelmiszer-feldol-
gozó üzembe.
(2) Élelmiszer szállítására szolgáló járművön ebet szállítani tilos!
9.§
(1) A város területén talált gazdátlan, kóbor, ill. közterületen 
szabadon engedett ebek befogása és elszállítása a polgármesteri 
hivatal feladata. Ideiglenes elhelyezésük a keceli gyepmesteri te-
lepen történik.
(2) A befogott ebet tulajdonosa a tartási költségek megtérítése 
mellett 14 napon belül kiválthatja.
(3) A befogott és 14 nap után ki nem váltott ebekkel a polgármesteri 
hivatal szabadon rendelkezik.

Állattartással kapcsolatos épületek elhelyezése, építése
állattartás közös szabályai
10.§
(1) Haszonállatot tartani csak állattartásra szolgáló épületben 
lehet.
(2) Az állattartó köteles az állat tartására szolgáló létesítmény tisz-
taságát biztosítani, szükség szerint takarítani, - naponta legalább 
egyszer - fertőtleníteni és szükség szerint de évente legalább egy 
alkalommal fertőtlenítő meszelést kell végezni.
(3) Minden ismert és gazdaságos technológiát igénybe kell venni, 
hogy az állatok tartásával együtt járó bűz és zaj csökkenjen. Rend-
szeresen irtani kell a kártékony állatokat (rágcsálókat, legyeket és 
rovarokat).
(4) Az állatok elhelyezésére szolgáló helyiséget könnyen tisztítható, 
hézag- és szivárgásmentes, megfelelő lejtésű, szilárd padozattal 
valamint fedett és zárt trágya- és trágyalégyűjtővel kell ellátni.
(5) A trágya- és trágyalétárolót résmentes fedéllel kell ellátni, ol-
dalát és aljzatát pedig  vízzáró módon kell kiképezni Az ólakban és 
trágyatárolókban az ammóniaképződés csökkentésére szagtalanító 
anyagokat kell használni.
(6) A trágya- és trágyalétároló kiürítéséről szükség szerint, de 
legalább 6 havonta egy alkalommal gondoskodni kell. A trágya- és 

trágyalétárolóba a csapadékvíz befolyását vagy onnan a trágyalé 
kifolyását meg kell akadályozni.
(7) A haszonállatok alom nélküli hígtrágyás tartása tilos.
(8) Az állattartó köteles gondoskodni állatának megfelelő tartásáról, 
takarmányozásáról és gondozásáról. Állata egészségének megóvása 
érdekében köteles az állategészségügyi rendelkezéseket betartani 
és az állat megbetegedése esetén állatorvos igénybevételéről gon-
doskodni.
(9) Az állattartó épületeket építésügyi, közegészségügyi, állategész-
ségügyi, környezetvédelmi, vízügyi és tűzvédelmi szabályoknak 
megfelelően lehet létesíteni. Haszonállat tartására szolgáló épület 
alkalmasságának, illetve építésének feltételeit az érvényben lévő elő-
írások alapján az építési hatóság - új épület létesítéséhez a szükséges 
engedélyezési eljárás keretében - határozza meg.
11. §
(1) Az állattartással kapcsolatos létesítmények és trágyagyűjtő 
helyek Izsák város területén az alábbi védőtávolságok szerint he-
lyezhetők el.

(2) A fenti építmények csak a főépület mögött, azzal folytatólagosan 
és annak takarásában építhetők meg, de a szomszédos ingatlan felől 
semmiféle nyílása nem lehet az építménynek.
(3) Az állatkifutót, ha telekhatárra kerül elhelyezésre, a szomszédos 
ingatlantól tömör fallal kell elválasztani.
(4) Külterületen a nagy létszámú állat tartására szolgáló telep szomszé-
dos állandólakás céljára szolgáló tanyától való védőtávolsága 100 m.
(5) Külterületen a trágya tárolása szomszédos lakó épülettől, ideiglenes 
tartózkodásra használt gazdasági épülettől legalább 30 méter távolságra 
történhet. A trágyát földdel, szalmával, fóliával lefedve kell tárolni
Az állattartás közös szabályai, korlátozása, megtiltása
12.§
(1) Az állattartáshoz mindenkor az ingatlan tulajdonosának hozzájá-
rulása szükséges.
(2) Izsák város közigazgatási területén állat az állategészségügyi, állat-
védelmi, közegészségügyi, építésügyi és környezetvédelmi jogszabályok 
betartásával és a lakosság nyugalmának zavarása (átlagosnál magasabb 
zaj, bűz, stb.) nélkül tartható.
(3) Az állattartás során gondoskodni kell arról, hogy a tartás:
a.) állat és ember egészségét veszélyeztető fertőzést és sérülést ne 
okozzon, testi épséget ne veszélyeztessen;
b.) állatvédelmi szabályokat ne sértsen;
c.) köztisztasági, környezetvédelmi előírásokba ne ütközzön;
d.) anyagi kárt ne okozzon.
(4) Az esetleges kárért az állat tulajdonosa a felelős a Ptk. 351.§. (1) 
bekezdésében foglaltak szerint.
(5) Tilos az állatok kínzása, tartós nyugtalanítása, bántalmazása, 
elhagyása, viadaloztatása.
(6) Ha az állattartó nem kívánja, vagy nem képes az állatot tovább 
tartani, köteles annak megfelelő elhelyezéséről gondoskodni. Ez tör-
ténhet eladás, elajándékozás útján, állategészségügyi- állatmegőrző 
telepen, állatkertben, vadaskertben, állatmenhelyen, állatpanzióban 
stb. történő elhelyezéssel.
(7) Az állat által okozott esetleges szennyeződést a tulajdonos illető-
leg az állat felügyeletével megbízott személy köteles haladéktalanul 
eltávolítani.
13.§
(1) Amennyiben bizonyítást nyer, hogy az állat tartása az állattartási 
rendeletben foglalt előírásoknak, és/vagy a magasabb szintű jogszabá-
lyok állatvédelmi, állattartási előírásainak nem felel meg, az állattartást 
a jegyző 
  a) megtilthatja, illetve korlátozhatja a 245/1998. (XII. 31.) Korm. 
rendelet ( továbbiakban: R.) 7. § (1) bekezdése alapján,
b) az állatok védelme érdekében az állattartót meghatározott cselek-
mény végzésére, tűrésére vagy abbahagyására kötelezheti a R.. 4. § (1) 
bekezdése alapján,
c) szabálysértési eljárást folytathat le.
(2) Amennyiben az állat tartása során birtokháborítás gyanúja merül 
fel, az 1959. évi IV. törvény (Ptk). 191. §-a alapján szintén a jegyző 
jogosult eljárni, illetve érdemi döntést hozni. 
(3) Az állattartás jogerős határozattal történő eltiltása esetén - végre-
hajtás útján - az állat elszállítható. A felmerülő költségek az állattartót 
terhelik.
Szabálysértési rendelkezések
14.§
Szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, 
aki:
a) e rendeletben meghatározott darabszámot meghaladó állatot tart,
b) aki e rendeletben meghatározott épületek elhelyezését és az előírt 
védőtávolságokat nem tartja be.
Vegyes és záró rendelkezések
15.§
E rendelet az egyidejűleg egy ingatlanon tartható állatok számát ha-
tározza meg. Ezen felül az állatok egyszeri szaporulata az elválasztást 
követő 30 napig, nagy állat esetében a születésétől számított maximum 
6 hónapig tartható.
Hatálybalépés
16.§
(1) Ez a rendelet 2011. július 1-jén lép hatályba.  
(2) Azon állattartók, akik jelenleg több állatot tartanak, mint e ren-
deletben meghatározott, azok a rendelet hatálybalépésétől számított 
1 éven belül kötelesek a megengedett mértékig lecsökkenteni az 
állatállományt.
(3) Az állattartási feltételek kialakításának türelmi ideje 1 év.
I z s á k, 2011. május 3.

Mondok József polgármester
Bagócsi Károly címzetes főjegyzõ



IZSÁKI Hírek  2011. május 20.10. oldal

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TES-
TÜLETÉNEK

9/2011.(V.4.) önkormányzati rendelete
Környezetvédelmi Alap létrehozásáról

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. 
§ 82) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 16.§ (1) bekezdésében és a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58.§ (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
A rendelet célja
(1)Izsák Város Önkormányzata környezetvédelmi feladatai megoldá-
sának elősegítése érdekében Környezetvédelmi Alapot (továbbiakban: 
Alap) hoz létre. 
(2) Az Alap megnevezése: Izsák Város Önkormányzatának Környe-
zetvédelmi Alapja. 
2.§
Bevételi források
Az Alap bevételi forrásai a következők: 
a.) az önkormányzat által jogerős határozattal kiszabott környezetvé-
delemmel kapcsolatos bírság befolyt összege; 
b.) az önkormányzat által jogerős határozattal a a természet védelméről 
szóló 1996. évi LIII. törvény 80. § (4) bekezdés b) alapján kiszabott 
természetvédelemmel kapcsolatos bírság befolyt összege; 
c.) a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság (környezetvédelmi 
felügyelőség) által a település közigazgatási területét érintően jogerősen 
kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének 30% százaléka; 
d.) a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön tör-
vényben meghatározott része; 
e.) Izsák Város Önkormányzata bevételeinek az önkormányzat éves 
költségvetési rendeletében környezetvédelmi célokra elkülönített 
összege; 
f.) egyes környezet- és természetvédelmi célú egyéb bevételek; 
g.) az e célra teljesített önkéntes befizetések; 
h.) az Alap lekötéséből származó bevételek; 
i.) a környezet védelmének általánosan szabályairól szóló 1995. évi LIII. 
tv. 58. § (6) bekezdés alapján az önkormányzatot arányosan megillető 
megosztott bevétel, 
j.) környezet- és természetvédelmi pályázatokból származó bevételek, 
j.) egyéb bevételek 
3.§
Az Alap felhasználása
(1) Az Alapot Izsák Város közigazgatási területén, kizárólag környe-
zetvédelmi és természetvédelmi célokra lehet felhasználni, más célra 
azok még ideiglenesen sem vonhatók el. 
(2) A Képviselő-testület évente a költségvetési rendelet megalkotásával, 
illetve a zárszámadás  elfogadásával rendelkezik az Alap pénzösszegé-
nek nagyságáról és dönt felhasználásáról. 
(3) Az Alap felhasználását az éves környezetvédelmi állapotjelentéssel 
egy időben nyilvánosságra kell hozni. 
(4) Az Alapot a következő meghatározott célokra lehet fordítani. 
a.) a környezetvédelmi szempontból károsodott környezet javítására, 
helyreállítására, 
b.) levegőtisztaság-védelmi célokra, 
c.) vízminőség-védelemére, 
d.) talajvédelem céljaira, 
e.) környezeti nevelés, oktatás, tájékoztatás céljaira, 
f.)  környezetvédelmi felmérések, elemzések, tanulmányok finanszíro-
zására, 
g.) a helyi természeti erőforrások és értékek megőrzésére, fenntartására, 
h.)környezetszennyezést megelőző és csökkentő beruházások támoga-
tására, 
i.) monitoring rendszer üzemeltetésére, 
j.) környezetvédelmi célú rendezvények, szakmai programok költsége-
ire, 
k.) környezet- és természetvédelmi célú pályázatokhoz forrás biztosítá-
sára, 
l.) egészségre káros közterületen növő gyomok irtására, 
m.) emberi egészség védelme, az életminőség javítására, 
n.) zaj- és rezgésvédelemre, 
o.) közterület tisztaság elősegítése, illegálisan kialakított hulladéklerakó 
helyek megszüntetésére, 
p.) zöldfelület védelmére és tisztán tartására. 
(5) A talajterhelési díjból származó bevétel csak a talaj valamint a felszín alatti 
víz mennyiségi,  minőségi védelemre használható fel, ezen belül különösen 
a csatornázás, a szennyvíztisztítás, a vízbázis-védelem, a tartós környezet-
károsodások kármentesítése, a potenciális és tényleges szennyező-források 
szennyezésének megelőzésére, illetve utólagos műszaki védelmére. 
(6) Az Alapból támogatást: 
a.) éves felhasználási terv, továbbá 
b.) pályázat útján 
- e rendeletben előírt feltételek megléte esetén - olyan természetes 
személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 
kaphat, aki (amely) Izsák közigazgatási területén a 3 § (4) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelő környezetvédelmi tevékenységet végez. 
(7) Pályázati célra fordítható összeg nagysága legfeljebb az Alap 50 
%-a. Pályázati eljárás  csak abban az esetben hirdethető meg, ha a 
Környezetvédelmi alapba befolyó bevételek a költségvetési rendeletben 
a céltartalékban megjelenítésre kerülnek. 
4.§
Az Alap kezelése
(1) Az Alapba történő befizetéseket és az onnan történő kifizetéseket 
a Polgármesteri  Hivatal elkülönítetten kezeli. 
(2) Az Alap felhasználásáról szóló döntések végrehajtását a Képviselő-
testület ellenőrzi. 
(3) Az Alapba befolyt összeget, mely a 3.§ (4) bekezdésében foglaltak 
szerint nem kerül felhasználásra, lekötött betétként kell kezelni. 
(4) Az Alap számviteli szabályoknak megfelelő elszámolásáért a pol-
gármester felelős. 
5.§
Záró rendelkezések
E rendelet 2011. május 16. napján lép hatályba. 
Izsák, 2011. május 3.

Mondok József polgármester
Bagócsi Károly címzetes főjegyzõ

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

10/2011.(V.4.) önkormányzati rendelete
A HPV elleni védőoltás támogatásáról

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A 
§.(2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1.§
E rendelet célja, hogy az egészségmegőrzés keretében Izsák Város 
Önkormányzata az önkéntesség és az egyéni felelősség hangsú-
lyozásával támogassa a méhnyakrák és a nemi szervi szemölcsök 
kialakulásáért elsősorban felelős humán papilloma vírus( HPV) 
elleni védőoltás beadását a leginkább érintett körben.
2.§
A rendelet hatálya kiterjed Izsák város közigazgatási területén 
állandó lakóhellyel rendelkező leánygyermekekre, akik az adott év 
június 1. napja és az azt követő év május 31. napja között töltik 
be a 13. életévüket. 
A HPV elleni védőoltás támogatásának feltételei és eljárási ren-
delkezések.
3.§
(1) Izsák Város Önkormányzata - a HPV elleni védekezés támo-
gatásaként - a négykomponensű védőoltás mindhárom vakcinája 
árának 30 százalékát átvállalja és azt természetbeni juttatatásként 
biztosítja a 2.§-ban meghatározott személyek részére.
(2) A juttatás igénybevételének feltétele, hogy a 2.§-ban megha-
tározott leánygyermek törvényes képviselője ( szülő, nevelő-örök-
befogadó szülő, gondnok, gyám ) vállalja és befizesse a védőoltás 
árának 30 százalékát.
(3) A támogatást a polgármesteri hivatalnál írásban - az e rendelet 
1. számú melléklete szerinti, az e célra rendszeresített formanyom-
tatványon - benyújtott kérelemmel igényelheti az arra jogosult 
személy törvényes képviselője, mely kérelemhez csatolni kell az 
orvos védőoltásra- az e rendelet 2. melléklete szerinti, az erre a 
célra rendszeresített formanyomtatványon - tett javaslatát.
(4) A támogatás iránti kérelmet a törvényes képviselőnek az adott 
év szeptember hó 30. napjáig kell benyújtania.
(5) Nem részesíthető támogatásban az, akinek törvényes képvi-
selője a védőoltás beadásához írásban nem járult hozzá, továbbá 
az sem, akinek beoltása orvosilag ellenjavalt.   
(6) A támogatással kapcsolatos elsőfokú hatáskört Izsák Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi 
bizottságra ruházza át. A támogatást határozottal - a Képviselő-
testület által átruházott hatáskörben - a Szociális és Egészségügyi 
bizottság állapítja meg. Az első fokú döntéssel szembeni fellebbe-
zést a Képviselő-testület bírálja el.
4.§
(1) A támogatást megállapító határozat egy példányát megküldi 
a Gyermekjóléti szolgálat( továbbiakban: Szolgálat)  vezetőjének, 
aki lakcímre küldött értesítéssel hívja be a védőoltásra az érin-
tetteket.
(2) A védőoltással kapcsolatos feladatok megszervezése, lebonyo-
lítása a Szolgálat vezetőjének feladata. A védőoltás beadását a házi 
gyermekorvos (iskolaorvos) végzi.
(3) Amennyiben az első oltást követően a törvényes képviselő 
nem gondoskodik arról, hogy gyermeke a második és  a harmadik 
oltást megkapja, úgy köteles a már megkapott oltásokhoz nyújtott 
önkormányzati támogatást visszafizetni.
A támogatás fedezete
5.§
A támogatás fedezetét a Képviselő-testület a költségvetési rende-
letében a szociális előirányzatokon belül biztosítja.
Átmeneti és záró rendelkezések
6.§
(1) E rendelet 2011. május 15. napján lép hatályba.
(2) A HPV elleni védőoltás támogatására először 2011-ban kerül 
sor. Az oltásban részesülő leánygyermekek a jelenleg az általános 
iskola 7. osztályos tanulói születési időpontra való tekintet nélkül. 
Ha nem a helyi oktatási intézmény tanulója, akkor is megilleti 
juttatás a védőoltás igénybevételéhez.
I z s á k, 2011. május 3.

Mondok József polgármester
Bagócsi Károly címzetes főjegyzõ

1. számú melléklet a 10/2011.(V.4.) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM
HPV elleni védőoltás támogatásához
1) Törvényes képviselőre vonatkozó adatok:
Név:   ___________________________________________________
Leánykori név: ___________________________________________
Születési hely, idő:  _______________________________________
Anyja neve: ______________________________________________
TAJ száma: ______________________________________________
Lakcíme:  6070 Izsák ______________________________________

Azzal a kéréssel fordulok Izsák Város Önkormányzatához, hogy a 
10/2011.(V.3.) önkormányzati rendelet alapján 
2) Leánygyermekre vonatkozó adatok:
Név: ____________________________________________________
Törvényes képviselője: ____________________________________
Születési hely, idő:  _______________________________________
TAJ száma:  _____________________________________________
Lakcíme: ________________________________________________

Leánygyermekem HPV elleni védőoltás hármas sorozatának 
költségeiből 30 százalékot vállaljon át. A rám eső 30 százalék 
megfizetését az értesítésben maghatározott határidőre  és módon 
megfizetem.

Kelt: Izsák, _________________________

                                                             _______________________
                                                                     törvényes képviselő

Nyilatkozat:
Alulírott ___________________________( törvényes képviselő neve) 
hozzájárulok ahhoz, hogy ____________________________________
___________(gyermek neve, születési hely, idő) nevű leánygyermek 
részére a HPV elleni vakcinának hármas sorozatát beadják.

Kelt: Izsák, _________________________

                                                              _______________________
                                                                    törvényes képviselő

2. számú melléklet a 10/2011.(V.4.) önkormányzati rendelet-
hez!
ORVOSI  JAVASLAT
Alulírott, mint ________________________________iskolaorvos 
(háziorvos, házi gyermekorvos, szülész- nőgyógyász szakorvos  
xxx) javasolom/ nem javasolom (xxx) a (leánygyermek neve) 
____________________________ védőoltását. Egyben vállalom, 
hogy a _____________________________kiskorú leánygyermek 
részére a HPV elleni védőoltást beadom.

Kelt: Izsák , ___________________________

orvosi bélyegző                                            ___________________
orvosi aláírás

xxx A megfelelő rész aláhúzandó!

Izsák Város
Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2011. (V.04.) önkormányzati  rendelete
az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló

1/2010. (II.16.) számú rendelet
módosításáról

 
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köz-
társaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A.§ (2) 
bekezdése és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény  
(továbbiakban ÁHT.) 65. § (1) bekezdése alapján - figyelembe 
véve a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. 
évi CXXX. törvény és az államháztartás működési rendjéről szóló 
292/2009.(XII.21.) Korm. rendelet rendelkezéseit- az Önkor-
mányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010.(II.16.) számú 
rendeletét az alábbiak szerint módosítja. 
A költségvetési főösszeg
1.§
Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010.(II.16.) 
számú rendelet ( a továbbiakban: R.) 2.§ (1) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép:
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségve-
tésének
Főösszegét  1.288.333 ezer forintban
a) költségvetési bevétel összegét  1.147.879 ezer forintban,
b) költségvetési kiadás  összegét  1.123.464  ezer forintban 
c) a költségvetési hiány összegét       83.096  ezer forintban álla-
pítja meg, melynek finanszírozásáról a Képviselő-testület külön 
döntést hoz.
I.  Költségvetési bevételek
2.§
A R. 5.§(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1)  Az önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek forrá-
sonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését 
e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
II. Költségvetési kiadások
3.§
A R. 6.§ -a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásainak előirány-
zatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
Megnevezés:
Működési kiadások előirányzata összesen: 937.366 e.Ft
- személyi jellegű kiadások  373.112 e.Ft
- munkaadókat terhelő járulékok: 96.509  e.Ft
- dologi jellegű kiadások.  297.014 e.Ft
- speciális célú támogatások( segélyek): 164.431 e.Ft
- támogatásértékű kiadások: 6.300 e.Ft    
(2)A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kiemelt elő-
irányzatonként kiadási jogcím szerint az e rendelet 3. számú 
melléklete szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, 
valamint az alcímek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként 
az e rendelet 3/a számú melléklete szerint állapítja meg:
4.§
A R. 7.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési hiányát 
és annak finanszírozási formáját  e rendelet 4. számú melléklete 
szerint állapítja meg.
5.§
A R. 10.§ - a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzati hivatal költségvetését feladatonként e rendelet 
5. számú melléklete tartalmazza az igazgatási és egyéb, nem intéz-
ményi formában folytatott tevékenységek kiadásaival.
III. Költségvetési kiadások és bevételek
6.§
A R. 12.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányza-
tokat, mérlegszerűen e rendelet 6. számú melléklete mutatja be, 
valamint az alaprendelet 10. számú melléklete szerinti előzetes 
adatok alapján készült önkormányzati mérleg.
7.§
A R. 13.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetési évet követő két év várható működési és felhal-
mozási célú bevételi és kiadási előirányzatait e rendelet 7. számú 
melléklete tartalmazza mérlegszerűen.
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8.§
A R. 14.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat 2010. évi előirányzat felhasználási ütemtervét e rendelet 8. számú melléklete 
tartalmazza.
Záró rendelkezések
9.§
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és 2011. május 5-én hatályát veszti.
Izsák, 2011. május 3.

Mondok József polgármester
Bagócsi Károly címzetes főjegyzõ
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APRÓHIRDETÉSEK

Építési engedéllyel
rendelkezõk figyelmébe

Felelõs mûszaki vezetést vállalok;
    új lakás és egyéb építményeknél, lakásbõvítésnél, 
    ami minden engedélyezett építéshez szükséges
Építési munkák;
 kõmûves munkák, speciális szaképítés
 térkövezés
 tervezés, költségvetés készítés
             Vegye igénybe építési szakember tanácsát!

Egyedi betonelemek készítése megrendelhetõ:

Anyakönyvi Hírek

Felhasználhatók: Utaknál, kapubejáróknál, különböző 
átereszeknél, belvizek elvezetésénél, egyéb vízelvezetésnél.

Beton csatornaelem 

Az elemek elkészítése,
elhelyezése megrendelhető.

CSíK IMRE  KõMûVES MESTER
IZSÁK, BOCSÁNYI U. 11.

TEL/FAX: 374-441, 06-30-319-0025  

Felszedhető tetejű 
vízelvezető beton 

csatornaelem

Kútgyűrű, betonkád, vízmérő akna

ÜGYELETEk
ORVOSI ELÉRHETŐSÉGEK

8-12-ig rendelési időn kívül ÜGYELET NAPONTA
hétfő,  kedd, szerda, csütörtök: 16 órától másnap 08 óráig

péntek: 13-08 óráig, szombat-vasárnap, ünnepnap: 24 órában
Szabadszállás, Mindszenti tér 5. Telefon: 76/353-324

IZSÁKI ORVOSOK DÉLUTÁNI ELÉRHETŐSÉGE
hétfő: 12-16 óráig Dr. Szántó Ágnes 76/374-375
kedd: 12-13 óráig Dr. Bíró Sándor 76/374-844
 13-16 óráig Dr. Szántó Ágnes 76/374-375
szerda: 12-13,30 óráig Dr. Rigó József Zsolt 76/374-190
 13,30-16 óráig Dr. Bíró Sándor 76/374-844
csütörtök: 12-16 óráig Dr. Rigó József Zsolt 76/374-190
péntek:     12-13 óráig Dr. Bíró Sándor 76/374-844
Délutáni telefonelérhetőség 12 - 16 óráig: 06/20/9/624-594 

Kábeltévé ügyelet
24 órán át hívható ügyeleti telefonszám 1231

Rendõrség: 06-20-384-9606, 06-20-384-7731
Vízmû: 0630/908-1799

Polgárőrség: 0�-20-���-��1�

Friss pacal házhoz szállítással is! 
750 Ft/kg. Tel.: 06-30-455-1026
Szőnyeg és autókárpit takarító-

gép kölcsönözhető
Tel.: 06-76-374-274
Újszerű állapotban lévő babako-

csi eladó. Tel.: 20-299-6826
Eladó 4 részes, megkímélt ál-

lapotú étkező bútor! T: 06-70-2-
953-477

MÜLLER SÍRKŐ
SZABADSZÁLLÁS 

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. 

Megnyitottuk izsáki sírkőbemutató-kertünket!!!
Megtekinthető a volt Fujkó-birtok 

előtti keresztnél.

Tel: +36 70 4570070, vagy: 76 353 092 
MÜLLER ZOLTÁN KŐFARAGÓ, 

ÉPÜLETSZOBRÁSZ

GYROS BÜFÉ
Kossuth tér 1.

2010-es árakkal, újdonságokkal, akciókkal várjuk 
kedves vendégeinket! Frissen sültek, gyros, 

hamburgerek, és melegszendvicsek széles választéka!

Minden hónap utolsó csütörtök 
TORKOS CSÜTÖRTÖK

TÉLI AKCIÓNK január 1-től hétfőtől csütörtökig, 
9 - 12 óráig és 14 - 17 óráig minden kedves vendé-

günk 10% kedvezményt kap a számla végösszegéből. 
JANUÁR 1-jétől ÉTKEZÉSI UTALVÁNY  ELFOGADÁS.
- SODEXO ENNI KÉK, TICKET RESTAURANT, COOP

Rendelésfelvétel: +36-20-2699-760
Téli nyitva tartás: hétfőtől  - csütörtökig 8.00 -20.30-ig

Péntek 7.00 -20.30-ig (lángos)
Szombat 15.00 -20.30-ig

Vasárnap 15.00 - 20 óráig
Jó étvágyat kívánunk!

Önkormányzati lap
Kiadja: Izsák Város Önkormányzata

Felelõs kiadó: Bagócsi Károly címzetes fõjegyzõ
Szerkesztõség: Tetézi Lajos fõszerkesztõ,

Bálint Vilmos, Bagócsi Károly,
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

Május 25. szerda
19.00: Kölyök TV. (ism.)
20.05: Megyei Krónika (ism.)
20.35: „A táj dicsérete- 
           40 évem küszöbén”  - 
           Némethe Ferenc 
           évfordulós kiállítása

Május 26. csütörtök
19.00: Kölyök TV.
20.05: Megyei Krónika
20.35: Izsáki Sárfehér SE - 
           Kiskőrös LC labdarúgó 
           mérkőzés

Június 1. szerda
19.00: Kölyök TV. (ism.)
20.05: Megyei Krónika (ism.)
20.35: ITV Híradó (ism.)
21.10: „A táj dicsérete- 
           40 évem küszöbén”  - 
           Némethe Ferenc 
           évfordulós kiállítása

Június 2. csütörtök
19.00: Kölyök TV.
20.05: Megyei Krónika
20.35: III. Izsáki Tészta Majális

Június 8. szerda
19.00: Kölyök TV. (ism.)
20.05: Megyei Krónika (ism.)
20.35: III. Izsáki Tészta 
           Majális (ism.)

Június 9. csütörtök
19.00: Kölyök TV.
20.05: Megyei Krónika
20.35: Izsáki Sárfehér SE - 
           Kalocsa FC labdarúgó 
           mérkőzés

Június 15. szerda
19.00: Kölyök TV. (ism.)
20.05: Megyei Krónika (ism.)
20.35: IKEM előadás - 
           a Székelyföld 
           önrendelkezési 
           küzdelmeiről

Június 16. csütörtök
19.00: Kölyök TV.
20.05: Megyei Krónika
20.35: Esti vendég

Születtek: Bíró Richárd (anyja: Bíró Beatrix), Csomor Ádám 
(anyja: Börönde Márta, Bencsik Alex (anyja: Rádi Anita), Mikó 
Dóra Katalin (anyja: Jaszanovics Erika), Duráncsik Ádám 
(anyja: Bodza Andrea)

Házasságkötés: Nem volt.

Meghaltak: Zeffer Mihály 76 éves (Kinizsi u. 39.), Harmath 
László 72 éves (Hunyadi u. 36.), Hajnal József 76 éves (Tavasz 
u. 5.), Lévai Anna 91 éves (Arany J. u. 5.), Fejszés László 86 
éves (Erkel F. u. 22.), Balogh Gyula 65 éves (Cserniczky u. 1.), 
Izsák Amália 93 éves, Grijnovitz Ferenc 65 éves (Széktói u. 
8.), Szabó János 60 éves (Szigligeti u. 8.), Karácsonyi Katalin 
58 éves (Bottyán u. 4.), Bogdán Dezső volt izsáki lakos.

MAGYAR árut vásároljon!
MAGYAR szakemberek készítik MAGYAR műhelyben!
SÍREMLÉKEK, ÚRNASÍROK, ÉPÜLETEK külső és 
belső burkolatai, KŐFELDOLGOZÁS vágás, csi-

szolás, faragás. 
GRÁNIT, MÁRVÁNY, MÉSZKŐ, MŰKŐ.

Temetői munkák, sírszétszedés, összerakás 
tisztítás, betűírás, emlékművek restaurálása.

Keressék fel műhelyünket, nézzék meg és 
válasszák ki az önöknek 

legmegfelelőbb terméket.
Ne higgyenek a hangzatos kijelentéseknek 
a komolytalan vevőcsalogató ígéreteknek. 

Bízzanak a több évtizedes szakmai múltban, a 
MAGYAR minőségben.

Borsos István kőfaragó, 
6070 Izsák, Thaly köz 1.

Tel.: 76-374- 798 vagy 06-30-903-2677
borsosirko@citromail.hu

7 hold kaszáló 
kiadó 

a Cegerétben!
Érd: Szabóné, 

HOLSZA 
TRAFIK

Tel: 
06-20-9-185-945


