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Hirdessen az 
Izsáki Hírekben 

és az 
Izsáki 

Televízióban
Önkormányzati lap Megjelenik havonta

Újbor és borház szentelő

Az új borlovagok avatása

A Birkás Bor és Pálinkaház az 52-es út mellett 
várja a vendégeket

Ötödik alkalommal 
tartott újborszentelőt 
Szent János napján az 
Arany Sárfehér Szövet-
kezet. Ezen alkalommal 
új borlovagokat is avat-
tak. Oreskó Imre örömét 
fejezte ki, hogy sok fiatal 
került az avatandók közé, 
akik majd tovább viszik 
ezt a szép hagyományt, 
s tovább népszerűsítik 
szűkebb pátriánk borait, 
pezsgőit, amint azt az 
Arany Sárfehér Bor- és 
Pezsgőrend a zászlajára 
tűzte. A hét új tag sikere-
sen teljesítette a „felvételi 
vizsgát”, mely a hagyo-
mányoknak megfelelően 
borfelismerésből és egy 
tesztlap kitöltéséből állt. 
A feltételek teljesítése és 

az esküszöveg elmondása 
után a borrend új tagjai 
lettek: Aranyi László, 
Benyovszki Pál, Gucsi 
Andrea, Kovács András, 
Novák Ferenc, Feldman 
Gábor és Töröcsik Ti-
bor. 
Idén nemcsak a bor 

volt új hanem a szente-
lés helyszíne is. A Birkás 
Pincészet nemrégiben 
az 52-es út mellett fel-
épült új borháza adott 
otthont az alkalomnak. 
A létesítményről a csa-
ládi cég egyik tulajdo-
nosát, Birkás Zoltánt 
kérdeztük.
-  Nagyon örülünk, 

hogy egy pályázati le-
hetőség adódott és en-
nek köszönhetően a 

borturizmus felé tudtuk 
fejleszteni pincészetünk 
tevékenységét - mondta 
Zoltán. A Birkás Bor 
és Pálinkaház, egy 225 
négyzetméter alapterü-
letű létesítmény, amely 
kimondottan vendégek 
fogadására épült. Egy-
szerre 52 főt tudunk 

fogadni. Ha kívülről 
megnézzük az épületet 
a két torony között egy 
180 négyzetméteres te-
raszt is találunk ahon-
nan szép kilátás nyílik 
a környékre. Amely ta-
vasztól nyújt majd iga-
zán jó képet, hiszen az 
épületet friss telepítésű 

szőlővel vesszük körbe. 
Szeretnénk egy igazán 
családbarát környeze-
tet létrehozni. Nagyon 
reméljük, hogy a borok 
mellett meg tudjuk is-
mertetni az idelátoga-
tókkal a környék gaszt-
ronómiai ízeit, zamatait 
is. A borházon belül 
létrehoztunk egy bor-
szaküzletet is, ahol a 
kóstolt borokból tudnak 
vásárolni is a kedves 
érdeklődők. Itt külön 
ki szeretném emelni, 

dig nagyon fontos volt a 
családom számára, hogy 
boraink ott legyenek az 
újbor szentelőkön, és ma 
nem csak borainkat de 
magát ezt a létesítményt 
is felszentelhettük
- A 2011-es év több 

sikert is hozott a pincé-
szetnek.
- Mi elsősorban ma-

gyar fajtákkal próbálunk 
eredményeket elérni, 
ez részben sikerült, ám 
igazában ezek technoló-
giai hátterét most kezd-
tük el megteremteni. 
Cserszegi fűszeres bo-
runk 2011-ben a megye 
legjobb fehér bora lett. 
Emellett jól szerepel-
tünk a kékfrankosból 
készült rozénkkal és 
kadarka borunk is sok 
sikert hozott, de termé-
szetesen a helyi fajta, az 
Arany Sárfehér is, amely 
minden borversenyen 
magas pontokkal sze-
repelt. Ezzel együtt úgy 
gondolom, tovább kell 
gondolkodnunk a tech-
nológia fejlesztésében. 
2011 egyébként jó év 
volt nemcsak mennyi-
ségben, de minőségben 
is. A most szentelt bo-
rok - köztük a Sárfehér 
is - véleményem szerint 
jól fognak szerepelni a 
2012-es évben, jó évjá-
rat lesz.

Tetézi Attila

Az újborokat Kiss József szabadszállási plébános 
és Máté Sándor református lelkész áldotta meg

hogy nem csak a saját 
borainkat tervezzük itt 
népszerűsíteni, hanem 
a környéken termelő 
gazdák italait is. Ez a 
mai nap külön öröm 
számunkra, hiszen min-

Tisztelt Izsákiak!
Elérkezett a 2012-es esz-

tendő, s így immár ma-
gunk mögött tudhatjuk 
a világot és az országot is 
súlyosan érintő gazdasági 
gondoktól terhes 2011-
es évet. Sajnos ennek a 
nehéz helyzetnek tudható 
be, hogy a 2011-es évben 
a pályázati kiírások ala-
posan leszűköltek. Ennek 
ellenére sikerült a régi 
hulladéklerakó rekultivá-
cióját elvégeznünk, amely 
egy sikeres 100 millió fo-
rint értékű pályázat ered-
ménye volt. Az iskolákban 
10 millió forint értékben 
két kerékpártárolót ala-
kítottunk ki, valamint 
felújítottuk a tornatermi 
öltözőket. 
Ezekre egy 95%-os tá-

mogatottságú pályázat 
biztosította a fedezetet. 
További iskolai fejlesztés-
ként 17 interaktív táblát 
állítottunk be, valamint 
egy közel 30 millió fo-
rintos pályázat eredmé-
nyeként laptopokat is 
vásároltunk az intézmény 
számára. 
Az önkormányzati intéz-

mények világításkorszerű-
sítése folyamatban van. Ez 
az óvodában és az iskolá-
ban már megtörtént, hát-
ra van még a művelődési 
ház, a sportcsarnok és a 
polgármesteri hivatal. A 
2011-es évben sajnos nem 
volt pályázat az utak javí-
tására. Egyetlen utca felelt 
meg a pályázati kiírás-
nak, ez a Hunyadi utca. 
A tervek már készülnek 
erre. A közmunkaprog-
ram által 33 millió forintot 
nyert el Izsák, s ezzel 174 
főt tudott foglalkoztatni, 
biztosítva ezzel átmeneti 
megélhetésüket.
A 2010 őszén megvá-

lasztott Képviselő-testület 
az eltelt bő egy év alatt 
nagyon jól összeszokott, 
példás összefogással dol-
gozik városunk fejlődésé-
ért. Ennek köszönhetően 
értük el a fentebb felsorolt 
tavalyi eredményeket. 
Igen szerencsésnek ne-

vezhető, hogy Bagócsi 
Károly személyében olyan 
új jegyzője van városunk-
nak, aki kiváló szakértője 
munkájának és igen ered-
ményesen dolgozik. Pedig 
nem egyszerű időszakban 
került hozzánk, hiszen a 
már említett nehéz anyagi 
helyzet mellett a közigaz-
gatás alapos átszervezése 

is bonyolította, bonyo-
lítja az önkormányzatok 
egyébként sem egyszerű 
helyzetét. Ez ügyekben 
a jegyzőknek kiemelt fel-
adataik vannak, s elmond-
hatom jegyzőnk mindeze-
ket példaadóan oldotta 
meg. Jól választottunk!
Az előttünk álló szintén 

nem könnyűnek ígérkező 
2012-es évben is hason-
ló szakmai munkára és 
összefogásra lesz ahhoz 
szükség, hogy legalább a 
2011-es évihez hasonló 
eredményeket mondhas-
sunk majd magunkénak 
év végén. Már elmondha-
tom, hogy idén elkészül-
het a régen várt, Izsákot 
Kisizsákkal összekötő 
kerékpárút, amely egy 244 
millió forintos pályázat 
elnyerésével valósul meg. 
Azt is tényként közölhe-
tem, hogy a 2012-es évben 
a víz- és szennyvízdíj, va-
lamint a hulladékszállítási 
díj nem fog emelkedni, s 
helyi adót sem kell beve-
zetni Izsákon. Kevés tele-
pülés mondhat el ilyesmit 
magáról. Szintén biztosra 
vehető, hogy elkészül a 
szennyvíztisztító korsze-
rűsítése is az idei évben. 
Mindezek mellett amint 
a pályázati lehetőségek 
lehetővé teszik folytatjuk 
a városi és külterületi 
utak felújítását. Tervein-
ket idén is úgy kívánjuk 
megvalósítani, hogy azok-
hoz és az intézmények 
színvonalas működteté-
séhez hiteleket ne kelljen 
felvennünk. Továbbra is 
fontos célunk, hogy Izsák 
ne adósodjon el.
Az elmúlt évi munkáért 

köszönetet mondok a 
képviselő-testületnek, a 
polgármesteri hivatal és 
az Inno-Kom Nonprofit 
Kft. dolgozóinak és min-
den Izsákinak, aki tett 
városunk szépítéséért, 
fejlődéséért.
Boldog, eredményekben 

gazdag, a tavalyinál kön-
nyebb új évet kívánok 
valamennyiünknek!

Mondok József 
polgármester

Birkás Zoltán: „Örü-
lünk, hogy sikeres pá-
lyázatunknak köszön-
hetően, nyithatunk a 

borturizmus felé”
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Mit tehetünk gyorsan, könnyen, 
olcsón egészségünkért?

Az Oltalom Alapítvány ingyenes 
egészségfelmérése Izsákon!

Önkormányzati hírek

Igyunk természetesen lúgos 
ásványvizet! Egyáltalán igyunk 
napi 2-2,5 l vizet, vagy cukor 
nélküli  gyógyteát. Legjobb, ha 
ezzel kezdjük a napot. Félóra 
múlva jöhet a reggeli. Étkezé-
sek alatt egy pohár víznél több 
fogyasztása nem ajánlott, mivel 
az emésztőnedveket túlzottan 
felhígítja. A főétkezések után 
két órával viszont bőségesen 
ihatunk. A szervezetnek szük-
séges folyadékmennyiség másik 
felét nyers zöldség-gyümölccsel 
biztosíthatjuk. Ezt talán sokan 
már hallották, ám nem nagyon 
veszik komolyan. Pedig beteg-
ségeink megelőzésére, gyógyu-
lásra egyik legjobban járható út. 
Sokaktól hallani, minek igyon, 
ha nem is érzi, hogy szomjas? 
Hát tudatosan!.Ha nincs is a 
szomjúságérzetünk (felnőttkor-
ra ez sajnos csökken), attól még 
minden szervünk éhezi azt! Tes-
tünk 75-80%-a víz, mindennap 
szükséges a folyamatos pótlás! 
Sokan, főleg idősek éppen an-
nyi vizet vesznek magukhoz, 
amennyivel a napi gyógyszert 
beveszik. Csodálkoznak, hogy 
egyre rosszabbul vannak. Fej-
fájás, vérnyomás emelkedés, 
rosszullét, szorulás jelzi, hogy 
a napi folyadék kevés, túlsava-
sodás, azaz önmérgeződés jön 
létre, hiszen sem a máj, sem a 
vese, sem a belek nem tudnak 
működni víz nélkül. A salak-
anyagok a besűrűsödött vérben a 
sejtekhez visszajutva méregként 
blokkolják azok működését. Ám 
bökkenő még az is, hogy vizeink 
sajnos szennyezettek.
A környezetbe általunk előál-

lított, felelőtlenül kibocsátott 
káros anyagok: fizikaiak, ké-
miaiak, biológiaiak egyaránt 
„visszaköszönnek” az ivóvízben. 
Ennek fogyasztása révén kellene 
hát „tisztulnunk”, működnünk..
Amúgy is terhelt szervezetünk-
nek, de különösen a betegségek-
kel küszködőknek fontos, hogy 
tisztított vizet fogyasszanak. Az 
etyeki dombság szélén lévő Sas-
hegy Természetvédelmi Terület 
környezetében védett vízadó 
rétegből származó víz azért 
különleges, mert teljesen ter-
mészetes, s abban is egyedülálló, 
hogy természetesen lúgos is! 
8,8mmol/dm3 lúgossággal ren-
delkezik. Ha szervezetünkben 
a vér tartósan > 7,3-7,4 pH-jú, 
azaz 7,3-7,4 pH-jú, azaz enyhén 
lúgos hatású, akkor jól műkö-
dünk. Ilyen környezetben min-
den rákos sejt elpusztul, nem 
tud szaporodni, illetve nem is 
keletkezik. Életmódbeli hibáink 
miatt azonban az elsavasodás a 
jellemző, így szervezetünk szinte 
folyamatosan a visszalúgosításra 

kényszerül! Például egyetlen 
kávé elfogyasztása után a vér 
pH-ja 2-re esik vissza! Ahhoz, 
hogy újra elérje a normál 7 fölöt-
ti értéket, a szervezetnek a vis-
szalúgosításhoz kalciumra van 
szüksége. Amennyiben a napi 
táplálékokkal ez nem került be a 
szervezetbe, a csontokból kény-
telen azt elvenni, hogy ne vál-
junk működésképtelenné,vagy 
ne ájuljunk el.
Mi, magyarok, miután a kávét 

(is) nyakló nélkül isszuk, jó, 
ha tudjuk, hogy a csontritkulás 
egyik fő okozója lehet.(Többek 
között...) Azt is érdemes tudni 
róla, hogy az adrenalin-terme-
lést fokozza, ami nem más, 
mint stresszhormon! Nemhogy 
megnyugtatna, hanem fokozza 
az idegességet! Belátható, hogy 
amúgy is túlhajszolt, ideges vi-
lágunkban erre egyáltalán nincs 
szükség! (Jó alternatívát jelente-
ne helyette a gyógyteaivásra való 
rászokás.) Ha ugyanis feléljük a 
szervezet erejét, mi több, a tarta-
lékokat is, s ezáltal legyöngítjük 
a szervezet védekezőképességét, 
annak előbb-utóbb betegség a 
vége.
Van azonban kiút. A táplálko-

zás révén elért lúgosítás - azaz 
főként nyers zöldség, gyümölcs 
fogyasztása - mellett a természet 
adta lúgos víz is segíthet ebben. 
Magas nátrium tartalma lehetővé 
teszi, hogy a sejtekből a méreg-
anyagok kiáramolhassanak.(A 
szervezet nagyon lényeges és 
kényes nátrium-kálium szintjét 
javítja.) Erősen javul a szervezet 
hidratáltsága. Klinikai tesztek 
igazolják, hogy az átlag vizekhez 
képest alacsony a deutérium 
tartalma,139 ppm, ami szintén 
gátolja a rosszindulatú sejtek 
túlszaporodását.(A gyártott, 
nem természetes deutérium 
mentes vizek ehhez képest 
egyébként drágák). A vörös-
kereszt ajánlásával ellátott víz 
Izsákon is kapható. Neve nem ír-
ható le, mivel reklámnak minő-
sülne. A greyletkft@gmail.com 
internetes elérés lehetővé teszi 
a bővebb információt. Víztisztí-
tásról egyébként mindenkinek 
érdemes házilag gondoskodni, 
a vízvezetékre szerelhető jól be-
építhető szerkezetek kaphatók, 
elérhető árakon.
Alacsony deutériumos víz egyéb-

ként házilag, többszörös desztil-
lálással előállítható.(Mazdaznan 
vízkúra).Érdemes interneten 
annak is utánanézni, hogy a 
kukta-fazék mérettől kapható 
pálinkafőzők (!) pl. erre tökéle-
tesen alkalmasak! Az egészséges 
dolgokért nem kell mindig mes-
szire menni....

Máthéné Paksi Katalin

Február 2.-án csütörtökön a Pártok Háza emeleti termében 11 
órától 18 óráig várják az érdeklődőket az ingyenes alkalomra. 
Igény esetén tovább is (senkit sem küldenek el!)
Testzsír mérés, vérnyomás mérés, szívkapacítás mérés, tü-

dőkapacitás mérés, egészségéletkor számítás, személyre szóló 
tanácsadás.

A Képviselő-testület legutóbbi 
ülését 2011. december 20.-án 
tartotta. A lejárt határidejű ha-
tározatokról szóló jelentést el-
fogadta és a tett intézkedéseket 
jóváhagyta. 
Első napirendi pontként a Pol-

gármesteri Hivatal munkájáról, a 
felügyeleti ellenőrzések tapaszta-
latairól szóló beszámolót fogadta 
él és a működéssel kapcsolatos 
jegyzői  elképzelések végrehajtását 
támogatta. Szükségesnek tartja, 
hogy a Hivatal fokozott figyelmet 
fordítson a lakosság naprakész 
tájékoztatására, informatikai 
rendszere biztosítsa a határidők 
megtartását és az eljárások gyors 
és szakszerű lefolytatását, továbbá 
kerüljön kialakításra - figyelem-
mel a várható szervezeti (járások 
és a Kormányportál kialakítása, 
hatáskörök módosítása, közne-
velési, önkormányzati törvény 
végrehajtása stb.) változásokra - a 
leghatékonyabb belső szervezeti 
struktúra, kerüljön elvégzésre a 
köztisztviselők alkalmassági vizs-
gálata a várható feladatellátások-
hoz kapcsolódóan. Szükségesnek 
tartja, hogy a Hivatal kapja meg 
a működéshez szükséges tárgyi 
feltételeket. Ennek keretében a 
2012. évi költségvetésben 2,5 mil-
lió forint előirányzat betervezését 
rendeli el informatikai eszközök 
beszerzésére, a jelenleg rendszer 
felújítására.
A következő napirendi pont 

keretében a Képviselő-testület a 
Polgármesteri Hivatal köztiszt-
viselőinek 2012. évi munkatel-
jesítmény követelményeinek 
alapját képező célokat határozta 
meg. A célok alapján készül el 
a köztisztviselők egyedi feladat 
meghatározása.
A Képviselő-testület az Önkor-

mányzatra vonatkozó 2012. évi 
belső ellenőrzési tervet jóváhagyja 
és végrehajtását elrendelte.
Negyedik napirendi pontként a 

Képviselő-testület a Polgármeste-
ri Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatához kapcsolódó „A 
folyamatba épített, előzetes és 
utólagos vezetői ellenőrzés (FE-
UVE)” szabályzatot hagyta jóvá. 
Az elkészítését jogszabályi válto-
zások tették szükségessé.
A Képviselő-testület megalkotta 

az ingatlantulajdonosoknál kelet-
kező települési szilárd hulladék 
kezelésével kapcsolatos hulla-
dékkezelési közszolgáltatásról 
szóló 5/2003.(II.19.) számú 
rendelet módosításáról szóló 

20/2011.(XII.21.) önkormányzati 
rendeletét. Ha röviden akarjuk a 
változást megfogalmazni, akkor 
valójában ez egy 4,6 százalékos 
áremelkedés a 2012. évi hulla-
dékszállítási és ártalmatlanítási 
díjak területén.
Ettől azonban többről van szó. 

Először is a rendelet teljes szö-
vege most nem olvasható lapunk 
oldalain, mivel álláspontom sze-
rint törvényalkotási hiba történt, 
mely miatt a helyi rendelet nem 
léphet hatályba (Egyes törvények 
Alaptörvénnyel összefüggő mó-
dosításáról szóló 2011. évi CCI. 
törvény 196.§-a.) Amennyiben a 
törvény módosítása megtörténik, 
vagy szakmai állásfoglalás alakul 
ki a szolgáltatókkal történt egyez-
tetésről, azonnal értesíteni fogjuk 
a város érintett lakosságát.
Nemcsak egyszerű áremelkedés-

ről van szó. A testület jóváhagyta, 
hogy a 2012. évi költségvetés 
tartalmazzon előirányzatot a szo-
ciálisan rászoruló, 70 év feletti, 
egyedül élő és 75.000 Ft/hó összeg 
alatti jövedelemmel rendelkezők 
hulladékszállítási díjjal kapcsola-
tos kedvezményére is. Az elmúlt 
évben merült fel a támogatás lehe-
tősége és ekkor az érintett körben 
helyszíni felmérést is végeztek a 
Családsegítő- és Gyermekjóléti 
Szolgálat munkatársai. 
Az összeg várhatóan három havi 

díj átvállalása lesz, mely pontosan 
a 2012. IV. negyedévi fizetési 
kötelezettség alól biztosít a ked-
vezményezetteknek mentességet. 
A támogatást írásban kell kérni, 
melyhez a szükséges nyomtat-
vány a hivatal pénzügyi csoport-
jánál, illetve az önkormányzat 
honlapján (www.izsak.hu) kerül 
elhelyezésre. A benyújtási ha-
táridő 2012. február 28. napja, a 
határidő elmulasztása jogvesztő. 
Feltételként szerepel, hogy a ked-
vezményezettnek a szolgáltatóval 
és az Önkormányzattal szemben 
nem lehet tartozása. A nagycsa-
ládosok a kedvezményt szintén 
az előzőekben leírtak szerint 
igényelhetik.
Változás lesz 2012-ben, hogy 

a lomtalanítás bonyolítása át-
szervezésre kerül. Az előre ki-
választott hónapban, a szokásos 
hulladékszállítási napokon, egy 
később közzétételre kerülő   te-
lefonszámon bejelenthető, hogy 
lim-lom elszállítást kér a sze-
méttulajdonos és akkor együtt 
fogják elvinni a kitett szemetet. A 
lomtalanítási szállítás nem terjed 

ki a komposztálható anyagokra 
(falevél, fűfélék nyesedéke, fa- és 
szőlőágak stb.).
Tovább kell lépni 2012-ben a 

szelektív hulladékgyűjtés terü-
letén is. Erre egyrészt az uniós 
szabályok köteleznek bennünket, 
másrészt szeretnénk kialakítani 
azt a gyakorlatot, hogy csak a ku-
kában elhelyezésre kerül szemét 
után kelljen díjat fizetni. A zsákok 
kihelyezése és cseréje folyamato-
san megtörténik (lakások postalá-
dája, ajtórés stb.) és a szállítással 
egy időben az  új zsák is kikerül 
a lakossághoz. Lesznek központi 
zsákkiadó helyek is, erről a la-
kosság egy írásos tájékoztatás, 
valamint újságunk közleménye 
alapján kerül kiértesítésre.
Hetedik napirendi pontként 

tárgyalta a Képviselő-testület 
a KEOP-1.3.0/09-11-0023 jelű 
„Kék Víz” Észak-Bács-Kiskun 
Megyei Ivóvízminőség - javító 
programhoz kapcsolódó EU Ön-
erő Alap pályázathoz szükséges 
sajáterő ( pályázat) biztosításával 
kapcsolatos előterjesztést.
Környékünkön Kecskemét gesz-

torságával valósul meg a jelzett 
projekt, melyre a pályázat Brüs-
szelbe került benyújtásra. A 
lényege egy XXI. századi ivóvíz-
minőség-program végrehajtása, 
mely településünkön is szükséges 
(új kút fúrása, régiek karbantar-
tása, eternit hálózat cseréje, káros 
fémek kivonása stb.).A teljes 
projekt költsége 9,586 milliárd 
forint, melyből EU támogatás a 
tervek szerint 7,540 milliárd Ft. 
A fennmaradó összegből 2,046 
milliárd forintból a Bácsvíz Zrt. 
vállalt fel 1.993.677.185 forintot 
(az elszámolható költségeket) és 
a településre marad 52.398.738,-
Ft el nem számolható költség. Ez 
utóbbi két részre pályázati lehető-
ség van az önerő alapból, mellyel 
az érintett települések együtt 
élni kívánnak. Izsák esetében a 
biztosítandó önerő 1.389.856,-Ft. 
A képviselő-testület felvállalta az 
önerőt és szükségesnek tartja a 
pályázat benyújtását.
A Képviselő-testület a nyolcadik 

napirendi pont keretében elfo-
gadta az „Izsáki Sárfehér Napok” 
költségvetésével és végrehajtásá-
val kapcsolatos kimutatást.
A testület zárt ülésen döntött 

két ingatlan értékesítéséről, egy 
telek esetében értékesítési árat 
állapított meg, míg egy esetben 
belterületi művelési ág változásról 
határozott.

 Bagócsi Károly
 címzetes főjegyző

Gondolatok a pénzről
Korábban is megtettem, most 

még néhány elmélkedést idézek 
fel híres emberektől. Nem azért, 
hogy ezzel kifogyott volna ez a 
téma, hiszen a pénz elfogyhat, 
de a körülötte forgó gondolat 
az talán soha sem. Csupán azért 
írom le, mert én elgondolkod-
tam ezeken is és hátha lesz az 
olvasók közül is, aki ezt teszi.
1./ A pénz olyan gyakran vál-

toztatja meg az embert, mint 
amilyen gyakran gazdát cserél. 
(Al Beh)
2./ Pénz: olyan áldás, amelynek 

semmi haszna, még meg nem 

válunk tőle. (Bierce)
3./ Életről és pénzről csak ak-

kor kezdünk töprengeni, amikor 
fogytán van. (Krotkij)
4./ A kormány az a testület, 

ami megtartja amit megígér, ha 
pénzt ígér azt is. (Karinthy)
5./ Ezen a világon semmi sem 

biztos, csak a halál, meg az adó. 
(Benjamin Franklin)
6./ A pénzre azért van szükség, 

hogy ne aggódjunk annak hiánya 
miatt. (dr. Bakanek György)
7. Vagy mi uraljuk a pénzün-

ket, vagy az ural minket. (Berth 
Brooks)

8. A pénz nem a legfontosabb 
dolog az ember életében, de 
mindenre hatással van. (Kiy-
saki)
9. Közoktatással megélhetést 

szerezhetsz, ha önmagadat ké-
pezed, vagyonos leszel. (Saint 
de Exupery)
10.  Az iskolában azt megta-

nítják az embereknek, hogyan 
kell a pénzért megdolgozni. Azt 
viszont már nem mondják el, 
hogyan kell a pénzt megdolgoz-
tatni. (Kiyosaki)

Közli: 
Varga László
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TETÉZI LAJOS

Gondolom...
...a short (kiejtve sort, magyarul rövid) szó 

hallatán többeknek elsőre valószínűleg az a 
rövidnadrágocska jut eszébe, amelyben a 
megfelelő adottságokkal bíró hölgyek igen jól 
mutatnak. Az angol kifejezés manapság a pénz-

ügyletek világában is egyre gyakrabban elhangzik. A rövidtávú 
befektetéseket hívják így. A gazdasági válság erősödése óta szinte 
naponta olvashatunk olyan híreket, hogy valakik megshortolták 
ezt, vagy azt a nemzeti valutát, köztük a magyar forintot is. Aki 
figyelmesen olvassa ezeket a híradásokat, azt is láthatja, hogy eme 
műveleteknek nemigazán örülnek az említett valuták országai.
Gondolom, akik nem foglalkoznak tőzsdei ügyletekkel nemigen 

értik, hogy valójában mi a baj a shortolásokkal. Nos, a „befekte-
tők” (spekulánsok) ilyenkor rövidtávú árfolyamesésre játszanak, 
arra, hogy valami tönkremegy. Lehet ez pénz, értékpapír, vagy 
akár egy ország. Innét kezdve számukra fontossá válik, hogy 
ez valóban be is következzék. Ezért az igazán nagyban játszók, 
nem bízzák a véletlenre, vagyis a piaci törvényszerűségek valós 
működésére a dolgot, hanem tesznek azért, hogy számukra 
tényleg jól alakuljon a helyzet. Valóban árfolyamesés következ-
zen be az általuk kiszemelt kötvényeknél, valutáknál. Ennek 
bevett módszere, hogy olyan értékpapírokkal, államkötvényekkel 
kereskednek, ami nincs is a birtokukban, s amelyek valójában 
nem is eladók. Egy időre kölcsönvesznek a kiszemelt papírokból 
(némi kamat fejében olyanoktól, akik nem kívánnak rövidtávú 
ügyletekbe bonyolódni, s ily módon kockáztatni), majd nagy 
számban eladják azokat. Így azt a látszatot keltik, hogy vannak, 
akik szabadulni kívánnak a papíroktól, tehát valami gond lehet 
velük. Ha ezt kellő mennyiséggel teszik, az ár hirtelen csökkenni 
kezd, ami nem kis riadalmat okoz a be nem avatottak körében, 
akik törvényszerűen szabadulni próbálnak az értéktelenedni lát-
szó kötvényeiktől. Esik az ár, s a shortolónak már nincs is más 
dolga, mint az ő manipulációja miatt kialakult alacsonyabb áron 
gyorsan visszavásárolni a kötvényeket, s a kialkudott kamattal 
visszaadni azokat a kölcsönadónak, majd a kamatlevonás után 
megmaradó nem kevés hasznot zsebre vágni.
Gondolom, sokan mondják erre, hogy ügyes. Valóban az, s ha 

nem manipulációval művelnék mindezt egyesek, hanem saját 
részvényekkel és a piac valós alakulásától várnák a hasznot, 
rendben is lehetne. Ám mint látjuk, vannak „Soros Györgyök”, 
akik országok valutáival, az ott élők sorsával szórakoznak így, 
busás hasznot húzva maguknak. Mit sem törődve azzal, hogy 
miattuk milliók válnak földönfutóvá, veszítik el otthonaikat, 
mert a mesterségesen lerontott nemzeti valutájuk miatt a felvett 
otthonteremtési és egyéb kölcsöneik törlesztőrészletei maguk alá 
temetik őket. Nos, akik ilyesmivel foglalkoznak, azok nem ügyes 
emberek, hanem gazemberek...

A 4. a karácsonyaKarácsonyi 
Játszóház

2011. december 14-15.-én délután 120 gyermek vett részt a vá-
rosunk Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata által szervezett, 
immár hagyománnyá vált „Karácsonyi Játszóházban”. A foglalko-
zásokon való részvétel ingyenes volt. Az alkalmakon maradandó, 
saját készítésű ajándéktárgyakat készíthettek a közelgő ünnepre a 
gyerekek. 

Sörösné

November végén beindult a 
karácsonyi készülődés. Csodá-
latos időszak volt ez, nagy volt 
a sürgés-forgás. Saját készítésű 
díszeket, meghívót gyártottunk 
és ünnepi hangulatba „varázsol-
tuk” a tantermünket. Meghívtuk 
családtagjainkat a 2011. decem-
ber 19-én tartott karácsonyi 
műsorunkra, amire nagyon 

izgatottan készültünk. Jókai 
Mór: Melyiket a kilenc közül? 
című elbeszélését és egy meg-
ható karácsonyi jelenetet adtunk 
elő. Sokan verssel készültek az 
ünnepre. A hangos taps mutatta, 
biztos tetszett mindenkinek az 
előadásunk. Utána megajándé-
koztuk egymást egy-egy apró-
sággal, és a szülők pedig minket  

sokféle finomsággal leptek meg, 
süti, üdítő... Majd osztálybulit 
tartottunk, amin felhőtlen volt 
a hangulat. Ezúton is köszön-
jük osztályfőnökünknek, Ibolya 
néninek a sok türelmet és fára-
dozást, amit értünk tett. Sike-
rekben gazdag Boldog új évet 
kívánunk mindenkinek!

Szabó Petra 4.a

Szakdolgozat Izsákról

Mindig örömmel veszem, ha 
egyetemista vagy főiskolás hall-
gatók szakdolgozati témaként 
városunkat választják. Egyrészt 
ez némi lokálpatriotizmust felté-

telez részükről, másrészt érdekes 
szembesülni azzal, hogy egy-egy 
fiatal milyennek is látja városun-
kat, mit tart érdemesnek arra, 
hogy felsőoktatási tanulmánya-
inak befejező nagy vállalásaként 
feldolgozzon abban a reményben, 
hogy a bírálók is szerencsésnek 
tartják majd témaválasztását.
Legutóbb Németh Hella „Izsák 

és vonzáskörzetének szerepe a 
hazai turizmusban” című szépen 
összeállított munkáját olvashat-
tam. Hella, a székesfehérvári 
Kodolányi János Főiskola vég-
zős levelező hallgatója. Mint 
elmondta, azért választotta ezt a 
témát, mert szereti szülővárosát, 
s örömmel tárja mások elé is az 
itteni turisztikai értékeket, le-
hetőségeket. Szívesen képzelné 
el további életét is Izsákon, ám 
sajnos egyelőre nem lát lehető-

séget az itthoni elhelyezkedésre. 
Jelenleg Kecskeméten az adóhi-
vatalnál dolgozik.
Diplomamunkájában igényesen 

mutatja be a város természe-
ti és turisztikai értékeit. Ami 
számomra külön is érdekes és 
hasznos volt, az a Sárfehér Na-
pokkal kapcsolatos felmérése. 
Száz ember véleményét kérdezte 
városi rendezvényünkről. A meg-
kérdezettek (akiknek legtöbbje 
rendszeres látogatója a Sárfehér 
Napoknak) 47 százaléka nagyon 
elégedett, 43 százaléka elégedett 
a programkínálattal, azok válto-
zatosságával. Gyakorlatilag tehát 
a megkérdezettek 90 százalékajó-
nak találja a kínálatot.
Hella dolgozata tartalmas, szép 

munka, joggal bízhat benne, 
hogy a bíráló tanár is hasonlóra 
fogja értékelni.             -tetézi-

Németh Hella: 
„Szeretem Izsákot”

Vad Magyarország a Kolon Kávéházban

Török Zoltán rendező Skype segítségével 
volt jelen az izsáki esten

A Kiskunsági Madárvédelmi 
Egyesület szervezésében nagy 
sikerrel működik a Kolon Kávé-
ház elnevezésű előadássorozat 
a Vino étteremben. Az október-
ben indult esteken  természeti 
értékeinket bemutató előadások 
hangzanak el havi rendsze-
rességgel. Nemrégiben Török 
Zoltán rendező Vad Magyar-
ország című filmjét vetítették 
telt ház előtt. Az alkotó, aki 
jelenleg Svédországban készíti 
elő következő filmjét, az internet 
segítségével volt jelen az esten, 
s válaszolt a nézők kérdéseire, 
felfedve egyebek mellett a lát-
ványos felvételek készítésének 
kulisszatitkait is.
A gyönyörű film egy rétisas csa-

lád mindennapjainak és egy fia-

tal vidra kalandjainak 
nyomon követésével 
jeleníti meg hazánk 
tájait, állatvilágát és 
természethez kötődő 
hagyományainkat. A 
négy évszakon átívelő, 
több mint húsz hazai 
helyszínen forgatott 
film évtizedek óta az 
első, Magyarország 
vadvilágát átfogóan 
bemutató alkotás, 
amely szépséges kí-
sérőzenéjével és Kulka 
János narrációjával 
igazi moziélményt jelent. Vé-
gignézve valószínűleg mindenki 
egyetért abban, hogy indokoltan 
lett a Vad Magyarország 2011 
legnézettebb magyar filmje. 

Az izsáki vetítés egy kicsit vis-
szahozta azt a mozi-élményt 
is, amelyet bizony már jó ideje 
nélkülözni vagyunk kénytelenek 
mozi hiányában.                 -te-
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Levél a temetői szarkához

Az Arany sárfehér Szőlő- és Bortermelők 
Szövetkezetének tájékoztatója

                  „a gyengék erőssége az egység”

- A várhatónál Boldogabb Új 
Évet kívánva, mint 1992. óta 
mindig, most is megtartjuk a 
Gazdaköri esték előadásait. Az 
időpontok és témák külön ke-
retes hirdetésünkben olvashatók 
lapunk utolsó oldalán.
- Az új termékleírások (OEM 

Izsáki Arany Sárfehér, Kunsá-
gi)  Brüsszeli jóváhagyása és 
visszaigazolása megérkezett, a 
részletek a Borvidék honlapján 
is megtekinthető, www.kunsa-
giborvidek.hu
- Rövid időn belül várható 

a bor forgalomba hozatali 
járulék, 5-10 Ft/l fizetési kö-
telezettség megszüntetése, és 
a termelői borkimérés engedé-
lyeztetésének könnyítése.
- A Borrendünk részéről a 

korábbi hagyományt folytatva 
a Szent János napi újboráldást 
és -szentelőt 2011. decem-
ber 27.-én a most felavatott 
és felszentelt Szabadszállási 
Birkás Bor és Pálinkaházban 
tartottuk. Az előző években 
a borszentelés az alábbi tele-
püléseken és templomokban 
történt: 2007. Izsák Római Ka-
tolikus templom, 2008. Izsák 
Református templom, 2009. 
Ágasegyháza Római Katolikus 
templom. 2010 Orgoványi Re-
formátus templom. 
A 2011 december 27.-ei új-

borszentelés, újboráldás ke-
retében tartottuk az új bor-
rendi tagok avatását is. Az 
avatott új borrendi tagok: 
Aranyi László, Benyovszki Pál, 
Gucsi Andrea, Feldman Gábor, 
Kovács András, Novák Ferenc, 
Töröcsik Tibor, akiknek ez 
úton is gratulálunk. Köszöne-
tet mondunk a szabadszállási 
nagytiszteletű Máté Sándor 
református lelkész és Kiss Jó-
zsef Római Katolikus plébános 
Uraknak, akik közösen végez-
ték az igehirdetést, boráldást 
és a borszentelést. Köszönetet 
mondunk Berente János, Vla-
szák József, Ósvay Gabriella 
termelőknek, a Birkás, a Gede-
on birtok és a Helvécia-Izsák 
Szövetkezeti Borászati Pincé-
szetének, hogy a borszentelés-
re és kóstoltatásra az újbora-
ikat elhozták, és bemutatták. 
Külön köszönet a Magyar-
országi Borrendek Országos 
Szövetség Főtitkárának, Bíró 
Máriának aki a Kunsági Női 
Borrenddel együtt részt vett 
az újborszentelőn és avatáson. 
A 2011-es évjárat minősé-
ge rászolgál a hálaadásra és 
áldásra. A hálaadás kötelez, 
a bor, mint a liturgia része, 
Krisztus vérét szimbolizálja. 
A termelő és a borász tudatos, 
együttes munkája, igényli a 

Rendőrségi hírek

A falugazdász tájékoztatója
A 2011-ben mezőgazdaságban 

felhasznált gázolaj jövedéki adójának 
visszaigénylésére 2012. január 15-e 
után van mód. Földhasználati lap 
szükséges az igazolás kiadásához. Az 
elszámolható gázolaj mennyisége 97 
liter hektáronként (minden műve-
lési ágban). A jövedékiadó-törvény 
alapján a gázolaj után a vásárlás 
időpontja szerint visszatérítendő 
adómérték:2009. 01. 01. után vásá-
rolt gázolajra 68,00 Ft/liter, a 2009. 
07. 01. után vásárolt gázolajra 72,40 
Ft/liter, a 2010. 01. 01. után vásárolt 
gázolajra 77,88 Ft/liter, a 2011. 11. 
01-ét követően vásárolt esetében 
90,487 Ft/liter. A 46/2008. (IV.17.) 
FVM rendelet „de minimis” csekély 
összegű támogatási formában teszi 
lehetővé további 100 liter vissza-
igénylését jövedéki adó formájában 
az MVH-tól, a 2011-es gázolaj 
számlákra. Csak szőlő és gyümölcs 
ültetvények estében, ha minimum 
0,5 ha területen szőlő vagy gyümölcs 
termesztést folytat valaki, hektáron-
ként 100 liter, 70 Ft/liter összeggel. 
A támogatási igény benyújtásának 
ideje 2012. május 31-ig. A kére-

lem késedelmes benyújtása esetén 
igazolási kérelem benyújtásának 
helye nincs. Legfontosabb feltétel: 
A 2011-es gázolaj jövedéki adó 
visszatérítésnek igazoltan kiutalva 
kell lennie.
Őstermelői igazolványok érvénye-

sítése: 2012. március 19. napja előtti   
érvényesítés esetén az igazolvány 
visszamenőleg 2012. január 1-től 
lesz érvényes, március 19-e után 
pedig az érvényesítés napjától. A 
326/2009. (XII.29.) Korm.rendelet 
10.§ (1) bekezdése alapján a mező-
gazdasági őstermelői igazolvány ki-
állításáért, továbbá annak évenkénti 
érvényesítéséért a kiállítót díj illeti 
meg. A díj mértéke új igazolvány 
kiadása esetén 2000 Ft, értékesítési 
betétlap kiadásáért 1000 Ft. (érvé-
nyesítés), minden további betétlap 
kiadásáért 1000 Ft. díjat kell megfi-
zetni a termelőnek. Az eljárási díjat 
az igazolványt kiállító hatóság által 
biztosított postai utalványon (csekk) 
lehet befizetni. 
További információ: Mikus Anikó 

falugazdász (20/985-0721,70/436-
1390)

kegyelmet, ami nélkül nincs 
áldás a munka gyümölcsén, a 
szőlőből készült boron. 
-SZŐLÉSZETI, BORÁSZATI 

ÉS BORMARKETING KON-
FERENCIÁT szervez ez évben 
is a Kunsági Borvidék Hegykö-
zségi Tanácsa 2012. február 
20-24. között a LAKITELEKI 
NÉPFŐISKOLÁN. A program 
és a jelentkezési lehetőség 
megtekinthető a borvidék 
honlapján, www.kunsagibor-
videk.hu
- Az AKG támogatott terüle-

tekre a levélanalízis, talajmin-
ták szűkített, bővített körű 
vizsgálatának a lehetősége a 
Szövetkezeten keresztül, be-
gyűjtéssel, szállítással együtt 
kedvezményesen továbbra is 
biztosított. A vizsgálatok pa-
raméterei, díjai a Szövetkezeti 
irodán megtekinthetők.
- A Szövetkezet tagjai to-

vábbra is kedvezményes áron 
rendelhetnek és igényelhet-
nek termékeket, vehetnek 
igénybe szolgáltatást a szö-
vetkezeti irodán. Kérdéseikkel 
telefonon kívül interneten is 
(aranysarfeher@sv-net.hu) 
kereshetnek bennünket. A 
weblapon is igyekszünk friss 
információkkal segíteni tag-
jaink tájékozódását.

Vezetőség

December 23-án H. János izsá-
ki lakos tett bejelentést kapi-
tányságunkon, mivel ismeretlen 
személy  december 23-a 12 óra 
és 18 óra közötti időben Izsák 
belterületén lévő családi házába 
ablakfeszítés módszerével beha-
tolt és onnan aranyékszereket 
tulajdonított el, kb. 100.000 Ft. 
értékben. A rongálással további 
10.000 Ft. anyagi kár keletke-
zett. Az ismeretlen elkövető 
ellen hatóságunk lopás bűntett 
elkövetése ügyében indított 
büntető eljárást. 
Falopások egész évben előfor-

dulnak, azonban ősszel és télen, 
a fűtési időszak beköszöntével 
„megugrik” a számuk. A la-
kosság egy része ilyen módon 
próbál tűzifához jutni. Ezért 
sokszor olyan élőfákat vágnak 

ki, amelyekre egyrészt nincs en-
gedélyük, másrészt rossz szelek-
cióval és módon teszik azt, tehát 
ökológiai kárt is okoznak.
Többször az erdészet által 

szabályosan és tervszerűen ki-
termelt készletet tulajdonítják 
el. Az elkészített, sarangolt 
árut festékkel jelölik, tehát 
egy közúti ellenőrzés során 
jól nyomon követhető a lopott 
fa. Az illegális fakitermelésre 
legjellemzőbb időszakok az esti 
órák és a hétvége, amikor nincs 
erdész a területen. Tekintettel 
erre, felhívjuk az erdőtulajdono-
sok figyelmét, hogy területükön 
többször forduljanak meg ellen-
őrzési céllal, főként a kiemelt 
időszakokban. 
Kérjük, hogy amennyiben gya-

núsnak tűnő farakománnyal 

közlekedő gépkocsit észlel bárki, 
haladéktalanul értesítse erről (a 
hely megjelölése mellett a forgal-
mi rendszám, autótípus bediktá-
lásával) a rendőrkapitányságot a 
107-es telefonszámon. Továbbá 
felhívjuk a figyelmet, hogy az 
alkalmi fatolvajok a települé-
seket járva árulják is a lopott 
árujukat. Többször alacsonyabb 
áron kínálják ugyan, viszont 
nem a megalkudott mennyiséget 
borítják le a vevőnek. Valamint 
tudni kell, hogy aki tőlük vásárol 
tűzifát, maga is bűncselekmény 
elkövetőjévé válik.
Vigyázzunk együtt saját és 

embertársaink értékére!

Rendőrkapitányság, 
Kiskőrös

Rendőrőrs, Izsák

postánkból

Bár nem vagy rászorulva, mégis lopsz! Lételemed.
Virágot, mécsest, gyertyát, mindegy neked - igen, így kisbetűvel, 

mert senkiházi vagy. Ha még egyszer megbizonyosodom ilyen 
tettedről, nem kíméllek. Személyiségi jogaidat semmibe tiporva, 
nagybetűkkel írom ki neved az Izsáki Hírek hasábjain.
Elítéllek tettedért, mégis gyújtanék gyertyát sírodnál - MÁR 

HOLNAP!
S. Juhász Magdolna

Széchenyi u. 20.

Szabolcs álma

Valószínűleg sokan emlékeznek 
arra a tavaly augusztus 20-ai hírre, 
amelyet valamennyi rádió és televí-
zió közölt: Kecskemét belvárosában 
egy szirénázó, villogó mentőautó 
távolsági autóbusszal ütközött, 
tizenegyen sérültek meg. A két men-
tős életveszélyes állapotban került 
kórházba. Akkor önkéntelenül is 
felfigyeltünk a hírre, hiszen a kö-
zelünkben történt a súlyos baleset. 
Később azt is megtudhattuk, hogy 
bennünket izsákiakat külön is érint 
az eset, hiszen az egyik mentős, aki 
a legsúlyosabb sérülést szenvedte, 
Nagy Szabolcs volt. 
Azt is tudjuk, hogy családjukban 

nem ez volt az első súlyos közúti 
tragédia. Szülei 1996. június 29-én 
Izsák belterületén szenvedtek halá-
los kimenetelű balesetet. Két fiuk, 
az akkor 17 éves Máté és a 15 éves 
Szabolcs egyik pillanatról a másikra 
maradtak árván. Lapunkban mi is 
többször beszámoltunk, miként 
álltak talpra a fiúk a súlyos csapást 
követően. Szabolcsot folyamatosan 
foglalkoztatta a gondolta, ha lett vol-
na akkor helyben mentő, talán ma is 
élhetnének a szülei. Tulajdonképpen 
ez a gondolat vitte őt a mentős pá-
lyára. 2009-ben pedig azon kezdett 
dolgozni, hogy a volt szülői házból 
egy izsáki mentőállomást hozzanak 
létre. Megalapította az „Izsák Men-
tőállomás Alapítványt”, hogy erre 
gyűjtsön pénzt a cél megvalósítására, 
hogy minél több izsáki és környék-
beli emberen segíthessenek mentős 
kollégáival. Tavaly augusztus 20-án 
ez az álom visszájára fordult, Szabol-
cson kell immár segíteni. A baleset 
után Kecskeméten, az intenzív 
osztályon ápolták, ahol hetekig volt 

kómában súlyos fejsérülése miatt, 
majd Budakeszin feküdt az Országos 
Orvosi Rehabilitációs Intézetben.
Máté és felesége Kitti, szinte min-

den idejét napi nyolc-tíz órát Sza-
bolcs mellett töltött és tölt most 
is. Ápolták, mozgatták, beszéltek 
hozzá, így próbálva visszahozni a 
kómából, ami nagy örömükre sike-
rült is. Szabolcs ma már reagál az 
ingerekre és fejével jelzi az igent és 
a nemet. Jelenleg itthon, van, majd 
februártól a nagykőrösi kórház re-
habilitációs osztályára kerül további 
kezelésre. Szabolcs 31. születésnapja 
december 15-én volt. Mátéék egy 
különleges ajándékkal lepték meg. 
Megszerezték Csuja Imre színmű-
vész telefonszámát - ő Szabolcs 
kedvenc filmszereplőjének a magyar 
hangja -, és megkérték olvasson 
be a betegnek egy előre megírt, 
gyógyulásra biztató szöveget, mivel 
az ő hangját hallva mosolygott a 
legtöbbet. Csuja Imre örömmel el-
vállalta, igazi élményt szerezve ezzel 
Szabolcsnak. Sok örömöt és biz-
tatást jelentenek számára Mátéék, 
odaadó, szerető gondoskodásukkal 
és a barátok látogatásaikkal, a régi, 
szép emlékek felidézésével. Ezek 
segítik Szabolcsot a teljes felépülés-
ben. Akik ennek nem kevés anyagi 
terheiben támogatni tudnák őket, 
azoknak álljon itt az Izsák Mentőál-
lomás Alapítvány bankszámlaszáma: 
52400016-11098261. Szabolcs en-
nek életrehívásával másokon kívánt 
segíteni. Bármelyikőnkön, aki eset-
leg bajba került volna. Most ő szorul 
segítségre. Álljunk mellé, hogy álma 
megvalósulhasson és egyszer ő is 
újra segítő lehessen!    

-tetézi-

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
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Szabolcs, Máté, és Kitti hisznek a szeretet csodatévő erejében
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Református múltunk 36.Végzetes - végleges 
találkozás

Egyházi hírek
- Február 28-án, szombaton este 7 órakor a karitász-csoport 

jótékonysági bált szervez a Vínó-étteremben. Jegyek és pártoló 
jegyek a Karitász tagjainál szerezhetők be. Mindenkit szeretettel 
várunk!
- Február 2-án, csütörtökön, Urunk bemutatásának ünnepén a 

gyertyaszentelést az este 6 órai szentmisében tartjuk.
- Február 3-án, szent Balázs püspök és vértanú ünnepén és a 

következő vasárnapon Balázs-áldást osztunk.
- Február 18-án, szombaton lesz a Solti Esperesi Kerület 

képviselő testületeinek találkozója. A szentmise fél 10-kor 
kezdődik.
- Hálásan köszönjük testvéreink anyagi támogatását, mellyel 

az elmúlt évben segítették az egyházközség céljainak megva-
lósítását! Kérjük, idén is a közteherviselés szellemében tegyék 
adományaikat a közös asztalra!

„...És megvakultak/ Hiú sze-
meim. Meghalt ifjúságom./ 
De Őt, a fényest, nagyszerűt/ 
Mindörökre látom.” Ha nem is 
a költő, Ady zsenialitásával, de 
ugyanezt mondja el Saul arról 
a találkozásról, mely életének 
teljesen új tartalmat ad, egészen 
más útra vezeti. Ott, a damasz-
kuszi úton egy szempillantás 
alatt gyógyul ki vakságából, 
amit a farizeusi gőg okozott, 
s döbben rá, hogy az Úr már 
anyja méhétől kiválasztotta és 
a pogányok apostolává tette. 
Megvakul. Bezáródnak szemei 
eddigi, téves látásmódja fölött, 
s megnyílnak ott, Júdás házában 
Ananiás imádságára a krisztusi 
igazságra. Mert teljes megújulás 
volt számára az a találkozás. Ed-
dig mintha csak álmodott volna, 
s most kezd valóságot élni. Fe-
leszmél arra, amire álmában se 
gondolt volna: őt, az ellenséget 
megbecsüli az Úr és elküldi, 
hogy nevét hirdesse.
Tényleg, ki tudna ellenállni 

vagy ellentmondani ilyen mély-
ségű, megrendítő valóságnak? 
Persze, hogy egész életében, 
üldöztetés, verések, tengeren 
hánykódások és rosszindulatú 
rágalmak közt is ez lesz ereje 
és lelke állhatatossága: Őt, a 
fényest, nagyszerűt mindörökre 
látom. Sokan élnek emlékeikből, 
lassan már karácsonyfa-szép-

ségűre díszített emlékeikből. 
De ez a találkozás nem emlék, 
velünk járó valóság, örök erő-
forrás. Ha elesel, ez segít fel, ha 
elbizonytalanodsz, ez bátorít. Ő, 
a fényes, nagyszerű.
Azon gondolkodom: Mit tud-

nánk tenni azért, hogy úgy éljük 
embertársaink elé a Krisztussal 
való boldogságunkat, hogy ők is 
felismerjék a fényes, nagyszerű 
Urat? Mennyire takaréklángon 
ég, és nem Jézussal lobog, az 
istenszeretet bennünk, hogy 
közömbösen elmennek mel-
lettünk? Miért nem ragyog át 
rajtunk, hogy mi találkoztunk 
Krisztussal, azóta vele járunk, 
jelenlétében élünk, s ez bol-
doggá tesz minket? Miért nem 
torpannak meg az emberek 
keresztény életünk láttán, hogy 
valóban köztünk az Isten? 
Talán ezért: nem csukódott 

rá a szemünk eddigi langyos 
életünkre, Istentől kilúgozott 
életformánkra, színből való 
imádságunkra, s nem nyílt fel a 
végzetes-végleges fényességre, a 
minket szerető Krisztusra. Pedig 
ez adná életünk teljességét, s ez 
lenne legnagyobb ajándékunk 
megkergült korunk embereinek. 
Kérjük az Urat, aki Saulból Pált 
formált, alakítson át minket az 
ő szent Szíve szerint!

Podmaniczki Imre 
plébános

Gyülekezeti hírek
- január 29-én, 13.30-tól istentisztelet a kisizsáki ökumenikus kápolnában
- ökumenikus imahét alkalmai: január 16-21. között, 17 órától a szokott rendben
- evangelizációs hét: február 6-11. között, 18 órai kezdettel; szombaton gyülekezeti vacsorára is 

megterítjük az asztalokat, ekkor az igehirdetés 17 órától kezdődik. Szolgálattevők: Dr. Vassné Baki 
Ilona, Édes Árpád és Dr. Kenyeresné Téglási Anna. Vasárnap (február 12-én) megterítjük az Úr 
szent asztalát.
- március 17-re (szombat) egész napot átfogó „családi napot” tervezünk. Egész napos programok-

kal várjuk a gyülekezet apraját-nagyját. Aki már tudja, hogy szeretne részt venni, kérjük, jelezze a 
Lelkészi Hivatalban, hogy felmérhessük az igényeket. Köszönjük!

A régiek úgy tűnik még nem há-
borodtak fel azon, amin a „modern 
kor” mozgalmi emberei -az izsáki 
fáma szerint- igen; nevezetesen, hogy 
ha a disznók etetését és az ország 
ügyeit is ugyanazon testületnek 
kellett intéznie. Hiszen, amint ol-
vassuk, a püspök megválasztásától 
a szülészasszony megválasztásáig, a 

1807. 26.Febr. Közönséges Ek-
klésiai Gyűlésben végeztettek:
1.A megüresült Püspöki széket 

az Óltsai V. Gyűlés határozása 
szerént el foglalván minden uj-
jobbi voxolás nélkül, Fő Tiszte-
lendő Tormássi János úr, eddig 
Gen. Fő Notarius helyébe vá-
lasztja Ekkl.ánk, eddig volt G.V. 
Notarius és Pesti Predikátor Fő 
Tiszt. Báthori Gábor urat.
2. Ki betegedvén a bábaságból 

Szabó Gergelyné, helyébe vá-
lasztatik és confirmáltatik özv. 
Tatár Jánosné Lombár Anna.
3. Az Ekkla. búzájának méreje 

határoztatott 4.ftra. szelelet-
len.
4. Páhiból Méltós. Szili úrtól 

kell instálni a Paroch. Háznál 
lévő Kis kertre tüskét; mellyet 
megnyesvén az Ekla. vágatja, 
haza hozatja és felrakatja.

1808. 11 Ápr. Ekklésiai Gyűlé-
sünk lévén e tárgyak voltak: 
1. Ifjú Fejszés András s ennek 

felesége egymás között béké-
telen életet élvén Farago Sára 
vádolta férjét, Fejszés Andrást 
vádolta kegyetlenségéről. Azért 
is kihalgattatván mind a két 
rész, ugy találtatott, hogy az 

Ifjakk. szüléik, kik egymással 
régen haragot tartottak, némely 
okokat szolgáltattak az ifjak 
között való tzivakodásra. Mind 
két részen lévő szülék azért 
elibünk állíttatván, egymással 
megbékéllettek, és egymással 
kezet fogván régi haragjokról le 
tettek. Az ifjak hasonlóképpen 
egymásnak hűséges szeretetére 
magokat le kötelezték.
2. Az Ekklesia zabjának méreje 

3.ftokra határoztatott, és ezen 
áron a prédikátornak vetni va-
lóra lévén szüksége általadatott. 
Nem külömben az Ekla. búzája 
7 ftokra.
3. Fejszés Péter panaszt tévén 

felesége felől, hogy 33 esztendő 
olta pazérloja lévén házának, 
most még gyermekeit is el 
akarja tőle idegeniteni, potsko-
lodik reájok s reszegeskedik; 
jollehet, nagy izetlenség vala a 
felek között, de a sok kérések 
és intések által meggyözettetvén 
minekutánna a vádoltatott aján-
lotta volna magát a jobbulásra és 
békéllenek és kezet fogtak.
4. Oroszlánrol 30 posonyi mérő 

mészért kelletvén a Templom 
kívül és belöl valo ki mesze-
lése reparatioja és Czinterem 

épitése végett menni. Kikk. 
kotsijai s lovai rendelödnek. 
Jová hagyattak a következendök: 
Felső Damásdi István, Hörtsök 
Gergely, Szegedi Mihály, Pap 
Gergely, Damásdi Pál, Hagyma 
András, Orgoványi Latzi János, 
Csukás András, Csukás Ferentz 
és Csukás Mihály.
1808. 26.maii. Gyülésünk lévén 

rendeltettek:
1. A Templombéli székek fel-

osztattak, és mindenikbe ele-
gendö személlyek rendeltettek.
2. Elől Járokk. felválasztattak 

Csősz Mihály, Damásdi István, 
kik közzül az első fel is esket-
tetett.
3. Ditséretes magaviselete után 

Ölvödi Szabo Mihály, két esz-
tendeig viselvén Egyházfiságot, 
kéri hogy rola vétessék le. Kéré-
se helybe hagyatott és helyébe 
Ifju Szegedi Mihály választatik. 
Ki is fel eskettetett.
4. Beke Mihály és Demeter 

Mihály Czinteremre megkí-
vánta 7 ezer vajog vetésre meg 
hivattatván. Vetését fel vállaltak 
ezért 3 fijával is adodott foglalo 
6 forint.
(P.IV.: 24-25.ol.) 

közli: Nagy Árpád

búza és a zab beárazásától a kerítés-
nek való tövis beszerzéséig, a családi 
békéltetéstől a cinterem építésig és 
templomjavításig minden belefért. 
A cím-sallang viselésében már akkor 
is volt szégyenkezni valónk, de leg-
alább a betyárbecsület még kebelbeli 
erénynek számított a hatalmi sor-
baállásban. Voltak még Hollywood 

előtti valós-mesés történetek, amikor 
embereket, házastársakat ki lehetett 
békíteni. Lehet, hogy nem szép dolog 
az irigység, de volna rá igény...
Vagy ha egyszerűen csak evangé-

liumiak akarunk lenni: legalább 
olyanokká lennénk, mint atyáink és 
anyáink voltak!

-na-
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Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél,
elváltál azoktól, akiket szerettél!
Szívünkben itt él emléked örökre, 

mosolygós arcod itt marad szívünkben.

KAMASz ANdRÁS 

halálának 

11. évfordulójára 

felesége, 
gyermekei 
és unokái

Hálás szívvel 
mondunk 

köszönetet 
mindazoknak, 

akik 

KÁLLAI LAJOS 

temetésén 
megjelentek 

sírjára 
koszorút, 

virágot helyeztek.
                                   

 A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik drága halottunk 

búcsúztatásán részt vettek. 
Mély fájdalmunkban velünk voltak, és egy 

szál virággal búcsúztak.
A gyászoló Mezei család

Hálás szívvel mondunk köszönetet, 
Mondok József polgármester úrnak, 
Bérces Lajos nagytiszteletű úrnak és 

mindazoknak, akik önzetlenül mindenféle 
ellenszolgáltatás nélkül segítségünkre 

siettek, drága halottunk méltó 
búcsúztatásában.

       A gyászoló Mezei család
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December 7-én védőszentjükre, 
Szent Ambrusra emlékeztek a 
méhészek Budapesten. Az egész 
napos programban a Szervita téri 
templom mellett mézkóstolás 
és zenés műsorfolyam várta az 
érdeklődőket, majd az ország 
mézlovagrendjei tartottak látvá-
nyos felvonulást. A napot szent-
mise zárta, ahol megáldották az 
év méztermését és fafaragónk, 
Böcskei Imre Szent Ambrus ki-
választását ábrázoló alkotását. A 
hársfából készült mesteri munka 
a csecsemő Ambrust ábrázolja 
amikor a hagyomány szerint: 
„Ambrus bölcsője egyszer kint 
ringott a ház udvarán, mikor is egy 
méhraj zúgta körül, s rátelepedett 
a bölcsőre. A méhek teljesen ellep-
ték a gyermeket, még a szájába is 
bemásztak, mintha csak szőlőfürt 
lett volna, amelyből a méhek nek-
tárt szívnak. Anyja rémülten kiál-
tott föl: ha ez a gyermek életben 
marad, nagy ember lesz belőle! A 
kicsi Ambrust egyetlen méhecske 
sem szúrta meg, semmi baja nem 
esett és valóban nagy ember, 
püspök lett belőle.” E „kalandja” 
miatt lett aztán a méhészek védőszentje.
Böcskei Imrét Bíró László szabadszállási méhész kérte fel az alkotás elkészítésére. A 

mű azt a pillanatot ábrázolja, mikor a méhek ellepik a kis Ambrust, vagyis amikor a 
kiválasztása megtörtént, az „Ambrosius selecti” latin felírat is ezt hirdeti a tábla alján 
- „Ambrus kiválasztása”.                                                                                       -te-

Szennyvíztisztító kor-
szerűsítés indul Izsákon

A budapesti Multipro-
jekt Kft. az Új Széchenyi 
Terv keretében sikeresen 
pályázott az izsáki szen-
nyvízt iszt í tó  működé -
sének optimalizálására. 
A projekt első lépése a 
hálózatot figyelő rend-
szer kiépítése, amellyel megoldható 
a szennyvíztisztító visszatérő gondja, 
miszerint az ipari jellegű szennyvíz 
rendszerbe kerülése megöli a tisztító 
baktériumokat, s a tisztítás időszako-
san hatástalanná válik. A kiépítendő 
figyelőrendszerrel ez megelőzhető 
lesz. A beruházás lakosságot érintő 
egyik leglátványosabb eredménye az 
lesz, hogy az időnként megjelenő 
kellemetlen bűzhatás teljesen meg fog 
szűnni. A beruházást szakmai előadás 
és sajtótájékoztató keretében mutat-
ták be Izsákon.
A bemutatón dr. Pető Lajos a Mul-

tiprojekt Kft. ügyvezető igazgatója 
ismertette a GOP-1.1.1.-09/1-2010-
0108 elnevezésű projektet. A beruhá-
zás célja az izsáki szennyvízelvezetési 
és tisztítási rendszer integrált, tanít-
ható monitoring és biotechnológia 
beavatkozás vezérlő technológiájának 
a kifejlesztése, és üzemi méretű meg-
valósítása két ipari szennyvízkibocsá-
tó cég, a Garabonciás Sajtüzem és az 
orgoványi Akpedo Kft. sörüzemének 
szennyvizére kidolgozva. A fejlesztés 
során kidolgozásra és megvalósításra 
kerül egy integrált, tanítható ellenőr-
zést és beavatkozást vezérlő rendszer 
prototípusa. Ez a rendszer lehetővé 
teszi, hogy a szennyezőanyag-forrás 
helyén ki lehessen mutatni a megen-
gedettnél magasabb szinten megjele-
nő szennyeződéseket, és a kimutatott 

szennyezőanyag értékeknek megfele-
lő, automatikus beavatkozás induljon 
el a kármentesítésre. Ez a projekt csak 
a biológiai tisztításra összpontosít, 
mivel ezek a szennyezőanyagok első-
sorban a szennyvíztelep biológiájának 
a működését zavarják, s okozzák a 
legtöbb problémát azzal, hogy a nagy 
koncentrációban, lökésszerűen érkező 
szennyeződés a biológiai tisztítást 
végző baktériumállományt tönkrete-
szi, és hosszabb idő kell a megfelelő 
működéshez szükséges új baktérium-
tömeg és a tisztítómű felélesztéséhez. 
Ez időre a tisztítási technológia hatás-
foka lecsökken, így a szennyvíztisztító 
telepről elfolyó tisztított víz minősége 
leromlik, s ez okozza a bűzhatást.
A beruházás keretében a szenny-

vízhálózatba szenzorok kerülnek 
beépítésre, amelyek érzékelik a víz-
minőséget, és erről jelzést küldenek a 
központi vezérlőbe. Ez az információ 
lehetővé teszi, hogy mire a határér-
téknél szennyezettebb víz beérkezik 
a tisztítóba, addigra a biológiai előké-
szítést, és a lökésszerű terhelés elleni 
védelmet a vezérlőközpont elvégezze. 
Konkrétan egy előkezelőbe juttathassa 
a magas koncentrációjú szennyvizet, 
s csak az ott történt előtisztítás után 
kerülhessen az a főrendszerbe. Ezzel 
megakadályozható, hogy a tisztító 
baktériumállomány kipusztuljon, s a 
mű hatásfoka lecsökkenjen.

Az uniós útfejlesztések Izsákon

Uniós parkfejlesztés Izsákon
Izsák Város Önkormányzata a Dél-

alföldi Operatív Program keretén belül 
DAOP-5.1.2/B-2009 „Városi örökség 
megőrzése” tárgyú felhíváson elnyert 
73.539.972 Ft. támogatás segítségével 
2010. július 7. napján kezdte meg a vá-
rosközpont felújítását.
A fejlesztés 4193 m2 összterületet 

érintett, melyben 1334 m2 útburkolat 
felújítással 772 m2 parkoló fejlesztéssel 
1061 m2 járdaépítéssel és 1021 m2 par-
kosítással valósult meg a projekt.
A munkálatok 2010. szeptember 17. 

napjával a sikeres műszaki átadás-átvé-
tellel zárultak.
Az ünnepélyes zárórendezvény 2010. 

szeptember 25-én, a Sárfehér Napok 
alkalmából került megrendezésre, ahol 
Czerván György vidékfejlesztési állam-
titkár adta át a beruházást.
A felújítás a Polgármesteri Hivatal előtti 

területtől a Dózsa György térig tartott. 
A Szabadság téren felújításra került 17 
parkoló és 4 darab mozgássérült parkolót 
alakítottunk ki, a Szabadság tér Dobó 
utca felőli oldalán felújításra került egy 
9 férőhelyes parkoló.
A Szabadság téren a járdák térburkoló 

kővel kerültek felújításra, az országos 
közút felőli oldalán pedig fedett vízel-
vezető árok került kialakításra, kiemelt 
szegéllyel. A téren kerékpártárolók kiala-
kítására is sor került, a jelentős kerékpá-
ros forgalomra való tekintettel.

A tér középső részén egy új csobogó 
került kialakításra, az odavezető járda mel-
lett új padok lettek kihelyezve és új kande-
láberekkel lett a terület megvilágítva.
A Dózsa téren felújításra és átépítésre 

kerültek a parkolók, hogy több jármű 
tudjon szabályosan parkolni, valamint a 
parkoló és közút közötti zárt csapadék-
vízelvezető rendszer is felújításra került. 
A Batthyány utcától a Gazdakör épületéig 
felújításra került a járda és a buszmeg-
álló területe térburkolattal, valamint 
kerékpártárolók kerültek elhelyezésre. A 
parkoló ki és behajtási útjánál, valamint a 
Batthyány utcánál a zöldterületre felhaj-
tás megakadályozására acélcsőoszlopsor 
került kialakításra. A kivitelezés során a 
Szabadság tér és Dózsa György tér zöld-
felületei teljes mértékben megújult.
A projekt, melynek kivitelezője a SOLT-

ÚT - Útépítő Fenntartó és Kereskedelmi 
Kft. volt, az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Regionális Fejlesztési Alapból 
és a hazai központi költségvetési elő-
irányzat társfinanszírozásával valósult 
meg, s végleges lezárása ez év januárjával 
történik meg.

Izsák Város Önkormányzata a Dél-
alföldi Operatív Program keretén belül 
DAOP-3.1.1/B-09-2009 „Önkormányzati 
belterületi közutak fejlesztése” tárgyú 
felhíváson elnyert 138.583.648 Ft. tá-
mogatás segítségével három gyűjtőút-
szakasz felújítását végezte el 2010-ben. 
A fejlesztés négy helyszínen valósult 
meg, a Bocskai, a Kodály Zoltán, a Mező 
és a Szili Kálmán utcákban, 2068 méter 
útszakasz került felújításra 5,5 méter 
szélességben süllyesztett szegéllyel, 
valamint kialakításra került 1825 m2 
parkoló térburkolattal, valamint 135 m2 
járda került felújításra.
A munkálatok 2010. szeptember 17. 

napjával a sikeres műszaki átadás-átvétel 
során lezárásra kerültek.  Az ünnepélyes 
zárórendezvény 2010. szeptember 25-
én, a Sárfehér Napok alkalmából került 
megrendezésre, ahol Czerván György 
vidékfejlesztési államtitkár adta át a 
beruházást
A projekt célja a pályázati támogatás 

segítéségével, a pályázati kiírás alapve-
tő céljával összhangban a települési és 
kistérségi igényeknek megfelelően Izsák 
város belterületi útjainak minőségi javí-
tása, az útburkolat felújítása volt 2.062 
méter összes hosszúságban. A fejlesztés 
a település útjainak 5 %-át érintette.
A burkolatfelújítás közvetlen célja a 

burkolatromlás megakadályozása, a 

nyomvályúsodás, repedezettség kijavítá-
sa, a meglévő közúthálózat minőségének 
javítása és fenntartása volt, korszerű, 
környezetterhelést csökkentő burkolat-
típussal történt megvalósítással.
A projekt során megvalósult járdaépítés 

parkoló kialakítás, közlekedési átkelő-
helyek kialakítása, kerékpártárolók és 
utcabútorok kihelyezése. Mindezek a 
közvilágítással és fásítással a lakosság 
igényeinek kielégítését és a közlekedés-
biztonság javítását szolgálják.
A felújítással érintett útszakaszokon 

keresztül közelíthető meg a település 
közintézményeinek, közszolgáltatást 
nyújtó épületeinek döntő hányada, így a 
projekt végrehajtása során nagymérték-
ben javult az általuk nyújtott szolgálta-
tások elérhetősége.
Tekintettel arra, hogy a város több gyűj-

tőútját érintette a beruházás az izsáki 
lakosok egyszerűbben biztonságosabban 
érhetik el a közösségi közlekedés cso-
mópontjait, megállóhelyeit, közelíthetik 
meg a kistérségi központot, vagy a város-
ból kivezető főbb utakat, s érhetik el a 
városi és kistérségi szolgáltatásokat.

„Ambrus kiválasztása”

Köszönet!
Egyre nagyobb jelentőségű az a tény, 

hogy civilszervezetek működnek vá-
rosunkban, és próbálják a generációk 
minden napjait segíteni, könnyebbé 
tenni. Így volt ez 2011. december 20-án 
is, amikor egy Izsák környéki baleset 
miatt a Szabadszállás-Izsák-Orgovány 
Kiskunfélegyháza között közlekedő au-
tóbuszjárat nem érkezett meg Izsákra. 
Az Orgoványról, Jakabszállásról bejáró 

tanulóink emiatt nem tudtak haza-
utazni az esti órákig. Egyetlen hívó 
szavunkra, segítségünkre siettek az 
izsáki Polgárőr Egyesület éppen szol-
gálatban lévő tagjai, és hazajuttatták 
az itt rekedt tanulóinkat az orgoványi 
és jakabszállási tanyavilágba.
Köszönet önzetlen segítségükért!

Izsáki ÁMK 
vezetősége

A méhészek szaklapja decemberi számának 
címlapján Böcskei Imre munkájával kívántak 

boldog karácsonyt az olvasóknak
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A Rózsadombi villa

Alkukötés alkonyatkor

Kábulat

Farsangi receptek
Az 1956-os magyar for-

radalom leverése után az 
egyik régi cimborám, aki-
vel ugyanabba a gimnázi-
umba jártunk, elhatározta, 
hogy elhagyja az országot 
és az Egyesült Államok-
ban fog letelepedni, eg-
zisztenciát keresni. Éppen 
a forradalom kitörésének 
évében érettségiztünk.
A cimborám, Sóvári Elek 

már diákkorunkban is 
nagyravágyó álmokat szö-
vögetett. Sosem mondta, 
hogy na gyere, meghív-
lak egy pohár sörre vagy 
fröccsre. Külföldimádata 
nekem már kezdett az 
agyamra menni. Ezen a 
témán gyakran vitatkoz-
tunk. Spórolós fickó volt. 
A gimiben mindenki csak 
„sunyi skótnak” nevezte. 
A forradalom alatt - ahogy 
ő mondta - ki sem lépett 
az utcára, mert ilyen ese-
ményekben ő soha nem 
vesz részt. Olyan ember 
volt, ahogy én ismertem, 
aki mindig arra várt és 
azt várta, hogy számára 
mások kaparják ki a tűzből 
a gesztenyét, ahogy mon-
dani szokták.
Évekig fogalmam sem 

volt, hogy a forradalom le-
verése után mi történt vele 
és a világ melyik pontján 
kötött ki új hazát találva 
magának. Telt, múlt az 
idő. A Kádár-féle szocia-
lizmus összeomlása után, 
amikor az úgynevezett 
első demokratikusan meg-
választott MDF-es Antall-
kormány került hatalom-
ra, beépítve a kormányba 
az elődöket, a bolsevis-
tákat és a III/III-as, meg 
a fene tudja hányas ügy-
nököket - ha nem csal az 
emlékezetem 1990 nyarán 
történt -, levelet kaptam 
Sóvári Elek cimborámtól 
az Egyesült Államokból. 
Izgalommal és nem utol-
sósorban kíváncsisággal 
olvastam levelét. Minden 
sorából önelégült, jómódú 
ember dicsekvő hangulata 
áradt. Floridában, Tampa 
nevű városban él és cso-
dálatos kétszintes villája 

éppen a Mexikói-öbölre 
néz. Jól érzi magát új ha-
zájában, szép családjával, 
két nagy lányával és fiával. 
Felesége, Mary tanárnő, 
ő pedig - már mint Elek 
- egy kereskedelmi cég 
üzletkötője.
Nem voltunk kebelba-

rátok, de mégis örültem, 
amikor azt írta, hogy két 
hétre ellátogat Budapest-
re. Még véletlenül sem azt 
írta, hogy hazalátogat Ma-
gyarországra. Ezen nem 
csodálkoztam. Augusztus 
közepén jön, és szeret-
né ha augusztus 20-án 
együtt nézhetné velem a 
parádés tűzijátékot. Arra 
kért, hogy postafordultá-
val válaszoljak levelére. 
Megtettem. 
Elek cimborámat nagyon 

bosszantotta diákkorában, 
ha valaki bármilyen tréfát 
űzött vele. Hetekig nem 
is köszönt annak, aki ilyet 
tett vele. Törtem a fe-
jem, hogy milyen tréfával 
lephetném meg diákkori 
cimborámat.
Elérkezett a nagy nap és 

cimborám a „sunyi skót” 
megérkezett. A Vörösmar-
ty téren találkoztunk. Elek 
barátom nagyon megvál-
tozott legutóbbi (34 évvel 
ezelőtti) találkozásunk 
óta. Alaposan meghízott, 
kissé meggörnyedt és 
majdnem teljesen meg-
kopaszodott. Úgy nézett 
ki mint egy hamisítatlan 
aktakukac.
Panaszkodott is, hogy 

sokba kerül az öltözködé-
se, mert minden ruháját 
kihízta.
- Melyik szállodában 

szálltál meg? - kérdez-
tem.
- Semelyikbe - mondta - 

az unokahúgomnál lakom, 
így olcsóbb.
- Olcsóbb? Egy olyan gaz-

dag embernek mint te, mit 
számít kétheti szálloda?
- Bizony, hogy számít 

Béla komám. A pénz min-
dennél fontosabb manap-
ság. És te hogyan élsz?
- Nagyon jól. Nem pa-

naszkodom.

- Hol laksz, milyen a 
lakásod?
- Majd meglátod. Meg-

mutatom.
A cimborám meghívott 

ebédre. Most nagyvonalú 
volt, mindent fizetett. 
Persze, hogy fizetett. Neki 
ez semmiség.
Másnap augusztus 20-án 

megnéztük a tűzijátékot. 
Nagyon tetszett Elek ba-
rátomnak a parádés, lát-
ványos tűzíjáték. A Duna 
fölött sziporkázva robba-
nó tűzrózsák, virághoz 
hasonló alakzatok. Szép 
volt így látni a Lánchidat, 
az Erzsébet hidat Meg-
beszéltük, hogy másnap 
kora délután elmegyünk 
hozzám és megmutatom 
neki, hogy hol lakom. Úgy 
is történt. Taxiba ültünk, 
de azzal a kikötéssel, hogy 
a taxit én fizetem.
- Hová megyünk? - kér-

dezte.
- Fel a Rózsadombra, ott 

van a villám.
- Neked villád van a Ró-

zsadombon?
- Persze. Hát azt hitted, 

hogy csak neked lehet 
villád?
Néztem a szép, árnyas 

utcákat. A Marczibányi 
téren szóltam a sofőrnek, 
hogy megérkeztünk. A 
taxi elment.
- Nos, barátom, most 

sétálunk. Itt van közel a 
Tulipán utca.
- Ez igen, mondta elis-

merően Elek cimborám. 
Nagyon szép helyen van 
a villád.
Megálltam egy igen taka-

ros épület előtt. A bará-
tom kíváncsian nézegette 
az épületet.
- Ez az? - kérdezte.
Az épület felé fordulva 

elkezdtem a zsebemben 
kotorászni.
- A kulcsot keresed?
- Á, dehogy. Egészen 

mást.
Ekkor kivettem a zse-

bemből az étkészletem 
egyik négyágú alpakka 
villáját és a cimborám 
orra elé tartva így szól-
tam: ez az én Rózsadombi 
villám!

Budai Kulcsár János

Kicsit elkábultam a fénytől.
Elkábultam,
ahogy sok balga ősöm
képzelődött,
s várt valami csodát
ha nem kapott vacsorát.

De kijózanodtam,
mert nem látom a fényt,
csak képzelem,
s nem hatol át a szememen.
Úgy képzelődöm
mint a szerelemben,
hogy valóban
szeret aki szeret
de nincs vele dolgom
tovább ha sejtjeiben feloldódom.

Elkábultam a fénytől.
S ahogy emlékeim
rozsdás szegeibe léptem
kijózanodtam,
mert az idő mindent megtagad,
s mint satu a tárgyat
vagy földet a fagy,
szorítja, fogja
önmagához idomítja.

Elkábultam a fénytől
ahogy kévéjébe vont
mint együgyű gyermek,
ha cukorkát kibont.
Már-már hittem is, hogy nekem
ragyogni kell.
De túlláttam a fényen,
túl a színes orgián,
s tudtam, ott van a hazám,
ahol rongyokat öklöz a szél,
s az öröm
madár, meg tehénnyelven beszél.

Budai Kulcsár János

Farsangi fánk
Hozzávalók: 50 dkg finomliszt, 6 tojás-

sárgája, 3 dkg élesztő, 5 dl tej, 7 dkg vaj,1 
evőkanál cukor, 1 zacskó vaníliás cukor, 
2 dl sárgabaracklekvár, 2 evőkanál rum
Elkészítés: A szétmorzsolt élesztőt a 

cukorral összekeverve 2 dl langyos tejbe 
öntjük, és jól összekeverjük. Letakarjuk 
és felfuttatjuk. Közben az átszitált lisztet 
tálba szórjuk. Mélyedést vájunk a liszt 
közepébe, amibe beletesszük a felfutott 
élesztőt, a tojássárgákat, a sót, a vaníliás 
cukrot olvasztott vajat és a megmaradt 
langyos tejet. A tésztát jól kidolgozzuk. 
Cipót formálva belőle, liszttel meghin-
tett tálba rakjuk, tetejét is belisztezzük, 
és addig kelesztjük, amíg a térfogata 
duplájára no. Ezután lisztezett deszkán 
ujjnyi vastagra nyújtjuk olajba mártott 
pohárral vagy nagy fánkszaggatóval ki-
szaggatjuk. Negyedóráig még a deszkán 
hagyjuk kelni, ezután 180 fokra hevített 
olajban 2-3 perc alatt szép pirosra meg-
sütjük. Az egyik felét fedő alatt, majd 
ha megfordítjuk már nem kell a fedő. A 
sárgabaracklekvárt a rummal és 2 evőka-
nál vízzel simára keverve, a fánkok mellé 
tálaljuk. Csak frissen jó igazán!.

 Sonkás pogácsa 
Hozzávalók kb.60 db-hoz: 100 ml tej, 

25 g élesztő, 500 g liszt, 250 g vaj vagy 
margarin, só, őrölt bors, 3 gerezd zúzott 
fokhagyma, 150 g túró, 1 db tojássárgája, 
60 ml tejföl, 250 g füstölt főtt sonka.
1 db tojás a kenéshez, és liszt a nyúj-

táshoz.
Elkészítés: A langyos tejbe belemor-

zsoljuk az élesztőt és felfuttatjuk. Tálba 
szitáljuk a lisztet és a puha vajat elmor-
zsoljuk. Sózzuk, borsozzuk, hozzáadjuk 
a fokhagymát, majd a túróval, tojássárgá-
jával és a tejföllel összedolgozzuk, hogy 
elváljon az edény falától. A főtt sonkát 
apróra vágjuk, majd a tésztához dolgoz-
zuk, és letakarva meleg helyen kb. 45-50 
percet, kelesztjük. Lisztezett lapon 30 
mm vastagra nyújtjuk és sütőpapírral bé-
lelt sütőlapra, szaggatjuk. Ne túl szorosra 
rakjuk, hogy legyen helyük megnőni. 
Tetejüket felvert tojással megkenjük és 
185 C fokon 15 perc alatt megsütjük.

Fehérboros pecsenye
Hozzávalók: 50 dkg sertéscomb, 2 

zsemle, 3 dl fehérbor, 10 dkg gomba, 
10-10 dkg sárga- és fehérrépa, 5 dkg 

zeller, 1 tojás, 1 tojássárgája, 1 dl para-
dicsomlé, 1-2 evőkanál olaj, egy csokor 
petrezselyem, őrölt, szegfűbors, őrölt 
fehér bors, só 
Elkészítés: A zsemléket a fehérborba 

áztatjuk, majd jól kinyomkodjuk, és ös-
szekeverjük a szeletekre vágott, olajban 
megpárolt gombával, a párolt zöldsé-
gekkel, valamint az apróra vágott pet-
rezselyemmel. Ezt követően az egészet 
ledaráljuk, keverőtálba helyezzük, hoz-
záadjuk a tojást, továbbá szegfűborssal, 
borssal, sóval ízesítjük, és összedolgoz-
zuk. A húst négy nagy szeletre vágjuk fel, 
a szeleteket jól kiveregetjük, a tölteléket 
elosztjuk rajtuk, majd felgöngyöljük a 
szeleteket. Kevés forró olajban pirosra 
sütjük, hozzáöntjük a paradicsomlevet, 
valamint a bort, és puhára pároljuk. Az 
így elkészített húst felszeleteljük, és 
párolt zöldségekkel tálaljuk.

 Kacsamell roston
Hozzávalók (4 személyre): 600 g kicson-

tozott kacsamell, 1 gerezd fokhagyma, 
bors, őrölt gyömbér, 125 ml sherry, 6 
evőkanál szójaszósz, 1 kis ananász, vagy 
ananász konzerv szelet, 1 fej vöröshagy-
ma, 1 db sárgarépa, 1 szál póréhagyma, 2 
evőkanál olaj, 1 evőkanál étkezési kemé-
nyítő, 4 evőkanál ecet, 250 ml húsleves, 
só, 125 ml ananászlé.
Elkészítés: A kacsamellet megmossuk, 

szárazra töröljük, hosszában félbevágjuk, 
majd kb. 1 /2 cm vastagon felszeleteljük. 
A fokhagymát megtisztítjuk, félbevágjuk, 
és bedörzsöljük vele a húsdarabokat. Ez-
után a kacsamellet borssal és gyömbérrel 
befűszerezzük. A sherryt összekeverjük 
a szójaszósszal, majd a húsdarabokat 
legalább 30 percig pácoljuk benne. Az 
ananászt meghámozzuk, szárát kivágjuk, 
majd szeletekre vágjuk. A kacsamellet ki-
vesszük a pácléből, lecsöpögtetjük, majd a 
roston az ananászszeletekkel együtt kb.4-
8 percig sütjük. Sütés közben többször 
megforgatjuk. A vöröshagymát és a répát 
megtisztítjuk. A vöröshagymát karikákra, 
a répát csíkokra vágjuk. A póréhagymát 
megtisztítjuk, és szintén karikákra vágjuk. 
A zöldséget felforrósított olajon megfut-
tatjuk. Rászórjuk a keményítőt, ráöntjük 
az ecetet és a húslevest. Felforraljuk, 
majd kis lángon kb. 5 percig főzzük. A 
mártást sóval és az ananászlével ízesítjük. 
A kacsamellet a mártással és az ananász-
szeletekkel tálaljuk.

Adtál Uram, erős parasztszekeret,
és bele négy jólvasalt kereket;
lovat is adtál elé hitelezőm,
most én, a kapudnál állok télelőn.
Mert a hitellevél még tegnap lejárt,
(a kékes alkony is, feketére vált.) -
Ígérem: „A hitelt megsokszorozom”
most koldúsan hajtom le a homlokom.
Hordtam a szekérrel: búzát, és zabot,
a lovamnak is te adtál abrakot.
Szállítottam vele: élést, gabonát,
de a derékban mind kiszakadt a zsák!
Még annyi sem maradt, amiből lehet
sütni holnapra egy cipó kenyeret.
Görbe a hátam, lyukas a kalapom,
tegnap azt hittem:” a hitelt megadom!”
Ma már láthatom, hogy roskad a szekér,
és már a ló sem biztos, hogy hazaér.

Tehozzád jöttem mert jól, csak így lehet:
vedd vissza hát a lovat, s a szekeret.
A hiteledből, úgy, talán ledolgoznák,
hogyha lehetnék, az örökös szolgád.
Földön ügyetlen, esetlen, és dőre,
én szolgálnálak, már örökidőre.
De te övezd fel a szolgaruhámat
pillanatrabontott idő ütemén,
hadd dadogjam el, a te szavaidat:
* Az Úr:”Homályos útjaid ösvényein át
a kapott idődet haszonnal kövesd,
te, aki keresed hol a boldogság
a magad módján, még mindent megtehetsz.
Még, a közönyös lélek is vágyik arra,
ahol én vagyok, s te megtalálhatol,
hogy majd a kövek is felragyogjanak,
mert érte, te, számadással tartozol!”

Magyar Gyuláné
2011. Szilveszter éjjel
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ÜGYELETEK
ORVOSI ELÉRHETŐSÉGEK

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

péntek: 1�-0� óráig, szombat-vasárnap, ünnepnap: 2� órában
Szabadszállás, Mindszenti tér 5. Telefon: ��/�5�-�2�

IZSÁKI ORVOSOK DÉLUTÁNI ELÉRHETŐSÉGE
hétfő: 12-16 óráig Dr. Szántó Ágnes 76/374-375
kedd: 12-13 óráig Dr. Bíró Sándor 76/374-844
 1�-1� óráig Dr. Szántó Ágnes ��/���-��5
szerda: 12-1�,�0 óráig Dr. Rigó József Zsolt ��/���-190
 13,30-16 óráig Dr. Bíró Sándor 76/374-844
csütörtök: 12-1� óráig Dr. Rigó József Zsolt ��/���-190
péntek:     12-13 óráig Dr. Bíró Sándor 76/374-844
Délutáni telefonelérhetőség 12 - 16 óráig: 06/20/9/624-594 

Kábeltévé ügyelet
Internet és kábeltévé hibabejelentés: 0�-�0/�11-111

Rendõrség: 06-78/501-400
Vízmû: 0630/908-1799

Polgárőrség: 0�-20-9��-5�1�

Születtek: Mezei Ádám (anyja: Fejszés Zsuzsanna), Dér Oli-
vér (anyja: Kiss Ilona), Lakatos  Melánia Aranka (anyja: Tuba 
Renáta), Nyári Lorenzo (anyja: Patai Ildikó).
Házasságkötés: Nagy Imre - Fekete Melinda.
Meghaltak: Kállai Lajos 55 éves Katona József utca 86. szám 
alatti lakos, Mezei Gyula 58 éves József Attila utca 3/A. szám 
alatti lakos, Haász Henrikné szül.: Kovács Mária Anna 95 éves 
Matyódűlő 94. szám alatti lakos, Balogh István 63 éves Kossuth 
Lajos utca 40. szám alatti lakos, Bús Lászlóné szül.: Lőrincz 
Julianna 89 éves Bihari utca 6. szám alatti lakos, Szabó Józsefné 
szül.: Nagy Eszter 86 éves Hunyadi utca 9. szám alatti lakos, 
Almási Imre 72 éves Széktói utca 7. szám alatti lakos, Nagy 
Sándor 58 éves Madách utca 2. szám alatti lakos, Fazekas Sán-
dorné szül.: Borbély Klára 86 éves budapesti, volt izsáki lakos, 
Lévai József 96 éves budapesti, volt izsáki lakos.

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

Izsák központjában belvízmentes 
helyen kétszobás + nappalis új 
fürdőszobás, új központi fűtéses, 
teljesen alápincézett, szuterénes, 
dupla garázsos családi ház gondo-
zott kerttel eladó.
Ugyanitt megkímélt étkező bútor 
is eladó. Érd.: 70-295-3477

Víz- és gázszerelési munkákat 
vállalok. Csernák Gábor T.: 30/628-
8900

Festők, közületek figyelem! 

A megújult Piktorbolt széles 
választékkal várja vásárlóit!

- új típusú  lazúr festékek, lakkok, 
zománcok, diszperziós festékek, gipszek, 

rigipszek, tömítők, csemperagasztók,

- barkácsrészleg, kulcsmásolás,

-  csavarok, popszegecsek, zárak, lakatok, 
tisztítószerek.

Várjuk kedves vásárlóinkat 
hétfőtől - péntekig 7 órától 17 óráig,

szombaton 7 órától 12 óráig

Január 25. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Lajtabánság konferencia 
           2. rész

Január 26. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Kolon Kávéház

Január 31. kedd
14:00: Közvetítés a képviselő-
           testület üléséről

Február 1. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:00: Képviselő-testületi
           ülés felvételről

Február 2. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19.05: Mitől beteg a világ (az 
           Oltalom Alapítvány 
           egészségügyi 
           előadássorozata 1. rész)

Február 8. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: 100 éves díszpolgár - 
            K. Szabó Sándor

Február 9. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: A gyógyszeripar 
          árnyoldalai (az Oltalom 
          Alapítvány egészségügyi 
          előadássorozata 2. rész)

Február 15. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: 100 éves díszpolgár - 
           K. Szabó Sándor

Február 16. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Esti vendég

Gazdaköri esték 2012
2012. január 16. /hétfő/ 17 óra 
Szőlő-bor ágazati kérdések, évértékelő, új kihívások. 
A BASF 2012-es ajánlata szőlőben, almában és csonthéjasokban.
Ea: Keresztes József, Kunsági borvidék HT titkára, Mérai Imre BASF régióf.
Bemutatkozik újboraival a Gedeon Birtok, Izsák
2012. január 23. /hétfő/ 17 óra
Fajtaszerkezet alakulása az EU-csatlakozás után a Kunsági borvidéken. 
Makhteshím szőlővédelmi ajánlat. Új megoldások a növényvédelemben
Ea: Dr. Hajdú Edit, szőlőnemesítő, BCE SZBKI, Dajka Péter kereskedelmi 
képviselő, Horváth Péter Belcim Crop Protection képviselő
Bemutatkozik újboraival a Sinkovicz Kiss Borászat, Tabdi
2012. január 27. /péntek/ Szakmai kirándulás, AGROMASEXPO,  
Nemzetközi mezőgazdaságigép, szőlészeti és pincészeti szakkiállítás
Jelentkezni a Hegyközségi-Szövetkezeti Irodán lehet. (Izsák, Dózsa tér. 3.)
2012. január 30. /hétfő/ 17 óra
Környezettudatos szőlőtermelés, borászat. 
A szőlő tápanyag utánpótlási lehetőségei Valagro technológiával. Ma-
lagrow Kft, 
Ea: Szabó Attila, tudományos főmunkatárs, BCE SZBKI, Éber Csaba 
régiófelelős
Bemutatkozik újboraival Vlaszák József, Izsák
2021. február 06. /hétfő/ 17 óra
A szőlő-bor ágazat támogatási lehetőségei. 
Szőlővédelem Kwizda szerekkel 2012.-ben
Ea: Hajdu Sándor MVH ig., Sebestyén István, Kwizda Kft, régiófelelős
Bemutatkozik újboraival Berente János, Jakabszállás
2012. február 13. / hétfő/ 17 óra
Termelőket segítő információk, tudnivalók a 2012-es évhez.
Sikeres növényvédelmi technológiák ismertetése
Ea: Pogonyi Tibor, MgSzH igazgató, Tánczos László, Jeli 2000 Kft, ig.
Bemutatkozik újboraival a Birkás Pincészet, Szabadszállás
2012. február 27. /hétfő/ 17 óra    
Őstermelők, egyéni vállalkozók adózása. NAV, Megyei Hivatal 
Syngenta 2012-es ajánlata szőlő és gyümölcs ültetvényekben
Előadó: Gubcsoné Linksz Erzsébet NAV főelőadó, Tarczal Erik Syngenta 
régiófelelős
Bemutatkozik újboraival Hetényi József, Kerekegyháza 
2012. március 05. /hétfő/ 17 óra    
Programzáró, évértékelő újborok bírálatával, vacsora, Izsák, Vino étterem. 

Izsák jelesei példát adtak 
emberszeretetből

Izsáki vállalkozók 
a Szolidaritás pél-
daképei – mondotta 
Lezsák Sándor, az 
Országgyűlés alelnö-
ke, aki a hírös város 
történelmi főterén 
köszöntötte az izsáki 
segítő vállalkozókat. 
Juhász Sándorné, 
Izsák díszpolgárát, 

mint fővédnököt, valamint Frankó Jánost és Ungor Erik cégtulajdono-
sokat, akik - mint mondotta - meghatározó segítséget adtak a Boldog 
János Pál Szeretetasztala ünnepi megterítéséhez 2011. Karácsonyán, 
Szilveszterén és az Újév első napjaiban. (Ötezer szegény embert vendé-
gelnek meg ilyenkor meleg étellel, ajándékokkal a Barátság asztalánál.) 
A rendezvény főszervezője dr. Zombor Gábor Kecskemét Megyei Jogú 
polgármestere és Farkas P. József, a Wojtyla Ház izsáki illetőségű ala-
pítója külön is kiemelte, hogy Izsák városában nemes példái vannak az 
együttérzésnek, a karitasznak, a humánumnak. Példaképként állították 
a kecskemétiek elé az izsákiak sikereit, amelynek igazából a székhely 
város a legnagyobb haszonélvezője. A rendezők ezt az alkalmat is meg-
ragadják, hogy nyilvánosan – az Izsáki Hírek hasábjain - mondjanak 
köszönetet Sárfehér szülővárosa jeleseinek.


