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Szabó Erzsébet, ifjabb K. Szabó Sándor, K. Szabó Sándor, 
Szabadiné K. Szabó Katalin, K. Szabó Ferenc és felesége 
K. Szabóné Marika. (Előtérben a Big Brother-ben ismertté 

vált unoka, ifj. Szabadi István Popeye, barátnőjével)

Örömmel a köz szolgálatáért
Vannak emberek, akik mun-

kájuknál, beosztásuknál fogva 
hozzátartoznak mindennap-
jainkhoz. Ilyenek például 
az anyakönyvvezetők. Ők 
életünk olyan fontos ese-
ményeinek részesei, mint 
a születés, a házasságkötés 
és az elmúlás, hiszen nekik 
mindezen ügyeinkkel kapcso-
latban úgymond, dolguk van. 
Egy-egy születés, házasság-
kötés örömteli, míg egy-egy 
haláleset szomorú feladatokat 
ró rájuk. Az ő teendőiket nem 
lehet a kívülálló szenvtelensé-
gével végezni, hiszen úgy az 
örömben, mint a bánatban 
részessé válnak munkájuk 
okán. Ilyesmikről beszélget-
tünk Sutus Jánosné Rácz Júli-
ával is, akit arra kértem, hogy 
nyugdíjba vonulása kapcsán 
tekintsünk vissza egy kicsit 
közszolgálati munkájára.
- Hát igen, sok öröm és bá-

nat részesévé lettem a közel 
négy évtizednyi közszolgátai 
munkám során  - mondta Juli. 
1975. március 1-jén kezdtem 
dolgozni az akkori tanácsnál 
pénzügyi előadókét. Előbb a 
gyesen lévőket helyettesítet-
tem, majd amikor létrejött 
az ügyfélszolgálati iroda, oda 
kerültem, ahol egyebek mel-
lett a szociális ügyek tartoztak 
hozzám. Közben elvégeztem 
az anyakönyvvezetői tanfolya-
mot, így előbb helyettes anya-
könyvvezető, majd 2000-től 
anyakönyvvezető lettem.
- Hogyan emlékszel vissza 

a közszolgálatban eltöltött 
36 évre?

gető alkalmak közé sorolom 
azokat, amikor a templomba 
hívtak esketni. Hívő kato-
likusként őszintén örültem 
ezeknek. Volt egy olyan ér-
zésem, hogy Isten ilyenkor 
külön segít abban, hogy ben-
sőséges, szép ünnep részesei 
legyünk mindannyian. Mun-
kám során szinte mindenkit 
megismertem Izsákon, s a 
népességnyilvántartói felada-
toknak köszönhetően magát 
a várost is. Nincs olyan utca 
amelyikről ne tudnám, hogy 
hol van, de a külterületi ré-
szeket is igen jól ismerem. 
Utóbbiakat, amikor még sok 
lakott tanya volt a határban, 
szolgálati biciklivel jártam jó 
időn át. Az is széppé tette ezt 
az időszakot, hogy nagyon jó 
kollégákkal dolgozhattam 
együtt. Ugyanezt mondhatom 
el hivatali vezetőimről is. Dr. 
Hauzmann János címzetes 
főjegyző úr volt gyakorlatilag 
végig a közvetlen felettesem, 
aki emberséges, következe-
tes főnök volt. Vízi Mátyás 
tanácselnökkel, majd a rend-

azt akkor is végig kell vinni. 
Nekünk jól sikerült házas-
ságunk lett, immár 40 éve 
kitartunk egymás mellett, 
s ezt egyikünk sem bánta 
meg. Nekem, nekünk fontos 
a család, ezért nagyon örülök 
annak, hogy lányomék az 
unokánkkal és a 81 éves 
édesanyám is a közelben, a 
szomszédban lakik, így ahogy 
mondani szokás „egyraká-
son” vagyunk, gyakorlatilag 
együtt élünk.
- Fiatalként a nyugdíjas ál-

lapotra, egy meglehetősen 
sokára bekövetkező dologként, 
meg azzal az aggodalommal 
tekint az ember, hogy miként 
is fogja majd megélni az aktív 
időszak lezárultát. Aztán 
amikor egyszer csak elérkezik 
ez az idő, kiderül, hogy nem 
is volt oly távoli, mert igen 
gyorsan elröppennek az évek. 
Te egy kedves kolléganőd-
del, egykori iskolatársaddal, 
Fürediné Sárikával mentél 
nyugdíjba, így volt társad is a 
távozásban.
- Valóban, Fürediné Sári-

kával egy időben mentünk 
nyugdíjba. Nagyon szép kis 
ünnepség keretében búcsúz-
tattak bennünket. Sárikával 
évtizedeken át dolgoztunk 
együtt, s most az aktív sza-
kaszt is együtt zártuk. 2010. 
december 31-től nem dolgo-
zom, s bizony hiányzik a hi-
vatal, hiszen mindig örömmel 
és szívesen végeztem a mun-
kámat. De már azt is látom, 
hogy azért megérik az ember 
a nyugdíjas korra, a nyuga-
lomra. Azt nem mondanám, 
hogy megfáradtam volna a 
munkámban, de most már 
nem úgy tekintek erre az ál-
lapotra, mint fiatalkorunkban 
tettük, hogy ez a vég kezdete. 
Ez is egy helyzet, egy állapot 
a maga lehetőségeivel. Férjem 
vállalkozásában segédkezem, 
a házkörüli és a kerti munkák 
is adnak tennivalót bőven, 
vagyis van mit csinálnom. 
Kedvenc elfoglaltságom, hogy 
szinte naponta szétnézek a 
városban, mert szeretem Izsá-
kot, az itt élőket, s jó dolog az, 
amikor egy-egy utcai beszél-
getésből kiderül, hogy ők is 
szeretnek engem. A legszebb 
elismerése ez a közszolgálati 
munkámnak. 

-tetézi-

- Csupa jó emlékem van. 
Mindegyik munkaterületen 
szívesen tevékenykedtem, 
de a legnagyobb empátiára 
az anyakönyvvezetői mun-
kámban volt szükség, s itt 
szereztem a legtöbb élményt 
is. Igyekeztem például az 
összeadandó párokról olyan 
információkat megszerezni, 
hogy valóban csak nekik szóló 
személyes gondolatokkal is 
köszönthessem őket esküvő-
jükön. Ha már az esküvőkről 
esik szó, mindenképpen a 
különleges és szívet melen-

szerváltás után a polgármes-
terekkel, K. Szabó Józseffel 
és Mondok Józseffel is kiváló 
munkakapcsolatom volt.
- Sok házasság szentesítője 

voltál. Nyilván arról nincs 
ismereted, hogy ezek mennyire 
és milyen arányban lettek tar-
tósak. Rólad viszont tudom, 
hogy a tiéd tartós lett.
- Így igaz. Én azt vallom, 

hogy egy házasság egy élet-
re kell, hogy szóljon. Ezzel 
természetesen nem állítom 
egyúttal azt is, hogy ha tartha-
tatlanná válik egy kapcsolat, 

Sutusné Julika és Fürediné Sárika együtt jártak 
óvodába, iskolába, majd évtizedeken át voltak kol-
légák a városi közigazgatásban, ahonnét nyugdíjba 

is együtt vonultak

100 esztendős díszpolgár
2012. január 22-én töltötte 

be 100-dik életévét K. Szabó 
Sándor, Izsák díszpolgára. 
Sanyi bácsi jelenleg Szegeden, 
Kati lánya családjával él, de 
szülővárosától sem szakadt el, 
hiszen Ferenc fiáéknál is tölt 
időt az év folyamán többször 
is. A kerek évforduló alkal-
mából előbb Szegeden, majd 
másnap Izsákon köszöntötték 
az ünnepeltet. Szegeden pon-
tosan születése napján, január 
22-én rendezték a köszöntést, 
amely a belvárosi református 
templom vasárnapi istentisz-
telete keretében kezdődött. 
E gesztus annak szólt, hogy 
Sanyi bácsi minden időben 
nyíltan felvállalta református 
hitét, közel négy évtizeden át 
volt Izsákon presbiter.
Az istentisztelet után kezdő-

dött születésnapi ünnepség 
nyitányaként négy gyermeke, 
azok családjai, kilenc unoká-
ja, hét dédunokája, rokonai, 

puszit nyomtak az arcára. A 
felé irányuló őszinte szeretet 
megnyilvánulásai nyomán 
Sanyi bácsi gyakran törülgette 
a szemét a meghatottságtól. A 
100-dik születésnap alkalmá-
ból Botka László polgármester 
és Szeged városa nevében 
Kozma József önkormányzati 
képviselő köszöntötte Sanyi 
bácsit. Az országos köszöntés 
sem maradt el, erről Orbán 
Viktor miniszterelnök kö-
szöntő oklevele tanúskodik. A 
szegedi ünneplés másnapján 
Izsákon a szülőváros és az 
izsákiak nevében Mondok 
József polgármester és Bagó-
csi Károly címzetes főjegyző 
köszöntötte a város 100 éves 
díszpolgárát. Mondok József 
három jelképértékű ajándékot 
adott át. Elsőként három szál 
rózsát, melyek azt a mun-
kát szimbolizálták, amellyel 
az 1960-as években csodás 
rózsakertté alakította Sanyi 

negyvenévnyi vadászmúltjára 
utalt, melyből hosszú időn át 
volt a helyi vadásztársaság 
elnöke. A harmadik ajándék 
Sárfehér bor volt, amely a 
mezőgazdaságban, kertész-
kedésben és a Sárfehér Tsz. 
élén végzett sok évtizedes 
munkáját idézte. (A téeszel-
nökséget annakidején nagyon 
nem akarta elvállalni, mivel a 
magángazdálkodás híve volt, 
s nem értett egyet a téeszszer-
vezés módszerereivel sem, ám 
miután nyilvánvalóvá vált, 
hogy megúszhatatlan a tsz, 
s a tagság egy emberként őt 
akarta, végül elvállalta.) K. 
Szabó Sándor igen tartalmas, 
a köz számára is hasznos 
életpályát futott be. E sorok 
íróját régen barátságába fo-
gadta, s megtisztelte azzal is, 
hogy életpályájának történetét 
megosztotta vele. Mely tör-
ténetet az 1947 óta folyama-
tosan (jelenleg is) írt, több 
kötetes naplójába jegyzett 
fel, s melynek sajtó alá ren-
dezésével engem bízott meg. 
Az abból készült sorozatot 
lapunk 2001-es évfolyamában 
olvashatták az érdeklődők. E 
naplóból, s a születésnapi be-
szélgetésünkből kirajzolódó 
életpályája fő mozgatójaként 
Sanyi bácsi a család, a munka 
és az emberek iránti szeretetet 
jelölte meg. Szerinte annak 
köszönheti hosszú életét is, 
hogy mindig ezek vezérelték. 
Családja szerető gondoskodá-
sa veszi körül, mindennel el-
látják, ám ő ha csak teheti ma 
is tevékenykedik. Szegeden, 
lányáék lakása és cukrász-
dája környékének parkjában 
gyakran takarítja a leveleket, 
rendezi a növényeket (a sze-
gediek már erről ismerik), s 
természetes az is, ha Izsákon 
van át-át lép a Sárfehér óvoda 
parkját rendezgetni. Utóbbi 
különösen közel áll a szívé-
hez, hiszen e parkot ő maga 
létesítette egykor. A fiatalok-
nak azt üzeni, hogy becsüljék 
a munkát, a családot és János 
evangelista szavait is idézve 
„Szeressétek egymást” - így 
lehet egy élet tartalmas és 
hasznos. Követésre érdemes 
üzenet, hiszen száz év ta-
pasztalata hitelesíti azt. Isten 
éltessen, Sanyi bácsi!

Tetézi Lajos

„Szeretlek dédi”

Izsák és az izsákiak nevében Mondok József polgármes-
ter és Bagócsi Károly címzetes főjegyző köszöntötte 

városunk 100 éves díszpolgárát

tisztelői köszöntötték piros 
rózsákkal, melyekből a jókí-
vánságok után egy százszálas 
gyönyörű csokor állt össze. 
Hatalmas torta, az ünnepeltet 
ábrázoló festmény, Terebessy 
Éva operaénekesnő meglepe-
tésfellépése (aki gyerekkorá-
ban gyakran járt a családnál) 
és sok egyéb ajándék jelezte az 
ünnepelt iránti megbecsülést 
és a szeretetet. A köszöntő leg-
megkapóbb része az unokák, 
dédunokák által összeállított 
és előadott műsor volt, mely-
ben versekkel, énekekkel és 
saját készítésű ajándékokkal 
köszöntötték a papát, majd 
oda-oda bújva hozzá egy-egy 

bácsi a központi parkot, s per-
sze azt is, hogy komoly rózsa-
nemesítési munkát folytatott 
hosszú időn át. A második 
ajándék egy előző este elejtett 
vadliba volt, amely Sanyi bácsi 
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Az Arany sárfehér Szőlő- és 
Bortermelők Szövetkezet tájékoztatója

                  „a gyengék erőssége az egység”

„MERT ADNI JÓ ÉS NEMES 
CSELEKEDET”

Kedves Izsákiak!

Helyreigazítás

Karitász bál 2012. 

 Az elmúlt 25 év leghidegebb 
telét élik át az ültetvények. A 
mínusz 20 C feletti lehűlések ma-
radandó károkat okoztak a szőlő 
és gyümölcs ültetvényekben. A 
tavalyi aszály miatt is legyen-
gült ültetvények, amennyiben 
növénykondicionálókkal sem 
voltak felerősítve nagyobb kárt 
szenvedtek, mint a tápanyaggal 
jól ellátott ültetvények. Az évet 
még nem kell temetni, ahol ha-
gyományos takarásos ültetvények 
vannak, a takarással és a vastag 
hóval károsodás nélkül vészelték 
át a telet. A magasművelésben 
most vizsgáznak a toleráns faj-
ták, a Bianka, Kunleány, de a 
Cserszegi fűszeres és a kisfürtű 
fajták is. Remélhetőleg, még 
metszéssel korrigálható közepes 
termésre számíthatnak a gazdák. 
Az enyhülést feltételezve itt az 
ideje saját ültetvényeinkről ves-
szők begyűjtése és meleg helyen 
hajtatása, ami választ ad a fagykár 
mértékérre. A Gazdaestéken 
bemutatott növénykondicionáló 
szerek mind a tavaszi, mind a téli 
fagyok kivédésére alkalmasak és 
beszerezhetők a térségi gazdabol-
tokban. Február 27.-én tarjuk az 
„Őstermelők, egyéni vállalkozók 
adózása” című előadást, melynek 
előadója a NAV, Megyei Hivatal 
munkatársa. Várjuk a téma iránt 
érdeklődőket.
Március 5.-én este tartjuk a Gaz-

daesték záró programját, ahol a 
korábbi előadók is részt vesznek és 
itt még akinek nem volt lehetősége 
eddig tájékozódni, most közvetlen 
konzultálhat előadóinkkal minden 
kérdésről és felvetésről.
VM híranyag: Indul a Darányi 

Ignác Terv „Azok a teljesítmé-
nyek, amelyeket a vidék, annak 
gazdasága, - benne mindenekelőtt 
mezőgazdasága -, és társadalma 
nyújtani képes, ma sorsdöntőek 
az egész ország, az egész ma-
gyarság számára. A terv végre-
hajtásával a Kormány és a tárca 
gyökeres fordulatot akar a vidék 
életében. A Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium széles társadalmi vita 
után véglegesítette a 2020-ig 
szóló Nemzeti Vidékstratégiát. 
A most induló, a mezőgazdaság 
és vidékfejlesztés minden terü-
letére kiterjedő Darányi Ignác 
Terv, a Nemzeti Vidékstratégia 
végrehajtásának keretprogramja. 
Az elmúlt évtizedek kormányai 
kísérletet sem tettek ilyen átfogó 
koncepció kidolgozására. A stra-
tégia az eddig követett agár- és 
vidékpolitikákhoz képest meg-
közelítésében is újszerű. Újszerű, 
mert integrált vidékfejlesztési 
politikát tűz ki célul, mert egy-
értelműen a családi gazdaságok 
fejlesztésének ad elsőbbséget, és 
mert a monokultúrás tömegter-
melés helyett a minőségi mező-
gazdaságot, környezet- és tájgaz-
dálkodást részesíti előnyben. A 
Vidékfejlesztési Minisztérium a 
vidéki Magyarország egészének 
megújítására törekszik. Ennek ér-
dekében négy átfogó területről: az 
agrárgazdaságról, a vidékfejlesz-
tésről, az élelmiszergazdaságról, 

valamint a környezet védelméről 
határoz meg tennivalókat. A tárca 
célja, hogy Magyarországon úgy 
állítsanak elő értékes, egészséges, 
biztonságos és génmódosítás-
mentes élelmiszereket, hogy köz-
ben védjék az ország természeti 
erőforrásait, a talajokat, ivóvíz-
bázisokat, az élővilágot, a tájat és 
benne az embert közösségeivel 
és kultúrájával együtt. Kiemelt 
feladat a vidéki munkahelyte-
remtés növelése és a foglalkoz-
tatottság bővítése is. Mindennek 
megvalósítását szolgálja a Darányi 
Ignác Terv, amelynek célja, hogy 
5 intézkedési területen, alapp-
illérekre támaszkodva hozzon 
döntő változást a vidéki Magyar-
ország életében. Az első pillér 
a jogszabályok módosításával, 
egyszerűsítésével kívánja elhárí-
tani az akadályokat a termelők, 
gazdálkodók elől. A második a 
bürokrácia csökkentését tűzte 
ki célul, ügyfélbarát hivatalok 
kialakításával, az adminisztrációs 
terhek enyhítésével. A harmadik 
pillér a szemléletformálásra, a 
képzési programokra összpon-
tosít. A negyedik az európai 
uniós és hazai társfinanszírozású 
vidékfejlesztési pályázatok meg-
hirdetésével támogatja a vidéki 
Magyarországot. Az ötödik a 
nemzeti programok kidolgozását, 
elindítását, folytatását takarja; ide 
tartozik például a Tanyaprogram 
és a Demográfiai földprogram. 
Darányi Ignác agrárpolitikus, ko-
rábbi földművelésügyi miniszter 
kimagasló életműve bizonyítja; le-
hetséges a megújulás, ezért neve 
méltó módon fémjelezheti a tárca 
törekvéseit. A vidékben van erő. 
A tét nagy: a vidék jövője a Kár-
pát-medencei magyarság jövője. 
A nemzetek modernkori bizton-
sága, szuverenitása a természeti 
erőforrások feletti rendelkezésen 
múlik. Ezek helyezik nemzetbiz-
tonsági dimenzióba a vidékstra-
tégiai kérdéseket - hangsúlyozta 
Ángyán József, a Vidékfejlesztési 
Minisztérium parlamenti állam-
titkára. Kitért arra, hogy a NVS 
keretében 42 nemzeti program 
valósul majd meg, ezek között 
lesznek térségi és országos prog-
ramok egyaránt. Példaként em-
lítette a demográfiai földprogra-
mot, amelynek keretében a vidéki 
életet, gazdálkodást vállaló fiatal 
párok juthatnak művelhető föld-
területekhez. Be kell újra lakni 
és meg kell fiatalítani a vidéket, 
ez kulcsfontosságú!- jelentette 
ki az államtitkár. Ángyán József 
szólt a helyi közétkeztetési prog-
ramok, valamint a helyi termékek 
értékesítését is lehetővé tevő 
helyi piacok szerveződésének 
fontosságáról. A génmegőrzés 
kiemelt szerepéről elmondta, 
hogy azok a nemzetek lesznek 
hosszú távon sikeresek, amelyek 
megőrzik természeti rendsze-
reik és gazdálkodásuk biológiai 
alapjait. Ne legyenek illúzióink! 
Biológiai háború is folyik jelenleg 
a világon, tehát rendkívül fontos a 
génbankjaink, biológiai alapjaink 
megvédése, gyarapítása - hívta 

fel a figyelmet az államtitkár. Az 
Induló Darányi Ignác Terv azokat 
az intézkedéseket és eszközöket 
is tartalmazza, amelyekkel meg-
valósítható a Nemzeti Vidék-
stratégia. Ennek szerves része a 
jogszabályi környezet megújítása, 
egyszerűsítése, a szemléletformá-
lás, az ügyfélbarát támogatási- és 
intézményrendszer kialakítása. 
Magyarországon a jogszabályokat 
eddig az „ártalmasság vélelme” 
alapján hozták. A Vidékfejlesztési 
Minisztérium szakított ezzel a ha-
gyománnyal és a jövőben is a biza-
lomra épít a rendeletek, törvények 
megalkotásánál. Erre példa, a már 
életbe lépett kistermelői rendelet 
vagy a jövedéki törvény módosítá-
sa, amely lehetővé tette az otthoni 
pálinkafőzést. A Darányi Ignác 
Terv végrehajtáshoz szükséges 
forrást a nemzeti költségvetés 
és az Európai Unió támogatásai 
biztosítják, 2013 végéig mintegy 
300 milliárd forintból. 
Darányi Ignác nagyformátumú 

agrárpolitikus volt. Csaknem 
12 évig tartó miniszterségének 
köszönhetően a magyar mezőgaz-
daságot a századforduló európai 
élmezőnyében tartották nyilván. 
Felismerte az agrárfejlesztés 
döntő fontosságát, létrehozta 
az kutatói intézményhálózatot, 
kiemelkedő eredményeket ért 
el a növénytermesztés és állat-
tenyésztés egyensúlyának meg-
teremtésében. Darányi Ignácnak 
elévülhetetlen érdemei voltak 
abban, hogy az ágazat kilábalt a 
19. század végi agrárválságból. A 
korszak ortodox gazdaságpolitikai 
irányzatával szakítva hangsúlyos 
állami beavatkozást hirdetett a 
mezőgazdaságban. Programja szé-
leskörű támogatottságot élvezett, 
ennek köszönhetően megnőtt a 
Földművelésügyi Minisztérium 
kormányon belüli súlya, emelke-
dett a mezőgazdaság fejlesztésére 
fordítható költségvetés összege. 
Meg volt győződve arról, hogy az 
ipar és a kereskedelem csak a me-
zőgazdaság felvirágzásától várhat 
nagyobb lendületet. Fokozatosan 
építkezett, így Darányi erőfeszí-
téseit siker koronázta. Darányi 
Ignác sikeres munkássága ma is 
példa lehet mindazok számára, 
akik az országért, a magyar vidé-
kért tenni akarnak.” 
- Az AKG támogatott területekre 

a levélanalízis, talajminták szűkí-
tett, bővített körű vizsgálatának 
a lehetősége a Szövetkezeten ke-
resztül, begyűjtéssel, szállítással 
együtt kedvezményesen továbbra 
is biztosított. A vizsgálatok pa-
raméterei, díjai a Szövetkezeti 
irodán megtekinthetők.
-A szövetkezet tagjai továbbra is 

kedvezményes áron rendelhetnek 
és igényelhetnek termékeket, 
vehetnek igénybe szolgáltatást 
a szövetkezeti irodán. Kérdése-
ikkel telefonon kívül interne-
ten is (aranysarfeher@sv-net.
hu) kereshetnek bennünket. A 
weblapon is igyekszünk friss 
információkkal segíteni tagjaink 
tájékozódását. 

Vezetőség

Egy régi egyesület életre hí-
vásáról szeretnénk a tisztelt 
lakosságot tájékoztatni, amely 
egy baráti társaságból nőtte ki 
magát, ahol hasonló gondolko-
dású emberek találtak egymásra. 
Az egyéni ötleteket, a tenni aka-
rást megpróbáljuk közös erővé 
kovácsolni.
Nevünk: Tegyünk Izsákért 

Egyesület. Tagjaink között már 
42 főt számlálhatunk. Elneve-
zésünk olvasásakor is kitűnik, 
hogy Izsákért szeretnénk mi 
is tenni, közös összefogással. 
Részt kívánunk venni városunk 
kulturális- és sportéletében, 
melynek keretében  pinceszín-
házat, filmvetítéseket szerve-
zünk.
Szeretnénk népszerűsíteni a 

sportos életmódot, természet-
járást mint életformát, és rajta 
keresztül a természet szeretetét. 
Fontosnak tartjuk környezetünk 
szépítését is, ezért szeretnénk 
megragadni minden alkalmat, 
amikor az Önkormányzattal 
összefogásban tehetjük szebbé 
környezetünket, ezzel is felkelt-
ve minden korosztály figyelmét 
a városunkat körülvevő termé-
szeti szépségek megóvására és 
ápolására. 
Bízunk abban, hogy Egyesüle-

tünk tagjainak pozitív gondolko-
dásmódja és aktív tevékenysége 
új színt hozhat városunk  közös-
ségi életébe.

Varga István elnök
Sörösné Boldoczki Tímea 

titkár

Ez év január 15.-én az izsáki 
ÁMK Általános Iskolájának ud-
vara nem a gyermekek zsivajától 
volt hangos. A Hites Adakozók 
Hálózatának (HAH.) szerve-
zésében (a Hit Gyülekezete Kari-
tatív szervezete) tartottak ruha- 
és élelmiszer osztást a rászoruló 
izsáki lakosok részére.
Szolgálatunk is csatlakozott e 

nemes kezdeményezéshez a la-
kosság, ill. a rászoruló családok 
értesítésével, hiszen Izsákon - bát-
ran mondhatom -, hogy a nehéz 
sorsú emberek szinte mindegyike 
már a látókörünkbe került. 
A kezdeményezés szükséges-

ségét nem más bizonyította, 
mint az, hogy 200 család vette 
igénybe a segítségnyújtást. Az 
adakozóknak köszönhetően 

minden család haza vihetett egy 
szatyor ruhát, 10 kg burgonyát, 
tésztát és cukrot. 
Ezúton is köszönöm az Izsáki 

Házitészta Kft. tulajdonosának 
Juhász Sándornénak nagylelkű 
felajánlását és a Kecskeméti 
Hites Adakozók Hálózata ve-
zetőjének Tapodi Zsoltnak, 
valamint a többi segítőnek ön-
zetlen közreműködését, Szabó 
József tanár úrnak, Tóth Tibor 
gondnoknak a tornaterem bizto-
sítását, a Polgárőr Egyesületnek 
az adományosztás zavartalan 
biztosítását. 
Reményeim szerint tavasszal 

komoly összefogással megis-
métlődhet ez a jótékonysági 
esemény. 

Sörösné

Január 28-án a Vino pincéjében 
ismét megrendezésre került a 
Karitász bál. Jó hangulatban 
és vidámságban telt el. Ezúton 
köszöni meg a karitászcsoport 
mindazok támogatását, akik va-
lamilyen módon hozzájárultak a 
bál bevételéhez. 
A bál támogatói: Kovács And-

rás Kertigép szaküzlet, Magyar 
János Mezőgazdasági bolt, Izsáki 
Házitészta Kft. Juhász Istvánné, 
Birkás Borászat, Mondok József, 
CBA üzlet, Látszerész Szaküzlet, 
Ungor Erik Royalsekt Zrt., Nagy 
trafik, Csabanyi Istvánné, Ildi 
ABC, Tetézi Lajosné, Szabadszál-
lási István Virágbolt, Szivárvány 
Papír-írószer, Bajusz és Fiai, Edit 
virág és ajándék, Libra Patika 
Mezei Zsolt, Papp Zoltán és fele-
sége, Konkoly Rózsa, Kis-Kovács 
iparcikk, Holsza Trafik, Hajnák 
Erzsébet (Be-Bi böngészde), Mik-
lovics Józsefné, Kutas Lajosné, 
Virágné Saca Virágbolt, Otthon 
ABC, Oreskó Nándor, Bencze 
Sándor, Gyallai Éva, Horváthné 

Mózes Zsuzsa Italkereskedés, 
Benyovszky Kft., Bognár Gábor, 
Joker papír-írószer, Vlaszák Jó-
zsefné fodrász, Borsosné Klára 
ruházati butik, izsáki imacsoport, 
Pál Tiborné, Áfész Coop Bolt, Me-
zei Gábor terménybolt, Diószegi 
Ferencné, izsáki városi könyvtár 
dolgozói, Thermál Kozmetikai 
Kft., Tulipán Café, Csomi Zöld-
ségbolt, Kiss Bálintné. Köszönjük 
az izsáki Rex zenekar felajánlását, 
muzsikájukkal jó hangulatot biz-
tosítottak.
Külön köszönjük Prikkel Lász-

lónak a lehetőséget, és az ott dol-
gozóknak a kedves és figyelmes 
kiszolgálást!
Minden támogatás, amellyel 

nagylelkűen hozzájárultak a bál 
bevételéhez, nagy segítség azok 
szánára, akiknek élelmiszert tu-
dunk vásárolni, vagy gyógyszert 
esetleg csekket tudunk kifizetni. 
Isten áldása legyen minden 
segítőn!

Nagy Ferencné Etelka 
csoportvezető

Lapun előző számában adtunk hírt új borlovagok avatásáról, ahol 
az egyik tag nevét tévesen Feldman Gáborként közöltük. Helyesen, 
Fehér Gábor. Az érintett elnézését kérjük!                          Szerk.
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Magyar írók, művészek, tudósok állásfoglalása
Mi, a magyar mindennapokban élő, az egyes kor-

mányzati döntések következményeit viselő, azokat 
bőrünkön érző állampolgárok, foglalkozásunkat 
tekintve írók, művészek, tudósok, egyre nagyobb 
megütközéssel olvassuk és hallgatjuk a világ sajtójá-
ban egyes politikai körök rágalmait a magyarországi 
„demokráciadeficitről”. Tapasztaljuk, hogy ezeket az 
álhíreket néhány baloldali és neoliberális pártkötődé-
sű, nyugaton nevet szerzett magyar értelmiségi - író, 
filozófus, zenész, sajtómunkás - is hangoztatja, és nagy 
nyilvánosságot kap a hazája elleni uszításhoz. 
Szükséges, hogy mi, a magyar társadalom jelentős 

többségéhez tartozó értelmiségiek is megszólaljunk, 
és kinyilvánítsuk azok megnyugtatására, akik a nyugati 
demokráciákban Magyarország jövőjéért aggódnak, 
hogy a jelenlegi magyar kormány nem csorbította a 
demokratikus alapjogokat, amelyekhez a magyar la-
kosság túlnyomó része maga is ragaszkodik, ugyanúgy, 
ahogy ezt 1956-ban bebizonyította. 
Az a szavazótábor, amely 2010-ben kétharmados 

győzelmet aratva megbízta a konzervatív politikai 

erőket a korábbi baloldali kormányok által súlyosan 
lerontott gazdasági és társadalmi állapot feljavítá-
sával, különösen nagy felelősséget érez a hazájáért. 
Tehát azért is, hogy Magyarország ne szakadjon le 
Európa és az atlanti világ nemzeteinek demokratikus 
közösségéről. 
A vártnál nehezebb külső körülmények és néhány 

botlása ellenére a jelenlegi kormány továbbra is élvezi 
e többség bizalmát, viszont a magyar embereknek 
azt kell tapasztalniuk, hogy álhírek és hazugságok 
bevetésével, a demokrácia jelszavai mögé bújva éppen 
a legalapvetőbb demokratikus jogtól akarják népün-
ket megfosztani: attól, hogy magunk ítélhessünk 
kormányaink teljesítményéről, eredményességéről a 
szavazóurnáknál. 
Reméljük, hogy a nyugati demokráciák tárgyilagos 

közvéleményén meg fognak törni a Magyarország 
szabadságát veszélyeztető szándékok. 

A Magyar Írószövetség Elnöksége,
a Magyar Művészeti Akadémia Elnöksége, 
a Professzorok Batthyány Köre Elnöksége

TETÉZI LAJOS

Gondolom...

Európaasszony sokat táncolt,
feledve sok alvó kisdedét,
míg rázta, a csuklójára láncolt
néha fájvaszorító ékszerét.
A lánca zörögve, bongva csörrent;
a fül azt hihette, hogy: fegyverek,
táncbarántotta kufár, s úri jöttment
a színesnyakkendős barbár elemek.
Arcán kendőzés, és serkentő vegyszer,
fején kalap, a divatos napelem,
nem védekezett a kísértés ellen,
tánca küzdés volt, s bomlott szerelem.
Aztán, egy alkonyati idő tájon
pihegve ült egy száraz fa alatt,
s szívének megengedte, hogy fájjon,
az elhanyagolt vérei miatt.
Földszíve dobbant; közel a sötétség,
ideje lenne összeszedni hát,
övéit, kik várva, álmodozva
figyelik szíve fáradt ritmusát.
Az ezredév homályló alkonyánál
összegyűjtötte, kiket elhagyott;
Távol, a nagy Jangce folyónál
sárgán bámult Kína, és hallgatott.
Rizsadagjukat csörgették a Japánok
(náluk a legnagyobb izgalom jele),
fekete Afrika csodálkozva állott,

s lefelé bámult a tenger fele.
Az értékes gyöngyeit összeszedte,
megtartva a rég szerzett tudást,
a csillagok úgy pillogtak felette,
mint akik tudják már a folytatást.
Egy parányi könnycsepp, - úgy középtájról
peregve, csendesen végigfutott,
s piros, fehér, zöld szivárványból,
az alkonyatba, ragyogást hozott!
Vén Európa vére! Apró nemzet!
Elindultál, azután leperegsz,
ki a véreddel, már megmostad fehérre,
mit a sok élettánc beszennyezett!
Már tudod, hogy jönnek fagyosszentek:
a Szervác, Pongrác és a Bonifác,
de fagyva is kihajtol Magyarnemzet,
mert gyökered, mint a magyarakác.
Gyökér, mely lent araszol tétovázva
kövek gátolják útján, és a homály,
de elrendelve van az útiránya,
és közegében kapaszkodót talál.
S fogja a földet ezer öleléssel,
fény záporozza meg, fentről, az a fény
melegíti, és áthatja reménnyel,
s új hajtást nyit, az Isten tenyerén!

2012. február
Magyar Gyuláné

Fagyosszentek

Szép látvány a behavazott 
belvárosi park

A külterületen élőknek nem a szép látvány, hanem a hó okozta gond jut eszébe inkább a 
bőséges égi áldás okán. Ezért jól jött nekik a polgárőrök segítsége, akik a napokban egy elté-

vedt idős ember életének megmentésében is eredményesen segítettek a rendőröknek

...hozzám hasonlóan komoly tanulságokkal gaz-
dagodtak, akik január 18-án, majd február 9-én 
meghallgatták az Európai Parlamentben, illetve 
annak szakbizottságában, Magyarországgal kap-
csolatos maratoni hosszúságú ülések felszólalóit. 
E tanulságok lényegét a magam részéről egyetlen 
mondatban is összefoglalhatom: Döbbenet, hogy 

ilyen kritikán aluli felkészültségű és képességű emberek dönthetnek 
Európa sorsáról!!! Ugyanezt írnám, ha nem lennénk érintettek, ha egy 
másik országgal kapcsolatban hallhattuk volna mindazt ami, s ahogyan 
ezeken az üléseken elhangzott! Gondolom, ha már rólunk van szó, azért 
érdemes néhány bővített mondatot is a témának szentelni. Annál is 
inkább, mert nehezen érthető az az acsargó düh, amelyet az új magyar 
alaptörvényben a keresztény értékekre, az egyéni felelősségre, a nemzeti 
érzésre, saját történelmünk, kultúránk tiszteletére, a munka értékének 
fontosságára és a családra való hivatkozás vált ki a Chon Benditekből. 
Gyűlölettől eltorzult arccal ordítozták, míg a „szelídebbek” csak kiabálták 
tévedéseiket, félinformációkra épített csúsztatásaikat. Teljesen világos, 
hogy nem olvasták amiről vitatkoztak, s halvány fogalmuk sincs a magyar 
valóságról. Ezért vizionáltak cigányüldözésről, zsidóüldözésről, cenzúrá-
ról, a tömegek rettegéséről. Olyan képet festetve rólunk, mintha echte 
fasiszta diktatúra dúlna Magyarországon. Elszomorító volt! Ez lenne a 
liberális európai demokrácia? Olyan figurák képviseletével, akik diktatúrát 
ordítanak, ha nem az ő szájuk íze szerinti gondolatokkal találkoznak, ha 
nem ők, illetve elvbarátaik vannak hatalmon? Vajon a liberalizmus nem 
éppen arról szól, hogy mindenki a maga elvei szerint gondolkodhat, élhet, 
választhat? Nos ismét bebizonyosodott, hogy ezt csupán elméletükben 
hirdetik. A gyakorlatban azonnal hisztériás rohamot kapnak, ha valaki 
mást merészel gondolni a világról, az életről mint ők. Gondolom, sokan 
látják, miként silányul el a világ, miként fordulnak önmaguk ellentétébe 
egyébként jó és szép eszmék. Sorra dőlnek össze bennünk is az illúziók. 
Január 18-án és február 9-én immár azzal az illúzióval is leszámolhattunk, 
hogy az Európai Unió irányító testületeiben talán mégiscsak a normalitás 
uralkodik, hogy egy kontinens életét irányítók nem önös pártérdekeik, 
ideológiai elfogultságaik szerint, hanem a teljes közösség érdekei mentén, 
valós tényekre alapozva dolgoznak. Láthattuk mi a valóság.
Gondolom, jóleső volt tapasztalni, hogy akadtak számosan, akik a 

handabandázó acsarkodás ellenére józan tárgyilagossággal szemlélték 
a tényeket, s mellettünk szóltak. Például a lengyelek, litvánok, olaszok, 
románok, határon túli magyarok. Utóbbiak közül idézem Sógor Csaba 
erdélyi RMDSZ-képviselő megszólalását, aki nevetségesnek nevezte a 
vitát. Azzal érvelt, hogy amikor 2006-ban agyba-főbe verték a magyar 
polgárokat, egyetlen EU-s liberális és szocialista képviselő sem tiltakozott. 
„Nem Magyarországon zártak be rádiót, hanem olyan uniós államban, 
amely nyelvtörvénnyel és állampolgársági törvénnyel bünteti állampolgá-
rait. Önök pedig kussolnak, hallgatnak, meg sem említik ezt az országot, 
amely még a szomszédos ország köztársasági elnökét sem engedte be 
a területére. Ezért én nem tudom komolyan venni az önök bírálatát. 
Magyarországon nem félnek és rettegnek a kisebbségiek, de félnek és 
rettegnek a kisebbségiek a Magyarországgal szomszédos országokban, de 
önök ezekről sosem beszélnek” - mondta Sógor Csaba. Mindehhez mi még 
hozzátehetjük, hogy az „européer” szocliberálisoknak a ma is érvényben 
lévő fasiszta Benesi dekrétumokkal sincs semmi gondjuk. Arról valamiért 
nem rendeznek vitanapot. Attól nem féltik az európai demokráciát. Csak 
a magyaroktól. Gondolom, Göncz Kinga, Bokros Lajos és a február 9-ére 
meghívott néhány „civil” megnyilvánulását minősíteni sem kell. Minősítik 
őket szavaik, amelyek tartalmi csúsztatásai valami oknál fogva teljesen 
egybecsengtek a bennünket bíráló külföldi elvbarátaikéval. Nem tudom 
ezek az emberek átgondolják-e, látják-e mit művelnek? Nemcsak a Fi-
desznek, hanem minden magyar embernek ártanak. Jól mutatja ezt, hogy 
a február 9-ei cirkusz előtt folyamatosan erősödött, míg utána azonnal 3 
forinttal gyengült a forint az euróhoz képest, ami bizony nem csupán a 
fideszeseknek rossz. Elnézve, hallgatva az uniós urakat, hölgyeket az jutott 
eszembe, hogy a mi izsáki képviselő-testületünk tagjaiban mennyivel több 
bölcsesség, tolerancia van. Pedig ők nem egy kontinensért, csupán egy 
kisvárosért felelnek. Tanulhatnának tőlük a Brüsszelben pöffeszkedők 
minimum annyit, hogy azért a havi 10-20 ezer eurós fizetésükért illene 
legalább elolvasniuk amiről vitázni óhajtanak, netán komolyan tájékozód-
ni azon ország valós viszonyairól, amelyet ilyen vehemens kampányban 
támadnak. Lenne mit tanulniuk...
(Lapzártánk után, február 16-án megszavazta az Európai Parlament 

baloldali liberális többsége a szocialista, liberális, zöld és kommunista 
frakciók által beterjesztett, Magyarországot elítélő határozatot. Az 
igennel szavazók között volt Göncz Kinga és Tabajdi Csaba magyar (?) 
szocialista párti képviselő is. Döntésüket cinikus módon azzal magyaráz-
ták, hogy a határozat nem a magyar emberek és Magyarország, hanem 
annak kormánya ellen született. Ebben az sem zavarta őket, hogy már a 
határozat címe sem a magyar kormányt, hanem Magyarországot említi. 
Ne legyen kétsége senkinek, pontosan tisztában vannak ők azzal, hogy a 
döntés negatív hatásai minden magyar embert érintenek, hogy az igazi 
vesztesek nem Orbán és a kormánytagok lesznek, hanem a kisemberek. 
De hát olyan jó volna újra a hatalom! Olyan jó volna Orbánt és bandáját 
megbuktatni! Oly magasztos célok ezek, amiért semmi sem lehet elég 
drága! Romlik a forint? Újabb családok feje fölül vész el a fedél? Ugyan 
már! Mit számít az, ha ennek árán visszaszerezhetik a hatalmat! Éljen 
a baloldali szolidaritás! Lépésük után többen felvetették a hazaárulás 
fogalmának újraértelmezését, a Fideszes EP-képviselők pedig - jelezve 
véleményüket - egy tál lencsét ajándékoztak szocialista társaiknak. A fenti 
sorok lezárása után további tanulságos adalékok is kiderültek. Göncz és 
Tabajdi a Magyarországot elmarasztaló határozattervezet társszerzői vol-
tak, valamint Tabajdi látványos ünnepléssel üdvözölte annak elfogadását. 
Mit lehet ehhez még hozzáfűzni...?!)

Kemény tél
Évtizedek óta nem látott kemény téli időt hozott február. 

Hatalmas hó és hideg tört ránk egyik napról a másikra. A hő-
mérséklet a mínusz 20 fokot is meghaladta időnként. Hó pedig 
annyi esett, hogy alig győztük lapátolni. Sokan mondják, hogy 
a mezőgazdaságra annyiban jó hatással lehet a kemény hideg, 
hogy végre elpusztul egy csomó kórokozó, melyek közül sok 
átvészelte a megelőző enyhébb teleket. A magasművelésű sző-
lőültetvények viszont szinte biztos, hogy kárt szenvednek az 
erős hideg miatt.
A kemény időjárás a nehéz körülmények között élő családok 

helyzetét tovább rontotta, ezért a segítség hatványozottan fon-
tos volt. Az önkormányzat, a városi családsegítő szolgálat és 
a Kolontó Polgárőr Egyesület sietett a rászorulók segítségére. 
Előbbiek étel és tüzelő biztosításával (melyben vállalkozók is 
támogatták őket), utóbbiak a külterületen magányosan élők 
felkeresésével, szükség esetén segítségnyújtással, étel kijutta-
tásával segítettek. Köszönet minden segítőnek!
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Izsáki Arany Sárfehér Önkormányzati hírek
Magyarország védett eredetű 

bora, amelyet a Kiskunsági 
Borvidéken telepítettek el az 
izsáki körzetben. Az OTP Lovas 
Világkupán az egyik futamot 
a Royalsekt Zrt. Szent István 
pezsgőcsaládjáról nevezték el. 
Itt beszélgettünk Izsák város 
polgármesterével, Mondok Jó-
zseffel, aki elkötelezett nagykö-
vete az izsáki Sárfehérnek.
„A filoxéra miatt a szőlőter-

mesztés a homokosabb jellegű 
területek irányába tolódott, így 
jelent meg az izsáki Sárfehér 
több mint 140 éve Izsákon. 
Sokat köszönhet a fajta Csont-
váry Kostka Lászlónak, Tivadar 
festőművész bátyjának, aki a 
legjelentősebb szőlőültetvényt 
hozta létre Izsákon. Az 1920-
as, 30-as években jött divatba 
a Sárfehér, ekkor 3,5 ezer hold 
szőlőterület volt belőle Izsákon. 
Ez egy bőtermő, lédús fehér 
színű szőlőfajta, amelynek olyan 
nehezek a fürtjei mint a sár: 
innen ered a neve, Sárfehér. 
A településnek nagyon sokat 
jelentett a fajta megjelenése, 
az elmúlt másfél században 

biztosította a térségben élő 
emberek megélhetését, sokat 
exportáltak belőle az 1920-as, 
30-as években Németországba. 
Étkezési csemegeszőlőként 
vitték ki, majd hosszú éveken 
keresztül nagyon komoly men-
nyiséget értékesítettek a német 
piacra a Henkel Pezsgőgyárnak, 
hiszen a fajta kiváló pezsgőalap. 
Magyarországon kezdetben hab-
zóbort készített belőle az állami 
gazdaság, majd később pezs-
gőt. Az elmúlt negyven évben 
jelentős mennyiségű Sárfehért 
telepítettek el. Soltszentimrén, 
Ágasegyházán, Orgoványon és 
Izsákon van jelentős Sárfehér 
ültetvény. A Royalsekt Zrt. 
2009-ben megvásárolta az izsáki 
pezsgőüzemet. Bízom benne, 
hogy a térségbe látogató embe-
rek ezt a bort fogják vásárolni. 
A városi önkormányzat tíz éve 
indította el az Izsáki Sárfehér 
Borversenyt, amely mára az ere-
detvédett borok versenye lett.”

Megjelent a Bor és Piac című 
szaklap 2011. novemberi s

zámában

Izsák Város Önkormányzat 
Képviselő-testület legutóbbi 
ülését 2012. január 31.-én tar-
totta, melyen először a lejárt 
határidejű testületi határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést 
elfogadta. 
Bár kötelező jogszabály nem 

írja elő, hogy a költségvetést két 
fordulóban kell megtárgyalni a 
testületnek, Izsákon mégis ezt a 
gyakorlatot folytatjuk. Így valójá-
ban három ülésen foglalkozunk 
a költségvetés összeállításával, 
mivel a koncepció és az első for-
duló alkalmával számba vesszük 
a tényleges forrásokat és azok 
ismeretében dönt a testület a 
működési és fejlesztési feladatok 
sorrendjéről és a feladatellátás 
módjáról, valamint összegéről. 
Az első napirendi pont keretében 
Izsák város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 2012. évi költ-
ségvetés keretszámait elfogadta. 
Az összevont költségvetés terve-
zett bevételi és kiadási főösszege 
770.146 ezer Ft-ban, hitel felvé-
telével az önkormányzat nem 
kíván élni.
Hozzászoktunk, hogy az év 

vége és az új év kezdete jogsza-
bályváltozások tömegét zúdítja a 
hivatalra, de azt hiszem, hogy a 
2012. január 1-i fordulónap soha 
nem látott mértékű változást ho-
zott. A költségvetési gazdálkodás 
szabályai alapjaiban megváltoz-
tak, mivel a feladat típusú finan-
szírozás előtérbe kerülésével 
minden önkormányzat számára 
létkérdés, hogy tisztában legyen 
a „feladat mibe kerül és ehhez 
mennyi önkormányzati saját erő 
szüksége”-elvvel, mert 2013. 
január 1-jétől irányítási, szak-
mai struktúraváltozások (járási 

hivatal, iskolák állami irányítá-
sa, közművagyon helyzetének 
rendezése, hulladékgazdálkodás 
központosítása stb.) jönnek. A 
változások mellett meghatározó 
az időtényező, mivel a határidők 
teljesítése nem egyszerű dolog. 
A megjelenő tartalomról már 
nem is beszélnék, erre példa a 
három önkormányzati rendelet 
módosítása.      
A második napirendi pont 

keretében a Képviselő-testület 
rendeletet alkotott a szociális 
igazgatásról és a szociális ellá-
tásokról szóló 4/2011. (III.30.) 
önkormányzati rendelet módo-
sításáról. Már most fel kívánom 
hívni a Tisztelt Lakosság figyel-
mét, hogy a szociális pénzbeli 
ellátások folyósítási feltétele 
lesz a lakókörnyezet tisztán 
tartása, melyet folyamatosan 
ellenőrizni fogunk. Nem enged-
hető meg a továbbiakban, hogy 
segélyezés(támogatás) mellett a 
rendelkezésre álló „szabadidőt” 
nem használják fel a város köz-
tisztasági állapotának javítására 
és a higiéniai elvárásoknak való 
megfelelésre. 
Módosításra került az állat-

tartásról szóló 8/2011. (V.4.) 
önkormányzati rendelet is. Itt a 
módosítást az Alkotmánybíró-
ság döntése tette szükségessé. 
módosításáról. (Természetes, 
hogy valamennyi önkormány-
zati rendelet az Izsáki Hírek 
hasábjain és az önkormányzat 
honlapján közzétételre kerül.)
Hatályon kívül helyezte a Kép-

viselő-testület az ingatlantulaj-
donosoknál keletkező települési 
szilárd hulladék kezelésével kap-
csolatos hulladékkezelési  köz-
szolgáltatásról szóló 20/2011 

(XII.21.) sz. önkormányzati 
rendeletét. Itt a döntést egy idő 
utáni törvénymódosítás tette 
szükségessé, melynek következ-
ményei jelenleg még pontosan 
nem ismertek.
Határozatot hozott a Képvi-

selő-testület a 70 év feletti, 
egyedül élő és 75.000 Ft. alat-
ti jövedelemmel rendelkezők 
hulladékszállítási díjának IV. 
negyedévben esedékes össze-
gének átvállalásáról és a nagy-
családosok korábban vállalt 
kedvezményének biztosításáról. 
Elrendelte, hogy a szükséges 
előirányzat a 2012. évi költség-
vetésbe kerüljön betervezésre, 
míg a lomtalanítás lebonyolí-
tásával kapcsolatos költségek 
felvállalásáról a 2012. első félévi 
gazdálkodás eredményeinek 
ismeretében fog dönteni.
Izsák Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete a keceli 
gyepmesteri telep működésével 
kapcsolatos megállapodást jóvá-
hagyja és megbízza a polgármes-
tert annak aláírásával. 
A Képviselő-testület pályáza-

tot nyújtott be az Új Széchenyi 
Terv DAOP-3.1.1/B-11. számú 
kiírásra „Izsák gyűjtőút-hálóza-
tának fejlesztése a Hunyadi utca 
felújításával” címmel. A projekt 
teljes költsége 68.314.262 Ft, a 
biztosított önerő 6.812.696 Ft. 
A Képviselő-testület elrendeli a 
pályázat benyújtását és az önerő 
betervezését a 2012. évi költség-
vetésébe. A pályázat benyújtásra 
került.
Zárt ülésen az izsáki 1796/5. 

hrsz-ú ingatlan értékesítésről 
döntött a Képviselő-testület. 

Bagócsi Károly 
címzetes főjegyző

A takarékosságról
Takarékoskodni, vagy ahogyan 

régiesen mondjuk, spórolni, 
mindig kellett ahhoz, hogy 
előbbre juthassunk az életben. 
Mostanság meg nagyon is szük-
ségessé vált. Nem csak egyéni-
leg, de országosan is. Évszáza-
dokon át tanulta, gyakorolta az 
emberiség. (Már aki tanulta és 
megtanulta.)
Erre a témára sok irodalom, 

szólás, közmondás született. 
Példának csak egy-kettőt emlí-
tek. Addig takarékoskodj, míg 
van miből, mert utána már késő! 
Szülők oktatták a gyerekeket: 
Csak szűken fiaim, hogy bőven 
elég legyen! Gyerekkoromban 
hallottam: A hason sokat lehet 
spórolni. Ismeretes az a közmon-
dás: Több nap, mint kolbász. 
Utalva arra, hogy beosztással 
kell lenni az ennivalóval, hogy 
későbbre is maradjon. (Bár volt 
férj is, aki ezzel a közmondással 
igyekezett jobb belátásra bírni, 
akinek betölthetetlen szerelmi 
vágyai voltak.)
Szokás valamire mondani, fé-

nyes, tiszta. Ragyogó, ha valami 
nagy sikerről van szó. Nem illene 
a témába, ha negatív esetre nem 
használnánk ezt a szót. Például: 
Ha az öreg tanító bácsi nadrágja 
már olyan kopott, hogy ettől 
fényes, lehet mondani, hogy 
ragyogó, de ennek ő mégsem 
örül. Ha már a nadrágnál tartok, 
nem kerülhetem el a Samu esetét 

sem. Samu egy nagyon takarékos 
szegény zsidó ember volt, aki 
nemigen engedhette meg ma-
gának, hogy új ruhát vegyen. Ha 
mégis egy nadrágra költött, első 
dolga az volt vele, hogy jókora 
foltokat vetett a térdeire, meg a 
fenekére. Úgy gondolta, ott van 
a legjobban igénybe véve és ott 
kopik ki leghamarabb. Ezeket a 
foltokat pedig ha kikoptak, újból 
lehet pótolni. Innen alakult ki az 
a szólásmondás arra az esetre, ha 
valami nemigen változik: „Egy 
állapotban van, mint a Samu 
nadrágja.” Egy másik eset, amely 
talán még a bőgatyás időkben 
történt. Egy nagyon spórolós, 
mondhatni fukar gazdát meg-
látogatta hasonló szomszédja. 
Este volt ugyan, de a gazda 
mondta, hogy nem gyújt lámpát, 
hogy ne fogyjon a petróleum. 
Beszélgetni sötétben is látnak. 
Mire a vendég: Nagyon bölcsen 
teszi ezt szomszéd, én meg le-
tolom a gatyámat, úgy addig se 
kopik. Sötétben úgy sem látjuk 
egymást.
Állítólag a skótok is nagyon 

takarékosak. Történt, hogy a 
skót meglátogatta a jótevőjét és 
megkérdezte: Ön mentette ki a 
fiamat a folyóból? A férfi csak 
legyintett: Ugyan, hagyja csak 
csekélység az egész. Mire a skót: 
Nem úgy van az! És a sapkája 
hol van?

Varga László
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v a l l á s

Érted  -  Veled

Egyházi hírek
- Február 18-án, szombaton a solti esperesi kerület képviselőinek lelki 

napját tartjuk Izsákon. A lelki nap a fél 10-es szentmisével kezdődik. 
Várunk mindenkit erre a közös, ünnepi alkalomra.
- Február 22-én, hamvazó szerdán kezdődik a nagyböjti felkészülés. 

Hamuszentelés és hamvazkodás az este 6 órai szentmisében lesz. A 
bűnbánat jeleként 26-án is hamvazkodunk.
- Február 26-án a Katolikus Iskolák javára gyűjtünk adományokat.
- Az Egyház böjti fegyelme szerint Hamvazószerda és Nagypéntek 

szigorú böjti napok, nagyböjt péntekjei pedig hústilalmi napok. 
Gondoljunk a csendre, elmélyülésre és jótékonyságra, melyek a böjt 
gyümölcsei.
- Kérjük testvéreinket, hogy adójuk 1 %-át ajánlják fel a Katolikus 

Egyház javára! 
- Egyházközségünk anyagi fenntartására kérünk minden hívőt. Legyen 

közteherviselés! Ne egy kisebb csoport fizesse meg a többség helyett 
a jogos járandóságot!
- Nagyböjt péntekjein este fél 6-kor keresztúti ájtatosságot végzünk. 

Utána a szentmisében nagyböjti elmélkedések lesznek. 

Tudom, hogy nem ildomos, de 
hadd változtassak ennyit a már 
klasszikussá vált: „István, a Ki-
rály” utolsó mondatán. Mert mi is 
volt ott a még krizmaillatú király 
dilemmája? Nos, hallgassuk! „Ó, 
jó Uram! Nem tudom már, hű-
séges kihez legyek? Törvényedre 
sújt le kardom, ha ölnöm kell, 
hogy védjelek! - Mondd, mennyit 
ér az ember, ha bűntelen, de 
gyenge, Mondd, mennyit ér, ha 
készül véres győzelemre? - Oly 
távol vagy tőlem és mégis közel, 
nem érthetlek Téged s nem érhet-
lek el...” Szóval: Ha meg akarlak 
védeni, ellened kell lázadnom, 
mert Jézus a maga érdekében 
nem ragadott kardot. Isten harca 
a vallásháború? S mintha ezer év 
alatt mit sem változott volna a 
világ, ma is ugyanezek a dilem-
mák emésztik azokat, akik nem 
hagyják magukat uszító szónok-
latoktól befolyásolni, nem tartják 
lelkiismeretüket a hatalmasok 
zsebében, gondolkodni akarnak, s 
elköteleződni akarnak az igazság 
mellett. Lehet-e Isten ügyét az 
Isten nélkül hadakozók ellenében 
megvédeni? 
Érdekes: a Sátán, a hazugság aty-

ja, egy esetben - nyilván tévedés-
ből vagy sóvár számításból - nem 
hazudik. Amikor azt mondja a 
negyvennapi böjtje után megkí-
sértett Jézusnak: „Ezt mind neked 
adom, mert én kaptam, s annak 
adom, akinek akarom, ha lebo-
rulsz és imádsz engem!” Ismerjük 
Jézus válaszát: „Takarodj, Sátán, 
mert írva van: Uradat, Istenedet 
imádd, és csak neki szolgálj!” A 
Sátán akkor egy időre elhagyta 
őt. Abban is biztosak lehetünk, 
hogy ezzel a visszautasítással Jé-
zus aláírta a halálos ítéletét. Attól 
kezdve a Sátán azon volt, hogy 
elveszejtse. E világ országának né-
zőpontjából sikerült volna is neki, 
de Jézus kilehelt lelke győztesként 
szállt az Atya kezébe.
Hiú ábránd e világ eszméivel 

és fegyvereivel megvédeni Isten 
Országát. Abból mindig megha-
sonlás, hitnek torzítása, Jézustól 
való elszakadás kerekedett. Úgy 
látszott, hogy győztek, de kese-
rűen kellett tapasztalniuk, hogy 
Isten Országa és az Evangélium 
vesztett mindig, - legalább is e vi-
lág harcaiban. Tényleg, az egyház-
történelemből ismert esemény: 

Nagy Konstantin, - akit az ortodox 
egyház a szentek közt tart számon 
- türelmi rendeletével szabad 
utat enged a kereszténységnek. 
Nikomédiai palotájába 313-ban 
egybegyűjti az Egyház püspöke-
it. Megegyeznek. Konstantin jó 
szimatú. A pogány vallás semmit 
sem ér, nincs ereje, nincs lelke. 
Neki erő és lélek kell most. Egye-
zséget ajánl: Segítsék a császár 
céljait, s ennek fejében véget ér a 
csaknem három százados vadászat 
a keresztényekre. Szabadságot 
nyernek, elfogadott vallás lesznek. 
Mi hangozhatott el a püspökök 
részéről? Biztos nem az, hogy: „Jól 
van, Konstantin testvér, add át a 
hatalmad ellenfelednek, mondj 
le isteni származásodról, mert 
az kitaláció, keresztelkedj meg 
Krisztusban, aztán gyere velünk 
a Birodalom szórakoztató iparába 
/való világába/ az oroszlánok elé!” 
Biztosan nem ez hangzott el. Ha-
nem: az Érted, de Ellened. 
Kesernyés és keserves mondás 

terjedt ’64 után a papi körökben. 
A vértanúk életüket adták Krisz-
tusért, a papok életüket mentik 
Krisztusért. Ha ritka is volt ez 
a szemlélet, de a sátánnal alkut 
kötni mindig rosszabb üzlet és 
ráfizetés volt. És ürültek az Úr 
hajlékai. Haj! Lékai. - Mert most? 
Katonaság egyházi zászló alatt. 
Hazánkat védjük Isonzónál vagy 
a Donnál. S mire hazakóvályogtak 
megmaradt dédapáink, pont azt 
veszették el, amiért állítólag har-
coltak. Állami kenyéren tartunk 
egyre fogyatkozó hittanórákat. 
Hogy a hazafias nevelés címszó 
alatt megtanuljanak ellenséget 
látni. 
De mintha valami mégis újulna? 

Kimegy egy kis merész magyar 
az oroszlánbarlangba; hőbörgő, 
üvöltöző, igen buta és rosszindu-
latú, túlfizetett vadállatok közé, és 
Isten nevében síkra száll Istenért, 
kereszténységért, hazáért, hű-
ségért, becsületért. Mit írt vajon 
alá ezzel? Lesz három éve, hogy 
kiderüljön? Mert a Sátán nem 
hagy magából gúnyt űzni. Ahhoz 
már kezdetben sokkal gőgösebb 
volt. De azért szorítsunk, hogy Is-
tenért, ne Isten ellenében, hanem 
Istennel együtt tudjunk küzdeni. 
Vele, és ne nélküle! 

Podmaniczki Imre 
plébános

Református múltunk 37.

IKEM hírek
- március 24-én (szombat), 16 óra: Szentesi Zöldi László: Vörösterror Magyarországon, 

a Tanácsköztársaság igazi arca; helyszín: ref. gyülekezeti ház. Mindenkit szeretettel 
várunk! 

„1808.október 16. Ekklésia 
Gyülése lévén melybe jelen 
voltak. Öreg Czirkos János, 
Ölvödi Szabó Mihály, Czir-
kos János, Curator Damásdi 
János, Cséplő János és Horvat 
Péter uraimék. Végez. (-te-
tett - N.Á.):
Hogy mivel Lombár István 

eddig volt harangozo, a tsak 
mostanában el készült és a 
Toronyba fel helyezett orá-
nak gondviselését fel nem 
merte vállalni; tehát egyszer-
smind ora gondnoki s elejé-
re is alkalmatos harangozo 
tetettessen; proiectaltatott 
Járó Mihály, mind attyára 
való tekintetből a ki  sok 
esztendeig viselt az Ekklé-
siában harangozosagot igen 
ditséretesen, mind a maga 
alkalmatos voltára nézve; és 
ő be hivattatván azt fel is vál-
lalta; de mivel  attya beteges 
állapotjában és öregségiben, 
és az után is annak halála 
után egynehány esztendeig 
harangozo lévén,  a  maga 
alkalmatos volta mellett, a 
maga dolga után is járván; 
községünk szogálat jában 
nem éppen szorgalmatosnak 
és engedetlennek találtatott, 

ugyan azért e szolgálatból 
ki is esett; tehát elsőben is 
elébe terjesztetett, hogy az 
alatt a fel tétel alatt veszi fel 
az Előljáróság e közönséges 
(értsd: mindennapi-N.Á.) 
szolgálatra, hogy attya ditsé-
retes példáját kövesse, hogy 
a Templom, Parochia, Torony 
Óra körül való gondoskodást, 
tisztogatást és az apróbb s 
tőle ki telhető munkákat a 
leg nagyobb szorgalmatos-
sággal, hűséggel, szerény-
séggel fojtassa, az Ekklésiai 
Épületekre való gondviselést 
szoros kötelességnek tartsa. 
A Tiszteletes Predikátor úr-
nak, Ekklésia Curatoranak s 
közönségessen az Érdemes 
Előljáróságnak mindenekben 
engedelmes legyen egy szó-
val. Harangozoi Hivatalának 
minden ágait a legnagyobb 
pontossággal, jó lelki esmé-
rettel tellyesittse, továbbá 
arra is köteleztetett, hogy 
arra az esetre, ha valamikor 
hivatásátol  meg válna, mivel 
az a tzélja az Elöljáróságnak, 
hogy az Orának gondviselője 
légyen a Harangozo; valamint 
önéki meg mutattatta az Ek-
klézsiai Előljáróság maga ál-

tal az Orás mester és tsinálo 
által az orával valo bánásnak 
modját; tehat ö is az utanna 
következönek tartozik azt 
.... szerént jó lelki esmeret-
tel meg mutatni. Mind ezen 
feltételeket el fogadván s a 
leg nagyobb hűséget, szor-
galmatosságot, szerénységet 
és gondviselést ajánlván hi-
vatalába bé állittatott.

1809. március 20. Esperesti 
Visitation lévén Tisztelendö 
Pro Senior Tót István és 
Tiszteletes Asessor Szeles 
György urak a több Ekklé-
zsiai tárgyak között elő for-
dult Oskola Rector Hamza 
Samuelt a tanitásban valo 
restsége, tehát a Tiszteletes 
Visitator urak által serio meg 
intetett, és a szorgalmatos 
tanitásra, kemény büntetés 
alatt köteleztetett; egyszers-
mind az Elöljárók is az oskola 
szorgalmatos visitálására ser-
kentettek, stante sessione, 
oskola visitatoroknak Öreg 
Czirkos János, Mészáros Ist-
ván és Horvát Péter Elöljárók 
kineveztettek.”
(P.IV./26-27.ol.)

közli: Nagy Árpád

Az a tény, hogy egy gyülekezetnek már 1808-ban 
toronyórája lehetett a mi vidékünkön, nem kis büsz-
keséggel és felelősségérzettel tölthette el az atyákat. A 
családi hagyományokra, méltányosságra való odafigyelés 
közben is szem előtt tartott gondosság a feladatok, köte-
lességek körülírásában, ennek tudható be. Ők még nem 
sejthették, hogy a szamuely tibor (aki mint tudjuk, nem 
szamuel nevű faluban nyerte el nemtelenségét...) -féle 
terror gyilkosoktól ugyan egy napnyi előnnyel Izsákiak 
életét mentő oláh királyi hadbanda ezt, az akkorra már 
110 éves órát „hasonló műgonddal” teszi az „ősi dák” 
örökség részévé.

Újra majd’ száz évnek kellett eltelnie, hogy az izsáki 
református torony mutathassa az idő múlását is. Az 
adományozóknak az írott emlékezet ezen tanúságát 
ajándékoztuk, hogy együtt, és századokat egymásmellé 
sorolva is lássuk: a minket megajándékozó és gondviselő 
Isten tegnap és ma, ugyanaz !
Az iskola fogyatkozásainak  ügye pedig olyan volt 

rajtunk (az írások emlékezete szerint), mint az egyszeri 
maori öreg bumerángja. Bárhogy próbáltuk messze vet-
ni, mindig visszatért...Lehet, hogy ez a bumeráng még 
megvan valahol ?

 -na-

Gyülekezeti  hírek
- február 26-án, 13.30-tól: istentisztelet Kisizsákon az ökumenikus kápolnában; böjtfő 

vasárnapja lévén, az Úr szent asztalát is megterítjük
- február 23-24-25-én, 18 órától bűnbánati előkészítő istentiszteletek a gyül. házban
- február 26-án, 10 órától úrvacsorás istentisztelet a gyülekezeti házban (böjtfő)
- március 12 (hétfő): színházi előadás a Bp.-i Új Színházban, 19 órától: Credo Együttes 

(Kárpátalja) verskoncertje. Az érdeklődők jelentkezzenek mielőbb a lelkészi hivatal-
ban.
- március 17.(szombat): családi nap „a szeretet nyelvekről”; kicsiknek és nagyoknak 

játékos programok, beszélgetések, közös ebéd. Kezdés 9 órakor a  templomban. Hívo-
gassunk minél többeket !
- március 25-én (vasárnap), 14.30(!)-tól: istentisztelet Kisizsákon.
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A világ, amelyben élünk
Sokan, sokszor és sokféle-

képpen felvetették már, hogy 
mekkora veszélyek leselkednek 
a ma emberére, például attól, 
ha nincs kellő tájékozottsága 
afelől hogy mit is eszik, iszik. 
Izsákon éppen most zajlik egy 
előadássorozat az Oltalom Ala-
pítvány szervezésében, melynek 
keretében ezekről a veszélyek-
ről, s ami ennél is fontosabb, e 
veszélyek elkerülhetőségének 
lehetőségeiről hallhatnak az 
érdeklődők. Jól mutatja, hogy 
városunkban is milyen sokakat 
foglalkoztat a téma, hogy telt 
ház előtt zajlanak ezek az igen 
tanulságos előadások, ame-
lyeket az ITV műsorában is 
megtalálhatnak az érdeklődők. 
Mivel ekkora az érdeklődés a 
kérdéskör iránt, az alábbiakban 
a Magyar Hírlapban a témát tá-
gabb összefüggéseiben is bemu-
tató, mélyen elgondolkodtató 
írást teszünk közzé, melynek 
szerzője a kiváló közgazdász, 
közíró, egyetemi oktató, dr. 
Bogár László. 

Az állam néma marad
Igen figyelemre méltó tanul-

mányt jelentetett meg Kenneth 
Rogoff ismert amerikai köz-
gazdász, a Harvard Egyetem 
tanszékvezető professzora, az 
IMF volt vezető közgazdásza. 
Tehát olyan személyről van 
szó, aki a globális hatalomgaz-
daság legmagasabb csúcsait is 
megjárta, a kapitalizmus iránti 
elkötelezettsége aligha vonható 
kétségbe. A Coronary Capi-
talism című most napvilágot 
látott írásában azonban olyan 
átfogó és megrendítő kritikáját 
adja a globális kapitalizmus 
rendszerének, ami azt látszik 
bizonyítani, hogy a mai rendszer 
által képviselt létszerveződési 
móddal már a legodaadóbb hívei 
is szembefordulnak. Méghozzá 
nem is akárhogyan! Kenneth 
Rogoff ugyanis egy eddig talán 
kevésbé vizsgált oldalról ad 
megsemmisítő bírálatot arról a 
rendszerről, amelyet a globális 
és a hazai térben ultraliberális 
hívei változatlanul minden vi-
lágok legjobbikának tartanak. 
A tanulmány címét - amely szó 
szerint Koszorúér-kapitalizmust 
jelent - közvetlenül és átvitt 
értelemben is használja érve-
lésében. Átvitt értelemben úgy, 
hogy a kapitalizmus egész rend-
szere végzetesen elaggott, azaz 

szklerotikussá vált, képtelen az 
alkalmazkodásra, és 2008 óta 
végzetes infarktusa van. Első-
sorban azért képtelen úrrá lenni 
végzetesnek látszó betegségén, 
mert csődöt mondott az egész 
komplex szabályozó rendszere. 
Mégpedig azért mondott csődöt, 
mert benne olyan nagy hatalmú, 
ám igen veszedelmesen patolo-
gikus érdekegyezségek léteznek 
és működnek, amelyek a saját 
létüket is tagadják.
Ám a koszorúér-betegség nem-

csak ebben az átvitt értelemben, 
hanem közvetlenül is megjele-
nik az írásban. Rogoff ugyanis 
megdöbbentő összefüggésekre 
irányítja rá a figyelmet. Arra 
tudniillik, hogy egy olyan ci-
nikus érdekszövetség irányítja 
a világ nagy részének egész 
táplálkozási rendszerét, amely 
gigantikus profitját százmilli-
ók tudatos megbetegítésére, 
sőt végső soron elpusztítására 
építi. Arról van szó, hogy a 
nagy élelmiszerláncok urai 
- együttműködve a globális 
médiával, az élelmiszer-vegyé-
szeti konglomerátumokkal és 
az egészségügyi rendszerek 
„betegségipari” hatalmassága-
ival - felfoghatatlan mélységű 
reprodukciós katasztrófába 
hajszolják a nyugati világot, 
főként az Egyesült Államokat. 
Természetesen a korrupt és kol-
laboráns politikai oligarchia ci-
nikus asszisztenciája mellett. A 
trükk valójában pofonegyszerű! 
A lehető legpusztítóbb, ám nagy 
tömegben, olcsón előállítható 
zsírokat és szénhidrátokat olyan 
mesterséges adalékanyagokba 
„csomagolják”, amelyekkel 
szabályos függőséget idéznek 
elő emberek százmillióiban. A 
mindent elsöprő és mindent be-
töltő reklámkampányok „szük-
séglettermelő” rendszerei tudati 
(pontosabban tudat alatti) sző-
nyegbombázással lerombolnak 
minden józan megfontolást, így 
a tökéletesen védtelenné tett 
fogyasztó esélytelenné válik. 
Különösen veszélyes mindez a 
fiatalkorúak számára! A nyu-
gati világban ennek következ-
tében az előállított élelmiszerek 
legalább húsz százaléka már 
legyártása pillanatában is veszé-
lyes hulladéknak minősül, amit 
ráadásul végtelen cinizmussal el 
is árulnak róla, hisz az amerikai 
angol már régóta „junk food”, 
vagyis szemét kaja néven em-

líti ezeket a tápláléknak látszó 
valamiket. Ahogy Rogoff írja, 
az Egyesült Államok felnőtt 
lakosságának legalább az egy-
harmada kórosan elhízott, és 
ami leginkább vészjósló, hogy 
a gyerekek esetében az utóbbi 
harminc év során az elhízottak 
aránya megháromszorozódott. 
Mindez hihetetlen mértékben 
növeli a szív- és érrendsze-
ri (koszorúér!) és daganatos 
betegségek arányát. Többek 
között ezért is lehetséges az a 
képtelenség, hogy miközben 
az Egyesült Államok egy főre 
jutó GDP-je tizenötször akkora, 
mint Kubáé, egy átlag kubai 
mégis három évvel él tovább, 
mint az átlag amerikai. Mindez 
már ma is iszonyú egészség-
ügyi kiadásokat gerjeszt, de az 
előttünk álló évtizedek során 
igazi katasztrófa lehet ebből az 
egészből. Ám, mint arra Rogoff 
felhívja a figyelmet, miközben 
az érintett áldozatoknak ez 
iszonyú testi-lelki szenvedést, 
hatalmas anyagi kiadást jelent, 
az egészségügynek becézett glo-
bális betegségipar tekintélyes 
profitot realizál belőle. A köz 
érdekeit megtestesíteni hiva-
tott állam pedig néma marad. 
Cinkos némaságának fő oka az, 
hogy nem mer szembeszállni 
az élelmiszer-óriások, a hatal-
mas reklámügynökségek és a 
betegségipari lobbi hármasá-
val. Például azért nem, mert 
valójában ezek kitartottja lett 
a politikai elit. Márpedig, írja 
Kenneth Rogoff, nincs más 
esély, hiszen csak az állam 
rendelkezik a legitim kényszer 
alkalmazásának lehetőségével, 
és itt bizony a kényszerítő erő, 
ha kell, az erőszak alkalmazása 
elkerülhetetlen lenne. Azért, 
mert a dollár százmilliárdokban 
mérhető, csillagászati profitok 
vonzereje mindent szétroncsoló 
erővé vált, így csak a radikális 
újraszabályozás lehet az egyet-
len lehetőség. Szabályozni azon-
ban csak az tud, aki nagyobb és 
erősebb, mint a szabályozandó 
objektum. Rogoff ugyan szép új 
világunk legsötétebb oldalainak 
egyikére irányítja a figyelmet, 
de talán mégis reménykeltő, ha 
egy ilyen kifogástalan pedigré-
vel rendelkező személy fordul 
szembe az egykor általa is tá-
mogatott hatalmi struktúrák 
pusztító erejével. 

Bogár László

Veszélyesen (!) lassú 
ügyintézés

Több mint két hónapja egyensúlyoz a Kecskemétre vezető út mel-
lett álló egyik hatalmas nyárfa ágán fennakadt - fotónkon látható  
- termetes gally. Nem nehéz belátni, hogyha egy arra járó motorosra, 
vagy autóra zuhan, komoly balesetet okozhat. Még december elején 
kérte egy olvasónk az illetékes solti útkezelő szervezettől, hogy 
távolítsák el a gallyat. Mivel nem történt meg, december közepén 
újabb bejelentő tette ugyanezt. Felvételünk február 15-én készült. 
Jól látható, a gally még most is a fán egyensúlyozva „figyel”. Vajon 
meddig bírja még?

-te-

Köszönet
Ezúton mondok - az érintettek nevében is - köszönetet Kalmár Lász-

lónak, a felsővárosi faipari üzem tulajdonosának azért a nagylelkű és 
önzetlen támogatásért, melynek eredményeként a rendkívül hideg 
időben több rászoruló izsáki család fűtési gondjain segíthettünk. 
Kalmár úr komoly mennyiségű tűzifát biztosított ehhez, amely igazi 
segítséget jelentett a zord napokban. Köszönet érte!

Mondok József polgármester

Torna

2012. január 31-én Kalocsán versenyeztek tornászaink az Alapfokú 
Diákversenyek megyei döntőjében. Az I-II. és a III-IV. korcsoporto-
sok csapatversenyében mindkét csapat a 2. helyet szerezte meg. Az 
egyéni összetett versenyben az alsósoknál Lakos Lajos 3., a felsősök-
nél Józsa László holtversenyben 3., Langó Zoltán pedig 2. lett. 
Február 15-én Kecskeméten tornáztunk a Diákolimpia megyei dön-

tőjében. Az alsósok 3., a  felsősök 2. helyezettként továbbjutottak az 
országos elődöntőbe. Az egyéni összetett versenyben az alsósoknál 
Lakos Lajos 3. lett. A felsősöknél Langó Zoltán megyebajnokként 
állhatott a dobogó legfelső fokára.

Szabó József

Állam-
polgársági

eskü
A fotón látható erdélyi család 

két ifjabb tagja, Németh Aurélia 
és Pap Tamara Gréta (mellettük 
édesanyjuk, Bartus Aurélia) tett 
nemrégiben állampolgársági esküt 
Izsákon. Az ünnepi alkalomra 
egy nemzeti színekben pompázó, 
Magyarországot ábrázoló tortával 
kedveskedtek az őket feleskető 
Mondok József polgármesternek.
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IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2012.(I.31.) önkormányzati rendelete
A szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló
4/2011.(III.30.) önkormányzati 

rendelet módosításáról.

Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete( 
a továbbiakban: Képviselő-testület) Magyarország 
Alaptörvénye  32. cikk (1) bekezdés a.) pontja és (2) 
bekezdésében , a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében, valamint a 
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény ( a továbbiakban: Szt.) 1.§ (2) 
bekezdésében, a 10.§ (1)bekezdésében, a 25.§ (3) be-
kezdés b.) pontjában, 26.§-ában,  a 32.§ (1)bekezdés 
b)pontjában, a  32.§ (3) bekezdésében, a 37/A.§ (3) 
bekezdésében, , a 43/B.§ (1) és (3) bekezdéseiben, 45.§-
ában, 46.§(1) bekezdésében, az 50.§ (3) bekezdésében, 
az 58/B.§(2) bekezdésében, a 62.§ (2) bekezdésében, a 
92.§ (1) bekezdés a) pontjában és(2) bekezdésében,a 
92/B.§ (1) bekezdés a) pontjában és a 132.§ (4) be-
kezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi 
rendeletet alkotja:
1.§
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 

4/2011.(III.30.) önkormányzati rendelet( a továbbiak-
ban: R.) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az Szt-ben megállapított feladat-és hatáskörök gyakor-

lását a Képviselő-testület az alábbiak szerint ruházza 
át:
a)  Szociális és Egészségügyi Bizottságra:
     - ápolási díj( 43/B.§)
     - étkeztetés
b) Polgármesterre:
    - átmeneti segély ( kivétel: 18.§ )
    - temetési segély 
2.§
A R. 10.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés 

lép:
(1) Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, 

aki az ellátásra jogosultság kezdő napján a rá irányadó 
nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti, vagy 14 éven aluli 
kiskorú gyermeket nevel - feltéve, hogy a családban élő 
gyermekek valamelyikére tekintettel már személy nem 
részesül a Cst. Szerinti gyermekgondozási díjban, ter-
hességi - gyermekágyi segélyben - és a gyermek ellátását 
napközbeni ellátást biztosító intézményben (Gyvt.41.§ 
(3) bekezdés) nem tudják biztosítani a rendszeres 
szociális segély folyósításának feltételeként köteles 
együttműködni az Izsáki Családsegítő- és Gyermekjóléti 
Szolgálattal ( a továbbiakban: Családsegítő Szolgálat, 
melynek keretében:
a) nyilvántartásba véteti magát,
b) a beilleszkedést segítő programról írásban megál-

lapodik,
c) teljesíti a beilleszkedést segítő programban fog-

laltakat,
d) teljesíti a lakókörnyezete rendben tartására vonat-

kozó, e rendelet 13.§ (1) bekezdésében meghatározott 
feltételeket
3.§
A R. 11.§ megnevezése és szabályozása helyébe a kö-

vetkező rendelkezés lép:
Közfoglalkoztatás
11.§
(1) A közfoglalkoztatással kapcsolatos szervezési és 

adminisztrációs feladatokat a Polgármesteri Hivatal 
látja el, melynek keretében belül vezeti az összes jog-
szabályban és egyéb jogi eszköz által meghatározott 
nyilvántartást, az elvégzett munkáról munkanaplót 
vezet, előkészíti a szerződéskötéseket,  elvégzi a 
közfoglalkoztatással összefüggésben felmerülő pénz-
ügyi-számviteli és munkaügyi feladatokat,  elkészíti a 
jelentéseket, stb.
(2) A közfoglalkoztatás területei különösen az alábbiak 

lehetnek:
a) környezetgondozás (közterület-gondozás, község 

rendezés, stb.),
b) környezetvédelem (parlagfű irtás, belvíz elleni  vé-

dekezés, egészséget veszélyeztető gyomnövények eltá-
volítása, illegálisan lerakott szemét eltávolítása, stb.)
c) közreműködés az intézmények szakmai és szakmai 

munkát segítő tevékenységében (rendezvény szervezés, 
közművelődési munka, takarítás, stb.)
d) településgazdálkodás (hóeltakarítás, útépítés és 

javítás, karbantartás,  kőművesmunkák elvégzése, erdők 
tisztítása, külterületi munkák elvégzése, stb.)
e) személyi szolgáltatások (idős- vagy gyermek gon-

dozás, ebédkihordás, postai küldemények kihordása, 
stb.)

f) egyéb a közfoglalkoztatás törvényben meghatározott 
rendeltetésének megfelelő munkavégzés.
(3) A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult 

személy, akinek a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltség és Szol-
gáltató Központ( a továbbiakban: Munkaügyi Központ) 
munkát ajánlott fel, köteles
a) a Munkaügyi Központ által kötött együttműködési 

megállapodásban meghatározott foglalkozás- egészség-
ügyi szolgáltatónál (VISEMUD Bt. 6070. Izsák Bercsényi 
u. 13.) megjelenni és a foglalkoztatáshoz szükséges 
foglalkozás- egészségügyi vizsgálatot elvégeztetni,
b) az I. fokú munkaköri alkalmassági szakvélemény egy 

példányát a Polgármesteri Hivatalnál leadni,
c) mint a Polgármesteri Hivatal által munkavégzésre 

kiközvetített személy foglalkoztatási helyén a közcélú 
munkát elvégezni.
4.§
A R. 12. § -  a helyébe a következő rendelkezés lép:
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
12. §
(1) A foglalkoztatást helyettesítő támogatás megálla-

pításának, valamint folyósításának feltételeként a fog-
lalkoztatást helyettesítő támogatás egyéb feltételeinek 
megfelelő jogosult kérelmező, vagy az ellátásban már 
részesülő személy  köteles lakókörnyezetének rende-
zettségét biztosítani.
(3) A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogo-

sultnak a lakókörnyezet rendezettségének biztosítása 
körében az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház 
és annak udvara, kertje, a kerítés, a kerítéssel a közte-
rület felől kívül határos terület, a járda tisztán tartása, 
valamint az ingatlan higiénikus állapotának biztosítá-
sára irányuló kötelezettségeket kell teljesítenie. 
5.§
A R. 13.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
13. §
 (1)A foglalkoztatást helyettesítő  támogatásra jogosult 

személy udvarát, abban az esetben kell rendezettnek 
tekinteni, ha 
a) a fűfélék magassága nem haladja meg a 20 cm-t,
b) a gyomnövények mennyisége a hasznosítható terület 

10%-ánál nem foglal el több területet és a magasságuk 
nem haladja meg a 20 cm-t,
c) nincs a heti hulladékszállításra szerződött edényzet 

/120 vagy 80  literes kuka/ kétszeres űrtartalmánál több 
- felhalmozott - háztartási hulladék az udvaron sem 
szétszórt, sem felhalmozott állapotban,
d) a háziállatok tartására megfelelően kialakított hely 

áll rendelkezésre, melynek a tisztasága is megfelelő - 
nincs nyoma rágcsálóknak és légyinváziónak, nem folyik 
szét az udvaron a trágyalé-,
e) a kerítés olyan állapotú, amely megakadályozza 

az állatok elkóborlását, és a kisgyerekek járdára, vagy 
utcára kiszaladását,
f) a tüzelőnek való rendezett formába felhalmozva, és 

nem szétszórtan található,
g) a ház előtti csatornarendszer tiszta, nincs teledobál-

va szeméttel, s a csapadékvíz lefolyását építési törmelék, 
föld, és növények sem akadályozzák,
h) a ház előtti növényzet nem akadályozza a forgalmat, 

és a kilátást az úttestre,
i) a művelésre alkalmas - nem parkosított földterületen 

zöldség, gyümölcs, vagy az állatok takarmányozására 
szánt növényeket termesztenek.
(2) A  foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogo-

sult kérelmének kézhezvételét követő 8 napon belül 
környezettanulmányt kell készíteni, melyben rögzíteni 
kell a kiindulási állapotot. A környezettanulmányt  a 
Hivatal megkeresése alapján a Családsegítő szolgálat 
készíti el.
(3) A kérelem mellékletét képezi az a nyilatkozat, 

amelyben a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 
jogosult  vállalja az együttműködést az önkormány-
zattal és amelyben tudomásul veszi, hogy a támogatás 
bármikor felfüggeszthető, ha a határozatban foglalt 
kötelezettségének nem tesz eleget.
(3) A foglalkoztatást helyettesítő támogatás megálla-

pításáról szóló határozatnak tartalmaznia kell:
- az együttműködési kötelezettség módját,
- a környezettanulmányban rögzített hiányosságok 

felsorolását és megszűntetésének módját, 
- a hiányosság megszűntetésének határidejét 30 illetve 

60 napot,
- a rendszeres ellenőrzésről szóló tájékoztatást,
- az ellenőrzésre jogosultak beosztását,
- a meghatározott kötelezettségek nem teljesítésének 

következményeit. 
6.§
A R. 14.§-a hatályát veszti és helyébe a következő 

rendelkezés lép:
Normatív lakásfenntartási támogatás
14.§

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2012.(I.31.) önkormányzati rendelete
Az állattartásról szóló 8/2011.(V.4.) 

önkormányzat rendelet módosításáról.

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete  Magyar-
ország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
és a (2) bekezdésben, a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján Izsák Város közigazgatási területén 
az állattartás helyi szabályairól az alábbi önkormányzati 
rendeletet alkotja:
1.§
Az állattartásról szóló 8/2011.(V.4.) önkormányzati 

rendelet( a továbbiakban : R) 2.§ (1) bekezdés b.) pontja 
hatályát veszti a c.) és d.) pontok jelölése b.) illetve c) 
pontra módosul.
2.§
A R. 2.§ (2) -(3)-(4)-(5)-(6) bekezdése hatályát vesz-

ti.
3.§
A R. 6.§ (1)-(2)-(3)-(4) bekezdése hatályát veszi, a 

(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11) bekezdések sorszámozása 
(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6) bekezdésekre módosul.
4. §
E rendelet 2012. február 1. napján lép hatályba.
I z s á k, 2012. január 31.

Mondok József polgármester
Bagócsi Károly címzetes főjegyző

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2012.(I.31.) önkormányzati rendelete
Az ingatlantulajdonosoknál keletkező 

települési szilárd
hulladék kezelésével kapcsolatos hul-

ladékkezelési közszolgáltatásról
szóló 20/2011.(XII.21.) önkormányzati 
rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ma-
gyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja 
és (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 
hatáskörében, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 
XLIII. törvény 23.§-a alapján - figyelemmel a települési 
hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának 
részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008.(III.28.) 
Korm. rendeletben foglaltakra- az ingatlantulajdonosok-
nál keletkező szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos 
hulladékkezelési közszolgáltatásról az alábbi rendeletet 
alkotja:
1.§
Az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szi-

lárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési 
közszolgáltatásról szóló  5/2003.(II.19.) számú rendelet 
módosításáról szóló 20/2011.(XII.21.) önkormányzati 
rendelet 2012. január 31. napjával hatályát veszti.
2.§
E rendelet 2012. február 1. napján hatályát veszti.
I z s á k, 2012.január 31.

Mondok József polgármester
Bagócsi Károly címzetes főjegyző

(1) A normatív lakásfenntartási támogatás benyúj-
tójának illetve az ellátás jogosultjának a kérelem for-
manyomtatvány benyújtásakor nyilatkoznia kell, hogy 
lakókörnyezete rendezettsége megfelel a R. 13.§ (1) 
bekezdésében meghatározott feltételeknek. 
(2) A kérelem elbírálása előtt helyszíni környezet-

tanulmányt kell végezni és rögzíteni kell a kiindulási 
állapotot. Amennyiben az nem felel meg a fenti sza-
bályoknak, akkor 15 napos határidő kitűzésével - az 
elvégzendő tevékenységek  konkrét megjelölésével - fel 
kell szólítani.
(3) Amennyiben a kérelmező vagy a jogosult a feltéte-

leknek felszólítás ellenére sem tesz eleget, akkor az Szt 
38.§ (9)-  (10) bekezdései szerint kell eljárni.
7.§
E rendelet 2012. február 1-én lép hatályba, ezzel 

egyidejűleg a szociális igazgatásról és a szociális ellá-
tásokról szóló 4/2011.(III.30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 18/2011.(IX.21.) önkormányzati 
rendelet hatályát veszti.
I z s á k, 2012. január 31.

Mondok József polgármester
Bagócsi Károly címzetes főjegyző
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