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Önkormányzati lap Megjelenik havonta

Emlékezzünk együtt az 1848/49-es
Forradalom és Szabadságharc év-

fordulójára! Tisztelettel meghívunk 
minden Izsákit, 

március 15-én 10 órára 
a ’48-as emlékmű 

előtt tartandó ünnepségre!
Ünnepi beszédet Mondok József 
polgármester mond. Műsort az 

iskola tanulói adnak.
Városi Önkormányzat

Húsz esztendeje alakult 
az Izsáki Postagalamb 
Egyesület, amely, mint 
az a nevéből is kiderül 
az elkötelezett izsáki ga-
lambászokat tömöríti. 
Valószínűleg nemcsak a 
galambászok szemlélik 
gyönyörködve a külön-
böző fajtájú, színű ga-
lambokat, hanem min-
den állatkedvelő szívesen 
elgyönyörködik bennük 
amint peckesen sétálnak 
a háztetők gerincén, vagy 
lendületes röptükkel sze-
lik a levegőt. Szerethető 
állatok, oly annyira, hogy 
sokan választják hobbiju-
kul tenyésztésüket.
–  Izsákon sokan tartot-

tak mindig is galambokat, 
így adva volt, egy egyesü-

let alapításának bázisa, 
amely 1992-ben meg is 
alakult – mondja Krasznai 
István elnök, akit a kerek 
évforduló alkalmából kér-
deztem egyesületükről. 
Húsz éve nyolc fővel ala-
kultunk meg, Farkas Béla 
vezetésével – folytatja a 
visszaemlékezést. Béla két 
év múltával elköltözött 
Izsákról, attól kezdve va-
gyok én az elnök, a titkár 
Gombár Csaba, a sport-
szakosztály-vezető pedig 
Szekeres Imre. Egyesüle-
tünk nemcsak izsáki ható-
körrel működik, hozzánk 

tartozik Kecskemét, Sza-
badszállás, Ágasegyháza 
és Soltszentimre is. Fő 
tevékenységünk a tenyész-
tés és a versenyzés.
– Az elnevezésben posta-

galamb szerepel, ez nyilván 
egyben azt is jelenti, hogy 
ezzel a fajtával foglalko-
zik valamennyi tag, noha 
léteznek úgynevezett dísz-
galambok is.
– Pontosan így van, mi 

postagalambokkal foglal-
kozunk, ugyanis ez az a 
fajta amellyel versenyezni 
is lehet. Pontosabban 
mozgásos versenyeken 
vehetünk velük részt. A 
díszgalambok kiállításo-
kon, bemutatókon verse-
nyeznek a kinézetükkel, 
a postagalambok viszont 

a teljesítményükkel káp-
ráztatnak el bennünket és 
az érdeklődőket.
– Meg a kinézetükkel 

is, hiszen ezek is szép 
állatok, csak e mellett ott 
van bennük az ősi ösztön, 
amellyel akár a „világvé-
géről” is hazatalálnak. 
Gondolom a versenyeken 
is ez a cél.
– Valóban ezek is szép 

állatok, csak azért nem 
említettem ezt külön, 
mivel esetükben sokkal 
fontosabb a teljesítmény. 
Egyéni minősítésükben 
is az szerepel, hogy hány 

kilométert tettek meg 
életükben. A postagalam-
bokat az ókori Egyiptom-
ban kezdték tenyészteni, 
hírvivőkként alkalmazva 
őket. Tőlük a perzsák vet-
ték át, majd a kereszte-
sekkel kerültek Európába. 
Ezek az állatok hatalmas 
szolgálatot tettek azzal, 
hogy olyan körülmények 
között is információkat 
hoztak-vittek, amelyek 
között az emberek már 
nem tudták volna ugyanezt 
megtenni. Még az első és 
a második világháborúban 
is volt ilyen szerepük. A 
galambászokat galambjaik-
kal együtt hívták be akkor 
katonai szolgálatra. Igen, 
a versenyeken is az a cél, 
hogy madaraink mielőbb 
hazajussanak egy adott 
pontról.
– Milyen távolságban 

lehet ez a bizonyos adott 
pont, azaz a verseny kiin-
dulópontja az otthontól, 
s hogyan jutnak el oda a 
galambok?
– Különböző távolságok 

vannak, 300 és 900 ki-
lométer közötti távokon 
zajlanak a versenyek. 
Innét Izsákról, egy közös 
szállítóautóval visszük 
őket a kiindulóhelyre. 
Elektronikus jeladó van 
a galambokon, ezzel tud-
juk mérni, hogy melyik 
milyen időt teljesít.
– Mennyi idő alatt képes 

egy postagalamb mondjuk 
egy 900 kilométeres távot 
megtenni, s egyhuzomban 
repülik végig az adott tá-
vot, vagy pihennek is?
– A legjobbak megállás 

nélkül 12-13 órát repülve 
teljesítenek egy ekkora 

IZSÁKI STRAND

Ötven éve nyitott

A mai idősebb generáció 
gyermekkorának szép és 
meghatározó élménye volt 
1963 nyarának kiemelkedő 
községi eseménye, az izsáki 
strandfürdő megnyitása. Azó-
ta éppen fél évszázad telt el, s 
ebből több mint harminc esz-
tendőn át volt sokak kedvelt 
kikapcsolódási helyi a Mező 
utcai fürdő. Természetesen 
nemcsak a gyerekek, hanem 
felnőttek is szívesen látogat-
ták a hideg és meleg vizes, 
valamint gyermekmedencével 
rendelkező izsáki strandot.
Egészen pontosan 1963 jú-

niusában nyitotta meg kapuit 
a tanácsi beruházással és sok 
társadalmi munkával, két év 
alatt megépített strandfürdő, 
amely a térség egyik legesz-
tétikusabb és sokak által 
látogatott idényfürdője lett. A 
szomszédos települések (Fü-
löpszállás, Orgovány, Páhi, 
Ágasegyháza) iskolái ide hoz-
ták úszásoktatás-
ra a gyerekeket, 
valamint sokak 
kedvelt kiránduló 
helye volt még 
távolabbi tele-
pülésekről is, a 
májustól szept-
ember közepéig 
nyitva tartó izsá-
ki fürdő. Kezdet-
ben a kiskunha-
lasi székhelyű 
Dél-Bács-Kiskun 
Megyei Vízmű Vállalat, majd 
a kecskeméti Észak-Bács-Kis-
kun Megyei Vízmű Vállalat 
üzemeltette a strandot, mely-
nek vezetője közel három 
évtizeden át Tetézi Lajosné 
volt. Ezt követően egy ideig 
magánkézben, Csernák Gá-
borék kezelésében működött, 
majd bezárták, mivel nem 
felelt meg az Európai Uniós 
követelményeknek.
A bezárás tényét nehéz volt 

elfogadni, hiszen egy erősen 
túlzó uniós elvárás, a vízfor-
gató berendezés meglétének 
hiánya tetetett lakatot für-
dőnk kapujára. Ez az előírás 
úgymond egészségügyi in-
díttatású, amely az esetleges 

Felvételünkön a leghosszabb időn át volt kabinosok (balról 
jobbra) - Balázs Jánosné, Zsigó Istvánné, Felföldi Lászlóné 
- és Tetézi Lajosné üzemvezető-pénztáros. Több éven át 
voltak még kabinosok Szekeres Istvánné, Jávorka Lajosné, 

Faragó Gáborné, Kiss Józsefné és Vida Józsefné 

Jubiláló izsáki galambászok

Az Izsáki Postagalamb Egyesület tagsága összetartó baráti társaság. Évzáróikon 
díjazzák az év legeredményesebb versenyzőit – galambot és tulajdonosát

Az izsáki egyesület jubi-
leumköszöntő lapja

A postagalambok évezredek óta szolgálják páratlan 
ösztöneikkel az embereket

fertőzések megelőzését szol-
gálja. Nyilván így van, ám a 
több mint 30 éves működése 
alatt, vízforgató nélkül sem 
történt egyetlen fertőzés sem 
az izsáki fürdőben. Ezt onnét 
tudom pontosan, mivel a 
strand vezetője édesanyám 
volt, aki következetesen be-
tartatta a medencetisztítási 
és vízcsere szabályokat, a 
KÖJÁL pedig rendszeresen 
ellenőrizte ezt, s mindig 
minden rendben volt. Az 
uniós verdikt azonban meg-
másíthatatlan volt, ha nincs 
vízforgató, nincs strand! A 
vízforgató és a még hozzá-
kapcsolódó további előírások 
megvalósítása viszont száz-
milliós beruházást igényeltek 
volna, melyet egy ekkora 
fürdő üzemeltetéséből soha 
ki nem lehetne termelni, így 
nem akadt beruházó, s az 
önkormányzat sem tudta a 
költséget felvállalni. Maradt 

a bezárás. 
Mûködése alatt sokak örö-

mét, kikapcsolódását, nyara-
lását szolgálta a strand. Ennek 
magam is tanúja voltam nem-
csak mint fürdőző, hanem 
diákmunkásként többször 
voltam kabinos, sőt a meden-
cék feltöltésénél a gépeket is 
gyakran kezeltem. Baleset 
sem történt soha, hiszen 
Tóth István és Prikidánovics 
Lukács úszómesterek profi 
módon ügyeltek a fürdőzők-
re. Lukács úszótanfolyamain 
több száz gyerek tanult meg 
úszni. Mindez azonban már a 
múlté, csupán várostörténeti 
adalék. Sajnos!   

távot. 
– Milyen versenyeken 

szerepeltek és milyen ered-
ménnyel?
– Kerületi, országos és 

nemzetközi versenyeken 
szereplünk igen jó ered-
ménnyel. Teljesen önálló-
an minden külső támoga-
tás nélkül működünk. Az 
önkormányzat annyiban 
segít bennünket, hogy a 
régi postaépületben kap-
tunk egy klubhelyiséget, 
amely igen hasznos szá-
munkra, hiszen van hol 
összejönnünk.
– Gondolom ezek az ös-

szejövetelek nem csupán 
szakmaiak, hanem egyéb 
közös programokat is 
rendeztek.
– Igen, mivel ezt a csa-

patot nem csak a galam-
bászat és az állatszeretet 
tartja egyben, hanem ez 
egy baráti társaság is. 
Közösen ünnepeljük a 
névnapokat, születésna-
pokat, a díjátadókat.
– Egy-egy jó teljesítményt 

nyújtó galamb, gondolom, 
nem olcsó, s nyilván a 
takarmányozás is költsé-
gekkel jár.
– Valóban, egy jó galamb 

akár 100 ezer forintot is 
érhet, s a takarmányozás 
is rendszeres kiadást je-
lent. Mint már említet-
tem mindenki önerőből 
űzi ezt a sportot, s nem 
azt nézzük mennyibe 
kerül, hanem az állata-
ink, galambjaink iránti 
szeretet motivál valamen-
nyiünket. Ez olyan erős 
motívum, hogy biztos  
lehetek abban, ez a csapat 
még sokáig együtt marad. 
Jelenleg 24-en vagyunk. 
Többségében férfiak, de 
van két női tagunk is. 
Ami egy kis szomorúsá-
got okoz, hogy fiatalok 
nemigen jelentkeznek so-
rainkba, pedig örülnénk 
nekik. Ezúton is biztat-
nám őket, csatlakozzanak 
hozzánk, nagy élmény a 
galambászat és egy össze-
tartó, jó közösség tagjai 
is lehetnek, ha belépnek 
egyesületünkbe.            

-tetézi- 

Az izsáki strand a fürdési lehetőség 
mellett medencebálokkal, divat- és 
strandcikk bemutatókkal is várta a 

vedégeket

-tetézi-
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Nyílt levél a valamikor volt 
cserkészeknek

Kedves egykori Csapattagunk!
Az izsáki 882.számú Mátyási János Cserkészcsapat ez év március 15-én kereken 20 éve alakult. 

Ez a két évtized gyorsan elszaladt. Akik kezdetben, de nem sokkal utána is részesei voltak a 
-  mobiltelefon – és számítógép nélküli, de igazán szép élményeket nyújtó foglalkozásoknak és 
táborozásoknak, - ma már családosak, és helyt kell állniuk a felgyorsult élet minden feladatában.
Az Izsáki Tévé hirdetései között hónapokig tettünk közzé egy kérést, amelyben cserkészcsapatunk 

valamikori tagjaitól a 2013. március 15-re összeállítandó kiállításhoz FÉNYKÉPEKET, 
EMLÉKTÁRGYAKAT, esetleg élménybeszámolót vártunk. – Mivel erre nem jött semmilyen válasz, 
ezért ebben a levélben újra felvetjük – személyre szólóan, - ezt a kérésünket. Az anyagot legkésőbb 
március 1-ig kérjük átadni.
Ez úton is kérjük, hogy mindenki, aki teheti, vegyen részt városunk március 15-i ünnepségén, 

amely után a művelődési házban megnézhetjük közösen csaptunk jubileumi cserkész tárlatát, 
amely fénykép dokumentumokból készül.
Tervünk még ez év július 20-án, szombaton a Selyem-erdőbe tervezett – volt csapattagoknak egy 

közös szabadtéri vendéglátás, amelyre már előre hívunk minden volt cserkészt!
Ezek a történelmi találkozók nem csak szép emlékeket elevenítenek fel, de az új cserkésznemzedéknek 

is bátorítást nyújthatnak.
Szeretettel várja a visszajelzéseket:   

Bérces Lajos bá eddigi cspk.
 Izsák, Kovács Aladár u. 7. 76/374 794

Az AGRÁRTÁRCA TÁJÉKOzTATóJA

Nem csökkennek az agrár-
ágazat támogatásai 2013-ban
Az agrárágazatnak nyújtott 

európai uniós és költségvetési 
támogatások összege mintegy 
60 milliárd forinttal nő 2013-ban 
- mondta Szentirmay Zoltán, a 
Vidékfejlesztési Minisztérium 
(VM) főosztályvezetője Bala-
tonfüreden, egy agrárvezetőknek 
tartott konferencián.
Nemzeti agrártámogatásokra a 

hazai költségvetésből 2013-ban 
61 milliárd forint jut, a nemzeti 
támogatások összértéke ezzel a 
tavalyi szinten marad - mondta. 
Ezen belül az agrárkárenyhítésre 
fordított támogatás összege a 
duplájára, 8,3 milliárd forintra 
nő a 2011-2012-es 4 milliárd 
forintról - emelte ki. 
Az Európai Unió társfinanszíro-

zásával megvalósuló támogatá-
sokra 217 milliárd forint kifize-
tést tervez az idén a VM. Az EU 
közvetlen támogatásai közül az 
egységes területalapú támogatás 
(SAPS) az idén a becslések sze-
rint összesen 400 milliárd forint 
lesz - tette hozzá. Míg az ágazat-
nak 2012-ben 630 milliárd forint 
költségvetési transzfert juttattak, 
addig ez 2013-ban 690 milliárd 
forintra nő - összegezte. 
Hozzátette: a magyar mezőgaz-

daság az egyéb tételeket, köztük 
a Magyar Fejlesztési Bank által 
nyújtott kedvezményes hiteleket 
is beleszámítva az idén 720-730 
milliárd forintot kap. 
Az egységes területalapú tá-

mogatás hektáronként 66 ezer 
forintra nő a tavalyi 59 ezer fo-
rintról, ami az uniós csatlakozás 
óta a legmagasabb, „statisztikai 
csúcs” - mondta.
A 2013-ban megnyíló új jog-

címek elsősorban erdészeti és 
vidékfejlesztési területen vár-
hatóak, a tárca a kertészeti gép-
támogatás újbóli bevezetését 
tervezi. 2013-ban is lesz az 
állattenyésztő ágazatok és egyes 
foglalkoztatás-igényes növényi 
kultúrák esetében a területalapú 
támogatást kiegészítő nemzeti 
támogatás, ezt az Európai Tanács 
rendeletmódosítása lehetővé 

teszi - ismertette. 
Az EU Közös Agrárpolitikának 

(KAP) jelenleg is zajló megújítá-
sáról szólva Szentirmay Zoltán 
elmondta, hogy a következő, 
2014-2020 közötti uniós költ-
ségvetési ciklus első éve, 2014 
átmeneti év lesz, melyben a köz-
vetlen támogatások változatla-
nok maradnak. Az új támogatási 
rendszer lényegében 2015-ben 
kezdődik, a részletszabályokról 
a tárca a soros ír elnökséggel 
jelenleg is tárgyal, a végleges 
megállapodásról pedig intenzív 
tárgyalások kezdődnek Brüsszel-
ben. A tárgyalások jelenlegi állása 
szerint az alaptámogatás összege 
hektáronként 125 euró, míg az 
úgynevezett zöldítés szabályai-
nak betartásáért járó támogatás 
mértéke 75 euró lesz.
Ismertetése szerint a magyar 

mezőgazdaság 2012 első három 
negyedévében a GDP 3,8 szá-
zalékát adta, a kibocsátás folyó 
áron számolva az előzetes adatok 
szerint 2.229 milliárd forintra 
nőtt az előző évi 2.168 milli-
árd forintról. A mezőgazdasági 
beruházások értéke a tavalyi év 
első három negyedévében 158,5 
milliárd forintot tett ki. Az ágazat 
tavaly a teljes nemzetgazdasági 
export közel 10 százalékát adta, 
ez 2011-ben 7,4 százalék volt.
Előadásában szólt arról is, hogy 

a tervezett őszi munkák befeje-
ződtek, a gazdák az eredetileg 
bejelentetthez képest nagyobb 
területen vetettek rozsból, őszi 
búzából, őszi árpából. A jó minő-
sítésű vetés aránya mindhárom 
fajta esetében meghaladja a 60 
százalékot, az őszi állapotminő-
sítések a tavalyinál sokkal jobb 
évet vetítenek előre - jegyezte 
meg. Elmondta még, hogy a ser-
tésállomány jelenleg mélyponton 
van, a létszáma hárommillió alá 
esett 2012-ben, ebben a magas 
takarmányáraknak nagy szere-
pük van. Hangsúlyozta, hogy a 
tárca óriási erőfeszítéseket tesz, 
hogy megállítsa és visszafordítsa 
a zuhanást.
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Kovács Regina 1997-1999
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Mankovics Mihály 2011
Marton Barna Boldizsár 
 2002-2004
Marton Mirella 2012
Messzi Adél 2006-2009
Molnár Dávid 2000-2002

Molnár Eszter 2000-2002
Mónus András 2000-2005
Nagy Krisztián 1996-1997
Nagy Richárd 1993-1997
Németh Ede 1993-1996
Németh Nikolett 2010
Németh Ramóna 2010
Orbán Gábor 1999-2004
Orbán László 1999-2004
Ő. Kovács Petra 2010-2011
Páhi Éva 1993-2005
Páhi Sándor 1993
Papp Máté 2000-2001
Peregi Barna 2000-2013
Peregi Petra 2004-2013
Pintér Ferenc 1999
Rehó János 1997-1999
Rezner Barna 2002-2007
Rőfi Dániel 2010-2011
Rőfi Melinda 2010-2011
Ruff Norbert 1998-1999
Salacz János 2000-2001
Segesvári Dávid 1997-2013
Seres Erzsébet 1996-1999
Somogyi Kitti 1993-1997
Sőreghi zita 1997-1998
Süketes Márk zoltán 2010-2011
Szabó András 1993-1998
Szabó Eszter 1996-1997
Szabó Róbert 1993-1997
Székely László 2000-2001
Szentmiklósi Erzsébet 1993
Szijjártó Károly 1997-2001
Sztakó Márta 2000-2002
Szűcs János 1998-2002
Tamás Milán 2012
Tóth Anett 2000-2001
Tóth Enikő 1996-2005
Tóth György 1996-2002
Tóth Krisztián 1996-1998
Tóth Nóra 2012-2013
Vadászi József 2003-2004
Varga Diána 1997-1998
Varga Regina 2000-2002
Varga Zsombor 2012
Végh Tamás 2007
Virág László 2002-2013
Virág Norbert 2006-2013
Virág Vivien 2012
Virágh Izabell 2012
Völgyi Ferenc 1997-2002
zeleni Gergő 2012
Zsákai Esztella 2003-2010

882. sz. Mátyási János Cserkészcsapat névsora 1993-2013

Felhívás

Kérjük a lakosságot, hogy az Izsák Inno-Kom 
Nonprofit Kft. által kiállított víz-szennyvíz 
számlákból eredő tartozásokat legkésőbb 2013. 
március 14.-ig rendezzék az ügyfélszolgála-
tunkon. Fizetési nehézségek esetén is mielőbb 
szíveskedjenek jelentkezni. A 2013. március 
18.-án fennálló tartozások átkerülnek a Bácsvíz 
zrt-hoz, így a behajtásokat a későbbiekben az 
új szolgáltató fogja végrehajtani.

  Izsák Inno-Kom Nonprofit Kft. 
ügyfélszolgálata
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TETÉZI LAJOS

Gondolom...
...a 4. oldalon olvasható „Józan Ész halálára” 

című írás megállapításait sokan tovább tudnák 
bővíteni, mondjuk a politikai élet területéről. 
Például azzal, hogy józan ésszel nehéz értel-
mezni amikor bizonyos körök izzadságos eről-

ködéssel azt próbálják bizonyítani, hogy mennyire semmitérő, sőt 
kártékony a tíz százalékos rezsicsökkentés. Pláne, hogy mindezzel 
a mutatvánnyal azok próbálkoznak, akik működésük alatt száz, 
illetve kétszáz százalékkal emelték a gáz és a villany árát. Sőt, 
akik annak idején úgy adták el a villamosenergia-szektort nyugati 
multiknak (Horn Gyula, Suchmann Tamás), hogy szerződésbe 
foglalták, s garantálták számukra a mindenkori eszközarányos 
8 százalékos profitot, függetlenül attól, hogy milyen gazdasági 
hatások, változások történnek az idők folyamán. Így aztán mi 
fizetjük Európában a legmagasabb villanyárat. De említhetjük 
a gázt is. 
Gondolom, vannak, akik emlékeznek még arra a bizonyos nagy 

port kavart Tocsik-ügyre. Amikor Tocsik Márta ügyvédnő 800 
milliós sikerdíjra tett szert. Arra viszont nyilván már keveseb-
ben, hogy miért is juthatott ő ekkora pénzhez. Nos, azért, mert 
a Horn kormány egy sajátos húzással nyugati multiknak eladta 
az önkormányzatok tulajdonát képező, zömében a lakosság általi 
komoly anyagi hozzájárulással megépített gázvezeték-hálózatot. 
Izsákon az 1980-as években ez portánként 16 ezer forintos saját 
befizetéssel valósult meg (az összeg nagyságát érzékeltetendő: 
akkoriban a havi átlagkereset nálunk 2000-3000 Ft. között volt). 
Ám a befolyt milliárdokból nem kívánták az önkormányzatokat 
részesíteni. Azok azonban erősen „okvetetlenkedtek”, így nem 
tudták simán elsíbolni előlük a pénzt, ezért megbízták Tocsik 
Mártát, hogy tárgyaljon velük. Érje el, hogy minél kevesebbel 
megelégedjenek. Komoly sikerdíjat tűztek ki számára, vagyis 
minél többet takarít meg, ügyeskedik el az önkormányzatoktól, 
annál nagyobb lesz az ő részesedése is. Tocsik Márta nagyon 
ügyes volt, így a sikerdíja 800 millió forint lett. Ami ma sem kis 
pénz, ám a ’90-es évek közepén elképzelhetetlen nagyságrendnek 
számított egyetlen személy vagyonaként. Lett is belőle botrány, 
pláne miután sokan tudni vélték, hogy bizonyos kormányközeli 
pártkasszák is gyarapodtak az önkormányzatoktól elügyeskedett 
összegekből. 
Gondolom, a józan ész számára nehezen értelmezhető az is, 

hogy bizonyos körökben élénk nemtetszést váltott ki, hogy az 
állam visszavásárolja a hazai gáztároló kapacitás egy olyan há-
nyadát, amely lehetővé teszi, hogy ne külföldi - értelemszerűen 
a saját profitjuk növelésében érdekelt cégek -, hanem a magyar 
állam tárgyalhasson a hozzánk érkező gáz beszerzési feltételeiről, 
áráról. Az is nehezen értelmezhető, hogy ugyanezen köröknek 
miért fáj, hogy a nagy bankokat és multicégeket is bevonták a 
közteherviselésbe, hogy ne csupán a lakosság terhei nőjenek 
folyamatosan. Különösen annak tükrében nehéz az aggódókat 
megérteni, hogy nevezett bankok és cégek nálunk évtizedek óta 
akkora profittal dolgoznak, amekkoráról anyaországukban álmod-
ni sem mernének, s a mostani pluszadó után is extraprofitjuk 
marad, csak valamivel kevesebb, mint eddig.
Gondolom, józan ésszel az is nehezen értelmezhető, hogy van-

nak politikai erők, amelyek a diákságot hergelik, megerősítve őket 
abban a tévképzetükben, hogy a magyar adófizetők pénzén meg-
szerzett diplomájukért cserébe semmivel sem tartoznak. Tévék 
híradásainak sorában láthatjuk, hallhatjuk, hogy a többségében 
normálisan fogalmazni, megszólalni, s viselkedni is képtelen 
hangadóik szerint „röghözkötés”, jogaik lábbal tiprása az az elvá-
rás, hogy a rájuk költött tízmilliókért cserébe néhány évet itthon 
kell dolgozniuk. Drága Józan Ész! Valóban meghaltál...?

Hírek a Sárfehér Néptánc Egyesület eseményeiről
- A 2013–as évet egy laza téli 

túrával köszöntöttük. Január 
12-én ragyogó téli napsütésben 
indultunk a református temetőtől 
a „tanyasiak ősi útjának”, mely az 
Alsó-matyói töltésen keresztül vezet 
a Bikatorokba. Ez az út általában 
nem járható, mert a madarászok 
hálóállása található rajta, s helyenként 
vízzel borított. A két éves aszálynak 
köszönhetően most minden akadály 
nélkül végigmehettünk rajta. Egy 
gémnyom is bizonyította, hogy 
más is előszeretettel használja ezt 
az ösvényt. A töltés vége felé fel is 

dolgozott az óvodás csoporttal. 
További jó munkát kívánunk Nekik, 
örömmel segítünk abban, hogy 
azt csinálják, amit a legjobban 
szeretnek! 
A táncházban a hangulatfelelős 

a Suttyomba zenekar volt Barni 
vezényletével.  Mondhatni 
telitalálat volt a Békés megyei 
banda. Az igen jó színvonalon 
játszó zenészek hamar felfokozták 
a hangulatot, mely egészen 1230-
ig kitartott. A pihenésképpen 
megtartott tombolasorsoláson 
értékes nyereményeket vihettek 

röppent előttünk a nyom rejtőzködő 
tulajdonosa, egy bölömbika. Sokan 
kis madárkának gondolják ezt a 
szép madarat, pedig egy nagytestű 
gémféle, mely tavasszal messze 
hangzó, búgó hangjával hívja 
fel magára a figyelmet. A töltés 
kétharmad részénél vízkereszt 
alkalmából felelevenítettük az ide 
vonatkozó hagyományokat. A Kolon-
tavon áthaladva megérkeztünk a 
Bikatorokba. A nemrégiben átadott 
kilátóról megcsodáltuk a gyönyörű 
téli panorámát, beszélgettünk a 
környéket érintő változásokról. 
Végezetül megnéztük a késő ősszel 
befejezett, „Élőhely-rekonstrukció 
az izsáki Kolon-tavon” című 
projektet, mely egymilliárdos 
ráfordítással mintegy 30 ha-os 
nyíltvizes területet hozott létre a 
Matyó-halom szomszédságában. 
Mind a 36-an kitűnően éreztük 
magunkat, többen először jártak 
ezen az útvonalon.
- Tavaly alakult egyesületünk 

első igazi erőpróbája volt a pénteki 
(február 8) „Félévi bemutató és 
farsangi táncház” című rendezvény. 
A Drozdovszky Dóra és Bőtös 
Barnabás által felkészített két 
néptánccsoport (szőlőmag, 
szőlőszem) adott számot a 
szeptember óta tanultakból. A 
két fiatal táncos példamutató 
módon készítette fel a gyerekeket. 
Lelkesedésük és tánctudásuk igen 
rövid idő alatt eredményt hozott, 
mindkét csapat élvezetes műsort 
adott. Meg kell még említenünk 
Lukácsné Haránt Eszter nevét, 
ki a tőle megszokott színvonalon 

haza a szerencsések. Ráczné Virág 
Ági gyönyörű, kézzel készült 
ajándéktárgyai, Frankó Barni és 
Petra által felajánlott nyeremények 
jóleső izgalmat okoztak a közönség 
soraiban. A jóféle pálinkák és 
borok, őseink zenéje, tánca, az 
őszinte légkör megtette a magáét. 
Emelkedett hangulatban kicsik és 
nagyok igazi közösséget alkottak 
ezen az estén. A mintegy kétszáz 
főből álló vendégsereg néhány 
órára elfelejthette a mindennapok 
gondjait, ízelítőt kaphatott egy 
alakuló közösség elképzeléseiből, 
érzéseiből. Szolgáljanak a 
megkezdett úton intelemül Kodály 
Zoltán szavai: „Kultúrát nem lehet 
örökölni. Az elődök kultúrája 
egykettőre elpárolog, ha minden 
nemzedék újra meg újra meg nem 
szerzi magának.”
Sok-sok kitartást, a komoly feladat 

iránti alázatot kívánok minden 
társamnak: Dudás László.
Szeretettel hívunk mindenkit a 

következő rendezvényünkre: 
zöldágjárás, március 23, Morgó kút.
Kérjük adója 1%-ával segítse 

egyesületünk munkáját.
Adószámunk: 19041593-2-03
Szívesen fogadjuk a pénzbeli 

adományokat is.
Számlaszámunk: 52400054-

11102821
Ismételten kérjük a régi 

táncosokat, hogy a náluk maradt 
viseleteket juttassák vissza. Ez 
ügyben kereshetik Bőtös Barnabást 
vagy bármelyikünket az egyesület 
tagságából.

DOBROVITz JózSEF
NEGYEDIK

Fedeles 
Világkupa 

Döntő  

Balogh 
József 

kiállítása

Mint arról lapunk előző számá-
ban beszámoltunk, Nagykőrös 
művészetkedvelő közönsége 
február 25-ig tekintheti meg a 
Caffe Team Art kávézóban Ba-
logh József izsáki festőművész 
kiállítását. Felvételünk a január 
25-ei megnyitón készült. Az 
alkotásokat Alföldi Albert, volt 
országgyűlési képviselő aján-
lotta a nagykőrösi közönség 
figyelmébe.

Több szempontból is fontos 
szerep hárult a magyarokra a 
franciaországi Bordeaux-ban 
megrendezett fedeles fogat-
hajtó Világkupa döntőn.
Sporttörténelmi sikerrel kez-

dődött a fedeles Fogathajtó 
Világkupa Bordeaux-ban ren-
dezett döntője, először fordult 
ugyanis elő, hogy egy magyar 
pályaépítő tervezhette és épít-
hette a pályát. Fintha Gábor, 
aki hivatalos nemzetközi pá-
lyaépítő, nem akármilyen vo-
nalvezetéssel nehezítette meg 
a hatos döntő résztvevőinek 
dolgát. Éppen ezért volt óri-
ási dolog, hogy a bemelegítő 
versenyszámot a finálé egyet-
len magyar hajtója Dobrovitz 
József kitűnő hajtással har-
madikként teljesítette. A nagy 
döntőben, azonban a szerszám 
problémája miatt időt vesztett 
és akadt egy verőhibája is, így 
a negyedik helyen végzett. A 
győzelmet a holland Koos de 
Ronde szerezte meg, méghoz-
zá a magyar tulajdonú fogatot 
hajtó ausztrál világbajnok és 
ötszörös világkupa győztes 
Boyd Exell trónfosztásával. 
A harmadik helyen a szintén 
holland I jsbrand Chardon 
végzett.
A Világkupa eredménye:
1. Koos de Ronde (NED) 
2. Boyd Exell (AUS)
3. IJsbrand Chardon (NED)
4. Dobrovitz József (HUN)
5. Theo Timmerman (NED)
6. Thibault Coudry (FRA)
7. Tomas Eriksson (SWE)

Fotók: Dudás László
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”Angyalbőrben”A címbeli kifejezést ma már csak 
az idősebb korosztály képviselői 
ismerik, akik még voltak sorka-
tonák. A nagyon utált katonai 
szolgálat sok élménnyel is járt, 
amelyeket az egykori bakák szíve-
sen elevenítenek fel még évtizedek 
távolából is. Az alábbi írás is erre 
vállalkozik, egyben betekintést 
ad abba, hogy az 1968-as cseh-
szlovákiai megszállást - „baráti 
segítséget”-  miként élték meg a 
visszaemlékező századánál.

A tényleges katonai szolgála-
tomat 1967-69 között töltöttem 
Tapolcán, a harckocsizó ezred-
ben. Az időpont azért érdekes, 
mert közben volt Csehszlovákia 
megszállása, sajnos Magyaror-
szág is részt vett benne. A törté-
nethez tartozik, hogy a laktanya 
mellett volt egy használaton 
kívüli reptér kifutó, amit alaku-
lótérnek használtunk. Valamint 
ott tartottuk a reggeli tornát és 
az ezredsorakozót is. Télen, ami-
kor sötétben futottunk, többen 
elestek a gödrökben. 1968 egyik 
tavaszi reggelén arra ébredtünk, 
hogy a szovjet hadsereg egyik re-
pülő alakulata használatba vette 
a repteret. MIG 21-esek meg a 
kiszolgáló járművek és a működ-
tető katonák sátraival volt tele a 
reptér. Ezek után saját céljainkra 
a „legnagyobb bánatunkra” nem 
vehettük igénybe. Egyébként 
csendben jöttek, csak reggel 
vettük észre az ittlétüket. A sor-
katonák és a tisztek is bejártak 
hozzánk fürödni és barátkozni. 
Az étkezést maguk oldották 
meg egy „gulyáságyúval”. Nyelvi 
akadály nem igen volt köztünk, 
mivel egész jól megtanultak ma-

gyarul a több éves ittlétük alatt. 
Ráadásul valamennyit mi is tud-
tunk oroszul, hisz az iskolákban 
kötelező nyelv volt. Így aztán 
baráti viszony alakult ki köztünk 
a barátság erősítésére paradi-
csomos halkonzervet (kedven-
cemet), zsilettpengét kaptunk 
tőlük. A századparancsnokunk 
utasításba adta, hogy legyünk 
segítségükre. Mivel a századunk 
javító század volt, ezért az el-
romlott gépkocsikat hozzánk 
hozták javítani, amivel nem 
boldogultak. Az én beosztásom 
villamossági szerelő volt, egyben 
a műhelyem parancsnoka vol-
tam. Május elején egyik nap arra 
ébredtünk, hogy a repülősök 
eltűntek. Meglepődtünk, hisz 
az előző napokban semmi jele 
sem volt a távozásuknak. Persze 
túltettük magunkat a dolgon, 
volt nekünk egyéb feladatunk 
is, hogy azon rágódjunk, mi 
történt velük. Egy reggel megint 
arra ébredtünk, hogy újra itt 
vannak. Ami azonnal feltűnt, 
hogy az összes gépkocsi tetején 
egy kb. 20-25 centi széles fehér 
csík van felfestve. No, ezt már 
igazán nem tudtuk mire vélni. 
Egy pár napig nem jöttek be 
hozzánk mi pedig nem mehet-
tünk ki, bár azelőtt sem. Pár nap 
múlva sikerült az egyik tiszttel 
beszélnünk és ő elmondta, hogy 
Csehszlovákiával valami nincs 
rendben. Kirendelték őket a 
határ közelébe, de Magyaror-
szág területén maradtak (akkor 
még). Nem sokára újra eltűntek 

és többé nem is jöttek vissza, 
legalábbis addig, amíg katona 
voltam. Teltek-múltak a napok, 
egyszer a telephely-ügyeletes 
szólt, hogy készülhetünk a ria-
dóra, mert bejött a kék kisbusz. 
A hadosztálytól mindig ezzel az 
autóval szoktak jönni ellenőr-
zésre, de éjjel és az érkezésük 
után pár perc múlva már szólt is 
a riadót jelző sziréna. Szokatlan 
volt, hogy most nappal fél-kettő 
körül jöttek, valamint egy ideig 
nem történt semmi sem. Azaz 
mégis csak volt változás, mert 
a kiértesítők sietve elhagyták 
a laktanyát, a tisztek meg egy-
más után jöttek be a laktanyá-
ba. Volt, akit a szőlőhegyről 
hozott be a raj-Gaz, a tisztek 
csak engedéllyel hagyhatták el 
a helyőrség területét, így a pa-
rancsnokság mindenkiről tudta, 
hogy hol tartózkodik. Talán 
háromnegyed-három lehetett, 
mikor megszólalt a sziréna, 
ezzel megkezdődött a „várva-
várt” riadó. A szokásos eljárást 
követve felkészültünk a laktanya 
elhagyására, a gépkocsikkal 
besoroltunk az előírás szerinti 
helyünkre és vártuk a parancsot 
az indulásra. A parancs azonban 
nem jött, holott előírás szerint 
egy órán belül kellett elhagy-
nunk a laktanyát. Estefelé arról 
tájékoztattak bennünket, hogy 
kiszállhatunk a gépkocsikból, 
de a telephely területét nem 
hagyhatjuk el. A szolgálat le-
hozta a vacsorát, majd később 
újabb utasítást kaptunk, hogy 

felmehetünk a körletünkbe, 
lefekhetünk, de szigorúan tilos 
levetkőzni. Másnap a reggeli 
után azt a parancsot kaptuk, 
hogy végezzük a szokásos napi 
feladatainkat, de az étkezést a 
telephelyen kell lefolytatni. A 
körletbe csak takarodókor lehet 
felmenni és addig dolgoznunk 
kell. Ez így ment három napon 
keresztül. Akkor enyhítettek a 
harckészültségen, így éltük a 
szokásos életünket, annyi meg-
szorítással, hogy a hibás jármű-
veket meg kell javítanunk, akár 
túlórában is. Aztán valamelyik 
nap ezredsorakozót rendeltek 
el, ahol az ezredparancsnok tájé-
koztatott bennünket, hogy Nyu-
gat-Németország Csehszlovákia 
megszállására készül. A Varsói 
Szerződés tagállamai egy része 
ezért baráti segítséget nyújt. A 
mi hadosztályunk is részt vesz 
a hadműveletekben, de a mi 
ezredünket visszahagyták az or-
szág védelmére. Azonban a gép-
pisztolyos, valamint a felderítő 
század és a szállító század egy 
része is elmegy (illetve elment}. 
A laktanyát elhagyni csak a szol-
gálatoknak szabad, így minden 
szabadság, eltávozás, kimenő 
felfüggesztésre került, valamint 
a távollevők azonnal vissza let-
tek rendelve. A tiszti lakótelep 
tévéantennáit leszereltették, és 
ugyanez történt a körleteknél 
is. Persze a katona leleményes, 
így készítettünk egy egyszerű 
antennát. Amikor besötétedett 
az egyik „kopaszt” felküldtük 

a tetőre ahol az antennát kézbe 
fogva kellett tartania, így tudtuk 
nézni az ORF (osztrák) TV hír-
adóját. Bár a nyelvet nem ismer-
tük, de a képeket láttuk. Amen-
nyiben tiszt tűnt fel, azonnal 
kikapcsoltuk a TV-t és jeleztünk 
az „élő antennarúdnak”, hogy 
jöjjön le. Behoztak javításra a 
műhelybe egy FUG-ot (kétéltű 
páncélozott jármű} és annak a 
rádióján kitűnően lehetett fogni 
a Szabad Európa adását, így az-
tán nem maradtunk információk 
nélkül. Az események lezajlása 
után a laktanyában is helyre állt 
a megszokott élet, újra lehetett 
szabadságra menni. Mivel első 
lépcsős alakulat voltunk, így a 
létszám 15%-a lehetett távol, 
kivéve a vezényelteket. A mi 
századunk kis létszámú volt, 
ezért eltávozást nem nagyon 
kaptunk, hogy a szabadságokat 
ki lehessen venni. A magavise-
letem és az elért eredménye-
im miatt a bevonulásom után 
rövidesen állandó kimaradási 
engedélyt kaptam, azonban a 
létszámkeret miatt nem igazán 
használhattam. Évente átlag 
két, esetleg három alkalommal 
mehettünk haza, akkor volt 
alkalmam találkozni kedves 
szerelmemmel, aki már 42 éve 
a párom. 1968-ban húsvétkor, 
majd legközelebb szeptember 
elején tudtam hazamenni, majd 
karácsonykor. 
A fentebbi események pontos 

idejére már nem emlékszem, 
volt katonai zsebnaptáram, ami-
be pontosan szerepelt minden 
időpont, azonban az időközben 
elkallódott.

Szekér István

A Józan Ész halálára
„Ha még emlékszel rá, küldd tovább ezt a levelet! Ellenkező esetben csatlakozz a többséghez, és ne 

tégy semmit!” A fenti címmel és ajánlással fut az interneten az alábbi írás (szerkesztőségünkhöz 
Beszedics Ferencék juttatták el), amelyhez aligha kell kommentár, hiszen hatásosan gyűjti csokorba 
mindazt a képtelenséget, amivel nap mint nap szembesülni kényszerülünk, s melyek alapján okkal gon-
dolhatják sokan, hogy Józan Ész barátunk örökre távozott körünkből. Próbáljunk azonban optimisták 
lenni, talán mégsem halt meg mindenki számára – kis bizonyítéka lehet ennek e levél megszületése és 
terjesztése is... 

Egy szeretett barátunk elvesz-
tését siratjuk: ő Józan Ész, aki 
sok éven át volt közöttünk. 
Senki sem tudja biztosan, hány 
éves volt, mivel születési adatai 
már régen elvesztek a bürokrácia 
útvesztőiben.
Emlékezni fogunk rá, mert 

olyan értékes leckéket adott 
nekünk, mint „dolgozni kell, 
hogy tető legyen a fejünk felett” 
és „mindennap kell olvasni egy 
keveset”, hogy tudjuk, miért lel 
aranyat, aki korán kel, és hogy 
felismerjük olyan mondatok ér-
vényességét, mint „az élet nem 
mindig igazságos” és „lehet, 
hogy én vagyok a hibás”.
Józan Ész egyszerű és hatásos 

parancsok („addig nyújtózkodj, 
ameddig a takaród ér”) és 
megbízható szülői stratégiák 
(„nem a gyerek, hanem a felnőtt 
dirigál”) szerint élt. Egészsége 
akkor kezdett gyorsan rom-
lani, amikor fura szabályokat 
kezdtek alkalmazni: jelentése-
ket egy hatéves kisfiúról, akit 

szexuális zaklatással vádoltak, 
mert megpuszilta egy osztály-
társát, kamaszokról, akiknek 
iskolát kellett változtatniuk, 
mert feljelentették drogot áruló 
társukat, és a fegyelmezetlen 
diákját megdorgáló tanítónő 
elbocsátása is
csak rontott az állapotán. Jó-

zan Ész akkor kezdett háttérbe 
szorulni, amikor szülők csak 
azért támadtak a tanárokra, 
mert azok végezték el azt a 
munkát, amelyben a szülők cső-
döt mondtak: fegyelmezetlen 
gyermekeik fegyelmezését.
Még tovább hanyatlott, amikor 

az iskoláknak szülői engedélyt 
kellett beszerezniük ahhoz, 
hogy beadjanak egy aszpirint, 
bekenjenek egy gyereket naptej-
jel, de tilos volt tájékoztatniuk 
a szülőket, ha egy diáklány te-
herbe esett, (pláne ha abortuszt 
akart csináltatni).
Józan Észnek elment a kedve az 

élettől, amikor a tízparancsolat 
nevetség tárgyává vált, némely 

„egyház” üzletté aljasult, és ami-
kor a bűnözők kezdtek különb 
elbánásban részesülni, mint 
áldozataik. Józan Ész számára 
kemény csapás volt arról érte-
sülni, hogy az ember már nem 
védheti meg magát egy tolvajtól 
a saját házában, ellenben a tolvaj 
beperelheti őt, ha kezet emel 
rá, és ha egy rendőr megöl egy 
bűnözőt, (még akkor is, ha ez 
utóbbinál fegyver volt) azonnal 
eljárás indul ellene aránytalan 
védekezés miatt.
Józan Ész halálát megelőzte 

szüleié: az Igazságé és a Bizalo-
mé. A feleségéé: a Bölcsességé. 
A lányaiké: a Felelősségé és a 
Törvényességé. A fiuké: az És-
szerűségé.
De élnek szörnyű mostohatest-

vérei: Hívják az ügyvédemet! 
Nem én voltam! Ne szólj bele! A 
társadalom áldozata vagyok!
Nem vagyunk sokan a temeté-

sén, mivel nagyon kevesen fog-
ták fel, hogy elment. Nyugodjék 
békében!

Szánj időt magadra!
„Gyere, beszélgessünk 

a könyvtárban!...”
Naponta érzékeljük, egyre nagyobb az igény a beszélgetésre, a 

kommunikációra.
Nem feltétlenül azért, mert magányosak vagyunk, egyszerűen 
azért, mert van közölni valónk, meg akarjuk gondolatainkat, 

ötleteinket osztani egymással.

Ezért hívjuk életre klubunkat, „Beszélgessünk!...” címmel.

 Találkozzunk minden hónap utolsó péntekén 
16 órai kezdettel.

Illetéktelen látogatók 
a Sportcsarnokban

2013. január 26-27-i hétvégén nem a hivatalos nyitvatartási idő-
ben és nem sportolási szándékkal látogatott be néhány illetéktelen 
személy a sportcsarnokba. A hétfő reggeli nyitáskor szembesültünk 
a mindenki számára érthetetlen és barbár rongálással. Számítás-
technikai eszközöket, réztartalmú vezetékeket és sportruházatot 
tulajdonítottak el. A helyszínelés után „forró nyomon” indult el a 
tettesek utáni kutató munka.
Köszönöm az Izsáki Rendőrőrs nyomozóinak a gyors és hatékony 

munkáját, mert még aznap a látóterükbe került a vélt tettes, aki-
nél megtalálták a számítástechnikai eszközeinket! Így legalább a 
mindennapi használatban lévő eszközeink egy része visszajutott 
hozzánk. Sajnos a többi, mások számára jelentéktelen értéknek tűnő 
tárgyak, eszközök egyik része használhatatlan állapotú lett, a másik 
része pedig még nem került elő.                               Szabó József
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik 

KeSerû JózSeF 

temetésén megjelentek, 
sírjára koszorút, 

virágot helyeztek.
A gyászoló család

református múltunk 47.
Folytatás az 1813.szeptember 5. presbiteri ülés bejegyzéseiből:

„Jelentést tevén a T. Prédikátor 
az eránt, hogy mivel az Egyházi 
szolga és oskola Tanító fizetésének 
egy része a Helységet illeti, találna 
az Elöljáróság abba oly módot, 
hogy ne magok kénteleníttesse-
nek mint eddig még pedig sok 
ízbe nagy szeméremmel sürgetni. 
Végeztetett, Az Ekklésiai Conven-
tioja, az Ekklésiai Elöljáróság által 
tétetvén írásba, annak pontos meg 
adattatására valo vigyázás is őket 
illeti. Erre nézve, mikor a szükség 
úgy hozza magával, az Ekklésia 
Curatora köteles szemellyesen 
is a Bíróságnál, a megadandókat 
sürgetni, és azoknak hogy s mi-
képp lett megadattatásán vigyázni, 
rendszerént pedig a harangozó 
által, mint régibb időkben is az Ek-
klésia Hivatalbéliek, szükségeiket 
a Helység bírájánál jelenthetik.

Ugyan a Tiszt. Prédikátor je-
lentette, hogy mind a Parochián, 
mind az oskolánál sok reparalni 
valok vagynak, nevezetes a Paro-
chiális ház teteje a szegés el rom-
lása miatt tsorog, az Istálló falai el 
romlottak, s az allya omladozik, 
az oskola nap keleti oldala bedült. 
Vegeztetett.
Az Ekklesiai épületeknek mind 

tsináltatása mind reparáltatása, 
ide értvén a keritéseket is, eleitől 
fogva valo egyetertés és consensus 
szerént a Communitást illetvén 
az Ekklésiai Curator maga mellé 
vévén az Elöljárók közül egyet 
kettöt, jelentést fog tenni a Hely-
ség birójának a fogyatkozások 
felől, és kérni hogy minél elébb 
tsináltassa.
Az oskola Tanító kéri az ő pénz-

beli fizetésének Szent Mihály nap-

ra valo kiadattatását. Végeztetett.
Az Egyházfi a tavajrol el maradt 

pénzt bé fogja szedni, mivel most 
a Cassábol nints hogy a Taníto 
kívánsága tellyesittethessen.
A Személyek öszve számlálása 

mind eddig is maradván, Végez-
tetett. Elöljáro Czirkos János az 
Egyházfival, még a mai napon bé 
fogja járni a Helységet, és kezében 
lévén a Tavaji Lista, a hol fogyatko-
zást talál azt mindjárt feljegyezze 
más papirosra,a jövő Gyűlésre, 
mely esztendő nap nyolcadikán 
fog tartatni, azt a fel jegyeztetett 
Személlyek meg visgálása, és a 
szoban forgo lélek pénz fellyebb 
emeleseröl vagy a mostani állapot-
ban valo meghagyásáról lejendö 
határozás.
  Prot.IV:36.ol. 

közli: Nagy Árpád

Ugye mennyire ismerős helyzetek ezek a ma élő gyüle-
kezeti tagok számára is?! Akkor igaz az is, amit sokszor 
megállapítottunk már a Szentírás tanúságtétele nyomán: 
nem vagyunk jobbak atyáinknál.
Annyi különbség a mai időkkel szemben mutatkozik 

azért, hogy bár a bajok szakasztott hasonlóak, a „Hely-
ség”, vagyis a város, ill. a község már nem vállal részt 
az eklézsia fenntartásából. Ez jól is van így, hiszen 

már elmúlt a régiekkel az az állapot, hogy aki a hely-
ség lakosa volt, az egyben tagja volt az eklézsiának is. 
Izsákra vetítve, valamelyik gyülekezetnek. Más idők, 
más kötelességek, hasonló hiányosságok, nagyobb rom-
lások, nagyobb kérdések…Ám a figyelmeztetés a mienk! 
Ahogy a huszadik század egyik teológusa mondta: „…az 
orgia a vége felé közeledik.”                                      

-na-

Gyülekezeti hírek
- február 17-én (böjtfő vasárnap) úrvacsorás istentisztelet Kisizsákon 13.30-kor
- február 24-én, 13.30-kor istentisztelet Kisizsákon az ökumenikus kápolnában
- február 14-15-16-án, 18 órától bűnbánati előkészítő istentiszteletek a gyül. házban
- február 17-én, 10 órától úrvacsorás istentisztelet a gyülekezeti házban (böjtfő)
- február 18-23. között, 18 órai kezdettel hitmélyítő evangelizációs hét - helyszín: gyülekezeti ház; 

szombaton 17órakor kezdődik az istentisztelet
- február 23.(szombat), 18 órától gyülekezeti vacsora
- az evangelizációs hét témája: „Ezek miatt is szenvednie kellett…”- szolgálnak:Dányi Nagy Márió, 

Édes Árpád, Hamar István és Pál Ferenc lelkipásztorok

IKeM hírek
- február 16. (szombat), 15 órától az egyesület rendes, éves közgyűlését tartjuk
- március 23. (szombat), 16 órától (MÉGIS!!!) 
Hegedűs zoltán tanár úr tart vetítéssel egybekötött előadást: 
„Égre mutató jelek – a fejfák” címmel.
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

MEGEMLÉKEZÉS
Elmentél pedig sok dolgod lett volna még.
Megtölteni szépséggel a családod életét!
Elmentél s veled együtt eltűnt a remény,
De lelkünk egy darabja utadon elkísér.
Veled vagyunk most is, te pedig velünk vagy,
Mert szeretetünk irántad oly végtelenül nagy.

Annyira fáj, hogy el sem mondhatom!
Nem látom többé, s nem is hallhatom.
Hiába érzem őt itt belül élénken,
kezét felém nyújtva esdőn, félénken.
Mardos a kín, hogy meg nem menthettelek,
s mikor elmentél nem fogtam a kezed.

roMÁN ALAJoS 
halálának 20. évfordulójára

Szeretõ felesége és lányai Hugika és Irmike, 
vejei, unokái és dédunokái

Hogy adhassunk
Újra itt a Nagyböjt, a húsvéti 

készülődés ideje. ószövet-
ség és Újszövetség egyaránt 
komoly eszköznek tartja a 
böjtöt, hogy Istennel való 
közösségünket építsük és 
megtartsuk. Vannak a böjtnek 
külső megnyilvánulásai: az ét-
kezésben, kedvtelésekben való 
visszafogottság, az egyszerű 
ruházkodás és csendesség, 
hamu és virrasztás, bűnbánati 
cselekedetek. 
Mégis úgy érzem, a böjt leg-

fontosabb eleme a mások felé 
való megnyílás, az alamizsna. 
Ez a jócskán megmagyarosí-
tott görög szó, az eleémosüné 
irgalmas, cselekvő, adakozó 
magatartást jelent. Vagyis: Ha 
meg nem vonom magamtól, 
ha csak magamra gondolok, 
mindent saját javamra fordí-
tok, nem tudok adni. Olyan 
mértékben vagyok képes má-
sokon segíteni, amilyen mér-
tékben le tudok mondani. 
Elveszem magamtól, hogy a 
rászorulóknak adjam. Nem 
csak a pénzzel vagyunk így. Ha 
saját kedvtelésemre fordítom 
a rendelkezésre álló időmet, 
nem jut másoknak belőle. A 
„nem érek rá” rendszerint 
önzésünket akarja takargatni. 
Hiszen annyi mindenre, sok-
szor szükségtelen dolgokra jut 
időnk. Az idővel való böjtölés 
lehetőséget ad embertársaink-
kal való törődésre: látogatásra, 
segítségre. 
A közösségben megtanultuk 

az idő-pénz elszámolás mód-

szerét. Egy füzet első felében 
pontosan felírjuk egy ideig, 
mondjuk egy-két hónapig, 
hogy mikor mire használtuk 
fel az időnket, a másik felében: 
Mikor, mit, mennyiért vet-
tünk? Összegzéskor aztán 
magunk vagyunk legjobban 
meglepve: milyen sok szükség-
telen időtöltés furakodik be 
mindennapjainkba, s mennyi 
szükségtelen,  -  ne mond-
jam - káros dologra adunk ki 
pénzt. S ha ezt megfontoljuk, 
s tudunk dönteni a szükséges 
mellett, máris sokkal több idő 
jut embertársainkra és többet 
tudunk nyújtani a rászorulók-
nak. Az Istent szerető ember 
nagylelkű. Nem elégszik meg 
a fölöslegesről való lemon-
dással, arra törekszik, hogy a 
szükségesből is tudjon adni. 
Nem önsanyargatás tehát a 

böjt. Nagy lehetőség rejlik 
benne. Lemondunk, elveszünk 
magunktól, hogy adni tud-
junk. Megváltónknak sokszor 
evésre sem maradt ideje, mert 
a hozzá fordulókat tanította, 
gyógyította. Ő, a gazdag, ér-
tünk szegény lett, hogy mind-
nyájunkat gazdagítson. 
Szent idő, lelket emelő idő 

tehát a Nagyböjt. Tapasztaljuk 
meg, hogy jobb lemondani 
és adni, mint mindent ma-
gunkra fordítva kiüresedni. 
S amit adunk, Jézus miatt, 
az mennyei kinccsé válik szá-
munkra.

Podmaniczki Imre 
plébános

egyházi hírek
- Nagyböjt első vasárnapján a szentmisék után a bűnbánat 

jeléül hamvazkodunk: „Emlékezz, ember, hogy porból vagy és 
porrá leszel!”
- Nagyböjt péntekjein este fél 6-tól keresztúti ájtatosságon 

veszünk részt, utána a szentmisében nagyböjti elmélkedések 
lesznek. Idén a hit csodáiról elmélkedünk.
- Nagyböjt péntekjei hústilalmi napok.
- Február 28-án komoly böjtre és szentségimádásra hívjuk 

testvéreinket, szentatyánkért és egyházunkért, reggel fél 8-tól 
az esti szentmise végéig.
- Március 15-én du. 3 órától Böjte Csaba atya lesz a vendégünk. 

Szól hozzánk és alkalom adódik támogatnunk gyermekmentő 
intézményeit. Mindenkit szeretettel várunk!
- Nagyböjti lelkigyakorlatunkat március 14-től 17-ig tartjuk. 

Esténként fél 6-tól rózsafüzért mondunk, keresztutat járunk. 
Minden alkalommal vendég atyák gyóntatnak.
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Böjti ételek

Éljük túl az erdei sétát!
Az utóbbi hetekben számos va-

dászbaleset borzolta fel a termé-
szetbarátok kedélyeit. Természetet 
járni vagy kutyával az erdőbe sétál-
ni golyóálló mellényben induljunk 
el?! Télen számos vadállat vadásza-
ti idénye van. Ilyenkor legálisan 
hivatásos és hobbivadászok, ille-
gálisan pedig sokan orvvadászként 
járnak az erdőbe zsákmányért. 
Senki sem szeretne gellert kapott 
golyóval vagy söréttel találkozni. 
Nem mindegy tehát, hogy hogyan, 
mikor és miben járjuk az erdőt, 
rosszabb esetben az elejtendő 
zsákmány helyett kedvencünk 
vagy mi magunk is célkeresztbe 
kerülhetünk.
Az Orpheus Állatvédő Egyesület 

tapasztalata az, hogy egyes vadá-
szok, főleg a hobbivadászok vissza-
élnek a vadvédelmi előírásokkal, 

Önkormányzati hírek
Izsák Város Önkormányzat Kép-

viselő-testülete legutóbbi ülé-
sét 2013. január 29.-én tartotta, 
melyen az első napirendi pont 
keretében elfogadta a lejárt ha-
táridejű határozatokról szóló 
jelentést.
Izsák Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete a 2013. évi 
költségvetés előzetes számítási 
(tervezési) anyagát az előterjesz-
tésnek megfelelően elfogadja és 
a költségvetés tervezett bevételi 
főösszegét 913.244 ezer forintban, 
kiadási főösszegét 907.599 ezer 
forintban állapítja meg.
A Képviselő-testület elrendelte, 

hogy a költségvetési rendelethez 
csatolt előterjesztés részletesen 
mutassa be a kötelező és az önként 
vállalt feladatokkal kapcsolatos 
kiadások alakulását és adjon tá-
jékoztatást a feladatátadásokkal 
kapcsolatos szerződésekről, a 
fennálló kötelezettségekről és a 
tényleges várható bevételekről 
(térítményekről).
A Képviselő-testület elrendel-

te a bizottsági határozatokban 
foglaltak beépítését a 2013. évi 
költségvetés második fordulós 
előterjesztésébe:
- Pontos kimutatást kell csatolni 

az adósságrendezéssel kapcso-
latban.
- Részletesen be kell mutatni 

az Izsák Inno-Kom Nonprofit 
Kft. szervezeti átalakítását, az 
ellátott feladatokat, a részükre 
nyújtott költségvetési támogatás 
összegét. 
- A Táncsics Mihály Általános 

Iskola és Művészetoktatási Intéz-
mény Igazgatójával egyeztetést 
kell folytatni a feladatellátással 
kapcsolatos szakmai és pénzügyi 
igényekről és lehetőségekről. 
- A művelődési ház esetében 

vizsgálni kell a feladatellátást, a 
sportcsarnok és könyvtár bevo-
násával. 
- A Bácsvíz Rt. esetében egyez-

tetést kell végrehajtani a bérleti 
díj éves, kétéves kifizetésének 
lehetőségéről és a bérleti díjat 
bevételként, illetve tartalékként 
kell a költségvetési rendeletbe 
beépíteni. 
- A méltányossági ápolási díj 

megállapításához kapcsolódó sza-
bályok megtartását szigorúan el-
lenőrizni kell. A február 19-i ülésre 

készült előterjesztés részletesen 
ismerteti a bizottsági javaslatok-
ban megfogalmazottakat.
Izsák Város Önkormányzat Kép-

viselő-testülete a Kiskőrös és 
Térsége Többcélú Társulás 2012. 
II. félévi munkájáról szóló be-
számolót elfogadta. Megbízta a 
Polgármestert, hogy a Társulás-
ban való további részvételről, az 
együttműködési lehetőségekről, 
a közös tulajdonban lévő vagyon-
tárgyakról és a 2013. évi tagdíjról 
a Társulás Elnökével egyeztető 
tárgyalásokat folytasson. 
Izsák Város Önkormányzat Kép-

viselő – testülete elrendelte pá-
lyázat benyújtását a Környezet 
és Energia Operatív Program 
KEOP-2012-5.5.0/B. kódszámú 
„ Épületenergetikai fejlesztések 
megújuló energiaforrás hasznosí-
tással kombinálva” című pályázati 
konstrukcióra. Az érintett ingat-
lanok a két általános iskola és a 
városháza.
Izsák Város önkormányzat képvi-

selő-testülete a gyepmesteri telep 
létrehozásáról és működtetéséről, 
valamint egyes állategészségügyi 
feladatok ellátásáról szóló megál-
lapodást módosította. Megbízta a 
Polgármestert, hogy a döntésről 
értesítse a Társulási Tanács elnö-
két és felhatalmazta a megállapo-
dás aláírására.
A Képviselő-testület módosította 

az Izsák Inno-Kom Nonprofit 
Kft. alapító okiratát az ivóvíz- és 
a  szennyvíz, valamint a közét-
keztetési feladatok tevékenységi 
körből történő kikerülése miatt. A 
testület 2013. január 31-i hatállyal 
felmentette ügyvezetői feladatai-
nak ellátása alól Laki Zoltánt, aki 
a BÁCSVÍz zrt alkalmazásába 
került. A város érdekében kifejtett 
munkáját a testület megköszönte. 
A testület az ügyvezetői feladatok 
ellátásával 11 hónapos időtartam-
ra Bátri Krisztiánt bízta meg.
Ugyancsak döntött a Képviselő-

testület a művelődési ház igaz-
gatói munkaköréről is és 2013. 
február 1-jétől a munkavégzéssel 
Tetézi Attilát bízta meg. Nevezett 
korábbi munkakörét megtartja és 
ehhez kapcsolódik a művelődési 
ház, a könyvtár és a sportcsarnok 
munkájának szervezése is.

Bagócsi Károly
címzetes főjegyző

Aforizmák
1. A diplomata az, aki úgy tud elküldeni a fenébe, hogy szinte 

várod, hogy indulhass.
2. Az idő minden sebet begyógyít, de nem végez plasztikai 

műtétet.
3. Az ateizmus gyenge pontja: nincs kinek hálát adni.
4. Az első szerelem soha sem múlik el, de mindig véget ér.
5. A Nescafé olyan, mint a kisbaba. Könnyű megcsinálni és 

egész éjjel ébren tart.
6. A boldogtalanságunk fő oka, hogy túlbecsüljük mások 

boldogságát.
7. Mit mond a bibliai hangos bemondó? Jónást Várják a 

halban.
8. A nő kora egyáltalán nem számít. A legszebb dallamokat a 

régi hegedűkön játsszák.
9. Olyan sokat olvastam arról, hogy milyen veszélyes a 

dohányzás, hogy megrémültem és abbahagytam az olvasást.
10. Nem félek a terrorizmustól. Két évig voltam nős.
11. Légy kedves gyermekeiddel, hiszen ők választják ki neked 

a szociális otthont.
Közli: Varga László

Túra az Alföldön
Túrázni nemcsak a hegyekben 

lehet! Bizonyítja ezt az egyre 
nagyobb népszerűségnek örvendő 
Petőfi-túra, amelyet az idén már 
a tizedik alkalommal rendeznek 
meg. A túrázók szerint a 
szintkülönbségek helyett ott van a 
homok, - meg a sár, ha esik az eső, - 
ami nem teszi egyszerű sétává a táv 
leküzdését. Az alföldi barangolás 
hangulatáról Petőfi így vall: „Lenn 
az Alföld tengersík vidékin / Ott 
vagyok honn, ott az én világom; / 
Börtönéből szabadult sas lelkem, / 
Ha a rónák végtelenjét látom.” Mi 
magunk is láthatjuk mindazt, amit 
a költő a vers további részében 
említ a ’szomszéd nádasoktól’ az 
’árvalányhajig’.
A Kecskeméti Hírös Hátizsák 

Egyesület és a Kiskőrösi Petőfi 
Sándor Gimnázium szervezésében 
megvalósuló Petőfi Túrasorozat 
idén is három távon kerül 
megrendezésre. 2012. április 6-
án az országos túranaptárban is 

helyet kapó erőpróbát 20, 40 és 
70 km-es távokon rendezik. A 20 
km-es táv nem igényel nagy fizikai 
teljesítőképességet, így ezt bárki 
könnyedén teljesítheti. A hosszabb 
távok teljesítése komolyabb 
felkészültséget feltételez, ezeken 
inkább olyanok induljanak, akik 
rendszeres mozgást végeznek. A 
távok egyénileg és csoportosan 
is teljesíthetők, gyalogosan, vagy 
kerékpárral. A teljesítés igazolása 
kihelyezett ellenőrzőpontokon 
történik.
A 40 km-es táv különlegessége, 

hogy az izsáki katolikus közösségi 
háztól (ahol egykoron Táncsics 
Mihály tanított) indulva és a 
Kolon-tó mentén haladva, a 
Madárvártát, a Soltszentimrei 
Csonka-tornyot, majd Kiskőrösön 
Petőfi szülőházát is érintve jutunk 
el a Közúti Szakgyűjteményben 
lévő célállomásig. Azzal, hogy 
a 40 km-es túra Izsákról indul 
kicsit a magunkénak is érezhetjük. 

Ha már közismert történelmi 
személyiségekkel kapcsolatos 
helyeket érintünk, ezt az útvonalat 
nevezhetnénk akár Táncsicstól 
- Petőfiig Túrának is. 
A 40 km-es távot tíz óra alatt 

legyalogolni már „nem semmi” 
teljesítmény. A fizikai felkészültség 
mellett szükség van nagy adag 
kitartásra és persze jó cipőre is. Nem 
kis kihívás ez a természetjáróknak, 
azonban felejthetetlen élményt 
ad mindenkinek, főleg, ha sikerül 
teljesíteni a magunk elé kitűzött 
távot, különösen, ha ezt baráti 
társaság közösségében tesszük. 
Ilyen erőpróba teljesítése (legalább 
egyszer) a középiskolás korosztály 
számára különösen meghatározó 
élmény lehet. Bátorítok minden 
fiatalt, és persze minden ’régebb-
óta’ fiatalt, tegye próbára 
állóképességét, vegyen rész a 
túrán!
     A túráról bővebb információ 

legkönnyebben az ICK honlapján 
(ick.izsak.hu) található IzSÁKI 
PROGRAMTÁR-ból kiindulva 
érhető el.       (Faragó Gábor)    

Tájfutóverseny Izsákon
Az őszi sikeres izsáki verseny tapasztalati alapján 

március 2-án és 3-án (szombat-vasárnap) ismét 
országos tájfutóversenynek ad otthont Izsák. A Va-
das dűlői festői lankák között állnak rajthoz újra a 
versenyzők. Szombaton 12 órakor, vasárnap 10 óra-

kor indulnak a futamok. Nevezni február 25-ig lehet. 
E-mail: boroka.kupa@gmail.com, SMS: 20/944-3900. 
Posta: Jankó Tamás, 2040 Budaörs, Aradi u. 15. Ne-
vezéskor kérik megadni: egyesület neve, e-mail címe, 
versenyző neve, születési éve, kategória.

Böjti Káposzta
Hozzávalók: 1 fej vöröshagy-

ma, 20 dkg rizs, só, bors, piros-
paprika, 1-2 gerezd fokhagyma, 
3 db főtt tojás, káposztalevél, 
50 dkg savanyú káposzta, 1-2 
alma, egy csokor kapor
Elkészítés:  Egy evőkanál 

olajon pároljuk meg az apróra 
vágott vöröshagymát, pirítsuk 
meg rajta a rizst, fűszerezzük 
sóval, borssal, pirospapriká-
val, fokhagymával és öntsük 
fel kevés vízzel. Néhány perc 
alatt pároljuk félkészre a rizst. 
Hagyjuk hűlni, majd keverjük 
össze a kis kockára vágott ke-
ményre főtt tojással, és ezzel a 
masszával töltsük meg a szét-
bontott káposztafej leveleit. 
Egy nagy lábos alját béleljük 
ki a savanyú káposztával, ízlés 
szerint keverjünk bele kaprot 
és reszelt almát, majd helyez-
zük rá a tölteléket. Öntsük fel 

annyi vízzel, hogy ellepje a 
tölteléket. Lefedve, kis lángon 
főzzük puhára. A végén liszttel 
elkevert tejföllel habarjuk be.

Gánica
Hozzávalók:1 kg burgonya, 

3 nagy fej vöröshagyma, liszt, 
olaj, tejföl, só, bors
Elkészítés: A nagyobb koc-

kára vágott vöröshagymát 
forró olajon fonnyasszuk meg. 
A meghámozott, felszeletelt 
krumplit főzzük meg sós víz-
ben, majd levét leöntve tör-
jük át. Keverjünk hozzá 2-3 
evőkanálnyi lisztet, ízesítsük 
sóval, borssal és fortyanásig 
főzzük tovább, hogy sűrű pépet 
kapjunk. Egy kiolajozott jénai 
tálba szaggassunk galuskákat 
a püréből. Locsoljuk rá az 

üvegesre párolt hagymát és 
szaftját. Előmelegített sütőben 
rövid ideig – pirulásig – süs-
sük. Tálaláskor meghinthetjük 
tejföllel. Édes változatban a 
krumpli főzésénél kevesebb só 
és bors kell hozzá. Üvegesre 
párolt hagyma helyett pedig 
cukrozott mákkal hintsük meg 
a krumpligaluskákat.

Bableves aszalt szilvával
A megszokott módon zöld-

séges bablevest készítünk. 
A tejfölös habarással együtt 
aszalt szilva vagdalékot és 
reszelt citromhéjat teszünk a 
levesbe. Sajtos túró gombócot 
készítünk: 8 dkg túrót 16 dkg 
lisztet eldolgozunk három tojás 
sárgájával, 8 dkg vajjal és 4 dkg 
füstölt sajttal. Kis gombócokat 
formázunk belőle és vízben ki-
főzzük, a kész leveshez adjuk, 
összemelegítve tálaljuk. 

és erre hivatkozva előszeretettel 
lőnek mindenre, ami mozog. Akár 
a gazdájától pár méterre szaladgáló 
kutyát is vaddisznónak nézik és 
kilövik. Rendszerint a tapasztalat-
lanság vagy a drog/alkohol miatt 
sok vadászaton a résztvevők az 
alapvető szabályokat sem tartják 
be, így tragédiák történhetnek.

Kutya az erdőben
Lakott területen kívül a kutyák a 

nagyobb vadakat, a házi macskák 
a védett madarakat tizedelhetik. A 
vadászok a lakott területen kívül 
kóborló háziállatokat (ha vad elej-
tésen vagy vad űzésen kapják őket) 
teljesen törvényes, ha kilövik. A 
vadászok gyakran kóbor állatnak 
nézik az erdőben túrázó termé-
szetjárókat vagy a gazdáikkal sétáló 
- pórázon vezetett - kutyákat is. Ha 
természetjárás vagy kutyasétálta-

tás közben puskaropogást hallunk 
vagy vadászokat látunk, úgy a ve-
szélyes zónát kiabálás kíséretében 
mihamarabb hagyjuk el.

Hasznos tanácsok erdei kirán-
duláshoz

Vadászati idényben sose menjünk 
egyedül kirándulni! Kedvencünket 
óvatosan vigyük csak ki a termé-
szetbe, ne engedjük szabadon 
futni. A téli erdőjárás közben a 
terepszínű öltözéket kerüljük el, 
próbáljunk meg élénk (kék, piros, 
sárga) ruhákat felvenni. Hasznos 
lehet, ha magunkkal viszünk a 
túrafelszerelés mellett zseblámpát, 
sebkötözőt és mobiltelefont is, 
hiszen egy esetleges vadászbaleset 
elszenvedésekor az elsősegély 
és a gyors segítséghívás életet 
menthet.

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

AGK programban résztvevők, vagy önkontrollt 
igénylők felé jelezzük, hogy a levél és a talajvizsgálat 
lehetősége változatlanul ez évben is folytatódik és 
közvetítünk tagjainknak az alábbi kedvezményesen 
elvégeztethető vizsgálatokban: Levélanalízis (AKG-hoz 
is; gyümölcsből, szőlőből, bodzából), levél (növény) 
analízis szántóföldi növényekből, talajvizsgálat (AKG-
hoz szűkített vagy bővített talajvizsgálat, támogatás-
hoz is) készítése, ültetvénytelepítéshez az előírások 
szerinti vizsgálatok elvégzése.
Talajvizsgálat fajtaváltáshoz, tápanyag-gazdálkodási 

terv készítése, műtrágyázási, trágyázási szakvélemény 
összeállítása, takarmányok, termények vizsgálata, 
toxin kimutatása, magvak csíraképességének vizs-
gálata.
A földhasználati nyilvántartás fontosabb változásairól: 

A földhasználati nyilvántartási eljárásra vonatkozó sza-
bályok 2013. január 1-jével megváltoztak, illetve 2013. 
február 1-jével változnak. Közlemény: A termőföldről 
szóló törvény 2013. február 1-jével kötelező adatszol-
gáltatást ír elő a földhasználati nyilvántartásba már 
bejegyzett földhasználók számára. A magánszemély 
földhasználónak a személyi azonosítóját (személyi 
szám) és az állampolgárságát, gazdálkodó szervezet 
földhasználónak pedig a statisztikai azonosítóját 
(törzsszám) kell bejelentenie az ingatlanügyi hatóság 
felé. Ezen rendelkezés a 2012. december 31-ig föld-
használati nyilvántartásba bejegyzett földhasználókra 
vonatkozik. Adatszolgáltatási kötelezettségüknek 
2013. március 30. napjáig azonosító adatközlési adat-
lapon tehetnek eleget, melyet a használt földterület 
fekvése szerint illetékes járási földhivatalhoz kell 
benyújtani. Ez a kötelezően használandó adatlap a föld-
hivatalok hivatalos honlapjáról (www.foldhivatal.hu) 
a „nyomtatványok” menüpontból letölthető. Az adat-
közlési bejelentéssel indult eljárás díjmentes akkor, 
ha azzal együtt változás bejelentésére nem kerül sor. 
Ha a földhasználó több járási földhivatal illetékességi 
területéhez tartozó termőföldet használ, úgy a beje-
lentését kizárólag egy földhivatal felé kell megtennie 
azzal, hogy az adatlapon fel kell tüntetnie azoknak a 
településeknek a nevét, amelyeken a nyilvántartásba 
vett földhasználatával érintett földrészletek vannak. 
A földhivatal földhasználati bírsággal sújthatja azt a 
bejegyzett földhasználót, aki adatszolgáltatási kötele-
zettségének határidőn belül nem tesz eleget. 
2013. január 1-jével a földhasználóknak területi 

mértéktől függetlenül minden termőföld, valamint 
mező-, és erdőgazdasági belterületi föld – kivéve 
az erdőművelési ágú területek – használatát be kell 
jelenteniük a földhivatal felé. A használat, a haszná-
latban bekövetkezett változás, valamint a használat 
megszűnése bejelentésekor a magánszemély földhasz-
nálók kötelesek megadni – az eddigi adatokon túl – a 
személyi azonosítójukat és az állampolgárságukat, a 
gazdálkodó szervezet földhasználók pedig a statisztikai 
azonosítójukat, illetve cégek esetében a cégjegyzék-
számukat. Kötelező a formanyomtatvány használata a 
földhasználatban bekövetkezett változásoknak, illetve 
a használat megszűnésének bejelentésekor is. Az új 
formanyomtatványok szintén a www.foldhivatal.hu 
honlapról tölthetők le, és ezeket 2013. január 1-jével 
kell használni, de kötelező használni azon folyamatban 
lévő eljárásokban, ahol a bejelentés már megtörtént 
a földhivatal felé, de a használat bejegyzésére, a vál-
tozás átvezetésére vagy a használat törlésére nem 
került sor. 
Az azonosító adatok kötelező bejelentése a föld-

használati nyilvántartás országos személyi adatbázisa 
létrehozásának, illetve a 2013. július 1-jét követően 
új adatszolgáltatási forma, a földhasználati összesítő 
szolgáltatásának lehetőségét készíti elő. Az összesítő 
a földhasználó által az ország egész területén használt 
egyes földterületek területét és aranykorona értékét 
tartalmazza majd jogcímenkénti bontásban, illetve 
országosan összesítve, megjelölve a használt földte-
rületek fekvése szerint illetékes földhivatalokat is. A 
földhasználati összesítő igénylésére a földhasználó is 
jogosult lesz, annak érdekében, hogy mint hatósági 
bizonyítványt becsatolhassa, azt felhasználhassa az 
őt érintő eljárásokban. 
Folytatjuk a Gazdaesték programot. Minden hétfő 

este 17 órától, március 18.-ig tartanak az előadások. 
A termelőket érintő szakmai, gazdasági, pénzügyi, 

támogatási témakörökben az előadók a felkérést vis-
szaigazolták. Az érdeklődők a további programokat a 
hirdetőtáblákon, illetve a Szövetkezeti és Hegyközségi 
Irodán ismerhetik meg. 
Ismereteink szerint a VM 2013. február 1-jével átveszi 

a kecskeméti kutató felügyeletét, és azt a gödöllői bioló-
giai központ alá rendeli. Reméljük, hogy a szőlészeti és 
borászati kutatás a Duna Borrégióban nem számolódik 
fel, hiszen a régió szőlőtermelői eddig is támaszkodtak 
az intézetre, és a jövőben is szükségesnek tartjuk, hogy 
a megváltozott környezethez való alkalmazkodásban 
egy szakmai támaszt jelentsen az intézet. A régió 
szempontjából fontosnak tartjuk a biológiai alapok 
fenntartását, a termelési potenciál kezelését, a borok 
forgalomba-hozatal előtti minősítését.
Ezzel kapcsolatban számos előterjesztésben kezde-

ményeztük a borok helyben történő vizsgálatának 
kiteljesítését. A bortörvény lehetőséget ad akkreditált 
laboratóriumokban történő vizsgálatra, de a jelenlegi 
szabályozás jelenleg csak az érzékszervi minősítésre 
ad módot a borvidékeken, az analitikai vizsgálatokat 
a NéBIH BI-hez rendeli. Javasoltuk, hogy az analitikai 
vizsgálatok is legyenek helyben elvégezhetők. Ter-
mészetesen a hatósági jogkör – forgalomba-hozatali 
engedély kiadása – továbbra is a NéBIH BI jogosítványa 
maradna. A NéBIH BI végezné az ellenőrzést úgy a 
termelés, mint a forgalmazás területén. Ezzel, egyrészt 
csökkenne a NéBIH BI leterheltsége, csökkennének 
a borászatok anyagi terhei, másrészt a vizsgálatban 
közreműködő kutatóintézet bevételhez jutna, ami a 
működőképessége szempontjából sem elhanyagolan-
dó. További hozadéka lehet, hogy a kutató szaktanács-
adási lehetőségét is növelhetné a közvetlen termelői 
kapcsolatokon keresztül. Felmerült az a lehetőség is, 
hogy a kutatóintézet betölthetné a régió eredetvédelmi 
központjának szerepét is. 
A hegyközségi törvény végrehajtása komoly erőfeszí-

téseket igényel. A régió, ezen belül a Kunsági borvidék 
régi sérelme, hogy nem kap a súlyának megfelelő 
képviseleti jogot az országos szervezetben, a HNT-
ben. A 10% előrelépést jelent, de ez a borvidék és a 
régió 35%-os igényéhez képest szerény eredménynek 
tartjuk.
A Duna Borrégió termelőit hátrányosan érinti a 

142/2012. rendelet. A szerkezetátalakítás kapcsán ho-
zott rendelkezések visszamenőleges hatásúak. Azok a 
termelők, akik 2011/12-es borgazdasági évben, illetve 
a 2012. év őszén az akkori rendelet és borvidéki terv 
alapján telepítettek, a megváltozott szabályok miatt 
elesnek a támogatási lehetőségtől, amennyiben 196 
pont alatti területre ültették a szőlőt, illetve 3,2 méter-
nél szélesebb sortávolságot alkalmaztak. Kértük a VM 
Miniszterét, hogy a rendelet módosítani szíveskedjék, 
oly módon, hogy a 2011/12 és 2012/13 borgazdasági 
években megkezdett telepítések esetében a 161/2008. 
rendelet, illetve az akkor hatályos borvidéki tervben 
leírtak legyenek az irányadók. 
Kértük továbbá hatályon kívül helyezni a 142/2012. 

( XII.27) VM. rendelet kataszteri pontjaira vonatkozó 
korlátozását, mivel a kataszterbe sorolt terület alkal-
mas a szőlőtermesztésre. Az alkalmazott korlátozás 
diszkriminatív. A Kunsági borvidék szőlőtermesztésre 
alkalmas területeinek közel 40%-a 200 pont alatti II/2. 
kataszteri osztályba sorolt terület, és ezek a rendelet 
értelmében elvesznek a szőlőtelepítés számára. Olyan 
nagy hagyományokkal rendelkező településeken, mint 
Kiskőrös, Csongrád, Izsák stb. a 142/2012. VM. ren-
delet gátolja a termelési alapok megújítását a szerke-
zetátalakítás keretében. 
A Duna Borrégió hagyományosan az olcsó borok pia-

cán értékesíti a megtermelt borainak 2/3-át. A 2010-
11-12-es évek időjárási anomáliái súlyos terméskiesést 
eredményeztek a régióban, minek következtében a 
pincék kiürültek. Megnőtt a külföldi borok – elsősor-
ban olasz – behozatala, ami főleg az alacsony árfekvésű 
boroknál jellemző. Napjainkban új jelenség a vegyes 
gyümölcsborok megjelenése. A főként import (kínai, 
iráni stb.) eredetű olcsó, és alacsony minőségű alma, 
datolya stb. sűrítmény, cukor, víz felhasználásával 
készült vegyes gyümölcsborok az év bármely szaká-
ban alacsony önköltséggel előállíthatók. Ezeknél a 
termékeknél alkalmazott jövedéki adó nem biztosít 
egyensúlyt a szőlőborokkal szemben. Félő, hogy ezek 
a műborok erősítik a nagy volumenben forgalmazott 

borok esetén egyébként is káros negatív árversenyt, 
gátolva a szőlőtermesztés jövedelmezőségének ki-
alakulását Javasoltuk ezeket a „gyümölcsborokat” a 
bor kategóriából, a köztes alkoholtermék kategóriába 
átsorolni.

A Duna Borrégióban a szőlőtermés 70%-a hagyomá-
nyosan a borászatok felé kerül értékesítésre. A privati-
zációt követően nem alakultak ki azok az integrációk, 
melyek biztosítanák a szőlőtermelés jövedelmezősé-
gének kialakulását, a termelő kiszolgáltatott hely-
zetben van, a szőlő felvásárlási árakat a mindenkori 
piaci viszonyok határozzák meg, melyek ma már nem 
elsődlegesen a termés mennyisége, vagy az évjárat 
határoz meg, hanem a mindenkori olasz bor lehető-
ségek vagy éppen a gyümölcsbor, mint borhelyettesítő 
termék. A privatizációt követően kialakult struktúra 
következtében a régió szőlőterülete jelentősen csök-
kent, a foglakoztatás mértéke harmadára esett vissza. 
A szőlőtermesztésben rejlő termelési kockázat és az 
alacsony jövedelem – egyes években veszteség – miatt 
a fiatalok számára ez a tevékenység kevésbé vonzó. 
Napjainkban a hazai borigények, annak ellenére, hogy 
az ökológiai adottságok és a termelési hagyományok 
azt lehetővé tennék hazai termékből kielégítetlenek, és 
az a piaci potenciál, amit a közép-, kelet-európai orszá-
gok jelentenek kiaknázatlanok. A jelenlegi struktúra 
mellett ebben lényeges előrelépést nem is várhatunk. 
Javasoltuk, hogy a francia, német tapasztalatok alap-
ján készüljön külön stratégia a munkahelyteremtés, 
vidék népességmegtartás és az alföldi tájépítésben 
meghatározó kertészeti kultúrák, ezen belül kiemelten 
a szőlőtermesztés strukturális elemeinek kialakítására 
és annak hatékony működtetésére.
A szövetkezet tagjai közös nagytételes vásárlási 

szándék esetén, továbbra is kedvezményes áron ren-
delhetnek és igényelhetnek termékeket. Kérdéseikkel 
telefonon és interneten is (aranysarfeher@sv-net.hu) 
kereshetnek bennünket. A www.aranysarfeher.hu 
weblapon is igyekszünk friss információkkal segíteni 
tagjaink tájékozódását.

Vezetőség

Szeretettel meghívjuk 
Önöket 

a Szily Kálmán 
Városi Könyvtárban

A MAGYAr NYeLV 
KIFEJEZŐ EREJE

címmel tartandó előadásra!

Előadó: Kiss József György
főiskolai tanár

Időpont: 2013. február 2�. 1� óra

 Helyszín: Városi Könyvtár, 
Kossuth L. u. 54.

Az előadás ingyenes, az adományokat 
köszönjük!

 Minden kedves érdeklődőt várunk!

Rendőrségi információ
Február 15-én 13 óra 30 perckor B.G. 50 éves izsáki 

lakos tett feljelentést, mivel ismeretlen személy február 
14-e 21 óra és a bejelentés időpontja közötti időben az 
Izsák belterületén lévő lakóháza udvarába kapu átmá-
szást követően bejutott, a nyitott melléképületből mint-
egy 140 kg húskészítményt tulajdonított el. A lopással 
350.000 Ft. anyagi kár keletkezett.
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pontgyűjtő feladatokat adnak a résztvevőknek, melyek 
teljesítésével az iskolák jutalom pontokhoz juthatnak. Az 
összegyűjtött pontokat aztán be lehet váltani olyan sport-
eszközökre, mint zsámoly, tornapad, foci kapu, dobbantó 
és pingpongasztal. A játék során a csapat tagjait az alsó 
tagozatos osztályok is segítették a pontgyűjtésben, melynek 
jelenlegi állásában maximális pontszámmal, komoly eséllyel 
számítunk a hasznos ajándékok valamelyikére.

Szénási-Mata Ágnes

Foci
2013. január 12-én az I. korcsoportos focicsapat a 

Húsos Kupán (teremlabdarúgó tornán) IV. helyezést 
ért el Jakabszálláson. 

Torna
J a n u á r  v é g é n 

h á r o m  f o n t o s 
versenyen vettek 
részt tornászaink. 
- Január 22-én 

Kalocsán rendezték 
meg az Alapfokú 
D i á k v e r s e n y e k 
megyei döntőjét. 
Alsósaink nagyon 

szépen tornáztak, megnyerték a csapatversenyt. Az 
egyéni összetett versenyben Lakos Lajos 1. helyezett lett. 
A felsősök a dobogó második fokára állhattak fel. 

- Január 26-án Debrecenben, a XXI. Bocskai-Vénkert 
Kupa országos meghívásos versenyen tornáztak 
alsósaink. Összeszedett, pontos gyakorlatokat mutattak 
be. Szép eredménnyel második helyezettek lettek. 
Egyéniben Lakos Lajos 3. lett.
- Január 28-án, Kecskeméten, a Diákolimpia megyei 

döntőjében újabb megmérettetés várt tornászainkra. Az 
alsósok és a felsősök egyaránt a második helyen végeztek 
a csapatversenyben. Az egyéni összetett versenyben 
Lakos Lajos megyebajnok lett az I-II. korcsoportosok 
között. A megyei döntő eredménye alapján mindkét 
korcsoportban továbbjutottak tornászaink a Diákolimpia 
országos elődöntőjébe. Az országos elődöntő február 
17-én lesz, szintén Kecskeméten. 
Csapattagok: alsósok – Bárdi Áron, Deák Trisztán, 

Mislei Martin, Mózes László, Lakos Lajos, Vida Jonatán, 
Az alapfokún a csapat tagja volt Perjés Bendegúz 
is. Felsősök – Bárdi Márk, Hajma András, Konkoly 
Dominik, Kovács Milán, Varga István, Vida Izsák. Az 
alapfokún a csapattal tornázott Oláh Nándor is.
Ebben az évben már egységes melegítős öltözetben 

jelenhetnek meg versenyzőink a tornarendezvényeken. 
A tréningruhákat szülői segítséggel kapták meg a 
gyerekek. Magam és a gyerekek nevében is szeretném 
megköszönni Mózes László felajánlását, segítségét!

Szabó József

X. Sárfehér Kupa
2013. február 23-án rendezzük meg a városi 

sportcsarnokban a X. Sárfehér Kupa meghívásos fiú 
tornaversenyünket. A verseny 11 órakor kezdődik. 
Minden érdeklődőt, szurkolót szeretettel várunk!

I. Radics Krisztofer 4.d,
II. Márkus Vanessza 4.d
5-8 osztályos korcsoport:
I. Bátri Krisztofer 5.b., Haász Cintia 5.c, Termul Klaudia 

6.b, Aczél Viktória 7.a
II. Rőfi Melinda 6.b és Varga Eszter Magdolna 7.a
eltérő tantervű tagozat:
I. Radics Mária 5.d
II. Sárga Mihály 7.d
A járási verseny 2013.január 30-án volt Kiskőrösön ahol 

az alábbi tanulók képviselték iskolánkat. 
1-2 évfolyam: Patai Rebeka 2.a
3-4 évfolyam: Németh Janka 4.a, Varga Erika 3.a, Aczél 

Petra 3.b., Radics Krisztofer 4.d
5-8 évfolyam: Bátri Krisztofer 5.b., Haász Cintia 5.c, 

Aczél Viktória 7.a, Radics Mária 5.d
Aczél Viktória 7.a osztályos 

tanuló a kategóriájában I. 
helyezést ért el, így ő 2013. 
február 25-én a megyei 
versenyen képviselheti 
iskolánkat és a Kiskőrösi 
járást. A többiek is szépen 
szerepeltek, mindenki 
emléklappal térhetett 
haza. A versenyre szülői 
segítséggel tudtunk eljutni, 
amit utólag is köszönünk. 

Terecskei zsoltné gyógypedagógus

Mesemondó verseny

2013. február 5-én délután rendeztük meg az alsó 
tagozatosok számára a mesemondó versenyt. A verseny 
nyertesei:
1-2. osztályosok kategóriájában:
I. Tóth Rebeka 2.b
II. Rácz Virág 1.b
III. zsoldos Márton 1.a
IV. Szabó Milán 1.c és Prikkel Noémi 2.a
3-4. osztályosok kategóriájában:
I. Mezei Kristóf 4.a
II. Kocsis Geanina 3.a
III. Lévai Bernadett 3.b, Mezei Dóra 4.b és Nagy Márk 3.c
IV. Krasnyánszki Netti 4.b és Nógrádi Kata 4.a

Sport

 Kinder +SPORT hírek
A Kinder +SPORT pályázat kiírói kivételes lehetőséget 

ajánlottak fel a résztvevő csapatok számára. Kb. 2 hetente 

December - Januári események

Az SNI tagozat gyermekei is kivették részüket a 
karácsonyi készülődésből. December elején részt vettek 
a Biczó Csárdában megrendezett Mikulás partin. Az 
osztályok közösen sütöttek linzersüteményt. Majd az 
utolsó héten karácsonyi osztálybulit rendeztek.

Január 22-én, a magyar kultúra napján megemlékeztünk 
az iskolában Kölcsey Ferenc Himnuszának keletkezéséről. 
Nemzeti imádságunkról, a magyar hazához való 
kötődésünkről és a magyar nyelv szépségeiről szóló 
műsort a 6.a osztály tanulói adták, felkészítő tanáruk 
Perjésné Kiss Etelka volt.

Tanulmányi versenyek
Területi matematika verseny
Matematika versenyt hirdetett az ágasegyházi 

Széchenyi István Általános Iskola a környékbeli felső 
tagozatosoknak. Iskolánkat a házi matematika verseny 
győztesei képviselték minden évfolyamról. Január 25-
én, pénteken délután 8 általános iskola diákjai mérték 
össze tudásukat. 
Eredmények: Édes András (5.c) II. hely, Daróczi Balázs 

(6.a) VII. hely, Deák Sándor (7.b) VI. hely, Horváth 
Soma (8.a) III. hely.

Pályaválasztási vetélkedő
Pályaválasztási vetélkedőt rendeztünk a nyolcadikos 

diákoknak január 25-én. 6 csapat vetélkedett egymással, 
a zsűri teendőit 3 pedagógus látta el. A jó hangulatú, 
vidám délután győztese az Ádám Edit (8.a), Borka Máté 
(8.a), Benyovszki Dóra (8.b), Szabó Andor (8.b) alkotta 
csapat lett. 
Az egyik csapat „költeménye”:
A délután oly kellemes,
Minden ember szellemes.
Minden feladat rémálom,
Ilyen nincs is a világon!
János vitéz felbukkant,
Versét senki sem tudta.
Pincérkedtünk s énekeltünk,
Jaj, de sokat hülyéskedtünk. 

Szépíró verseny
A 2012/2013-as tanévben ismét szépíró versenyt hirdettek 

a Kiskőrösi Kistérségben működő közoktatási intézmények 
sajátos nevelési igényű és tanulási nehézséggel küzdő 
tanulói számára. A verseny célja a tehetséges gyermekek 
azonosítása, segítése, pozitív megerősítése és előmenetelük 
támogatása. Az Integrált Közoktatási Intézmény kiskőrösi 
iskolája negyedik éve hirdeti meg a versenyt. Az idei tanévben 
is szeretnék megyei, majd országos szintűvé emelni a 
versenyzés lehetőségét a Hunniareg Pedagógiai Intézet és 
a Sajátos Nevelési Igényű Tehetségeket Segítők Tanács SNI 
TST támogatásával. A verseny résztvevői azok a tanulók, akik 
érvényes szakértői véleménnyel rendelkeznek. Ezen tanulókat 
regisztrálni kellett az interneten a támogató honlapján. 
A szépíró verseny elődöntőjét „Házi verseny” keretében 

rendeztük meg. A másolandó szöveget egységesen mindenki 
levélben kapta meg, azt kellett a gyerekeknek leírni. Az 
értékelés is egységes szempontsor szerint történt. 
Házi versenyünk eredményei a következők lettek:
1-2 osztályos korcsoport:
I. Patai Rebeka 2.a
II. Izsák Judit Éva 2.b
III. Tercsi Balázs 2.a
3-4 osztályos korcsoport:

I. Németh Janka 4.a
II. Varga Erika 3.a és Aczél Petra 3.b 
III. Cseh-Szakáll Bianka 4.a és Andrási Nikolett 4.a
eltérő tantervű tagozat:



2013. február 20. �. oldalIZSÁKI Hírek

LAKoSSÁGI TÁJÉKozTATó
Az avar-, a tarló-, a nád- és a növényi hulladékégetés tűzvédelmi szabályai

A növényi hulladék égetése csak egyéb jogszabályok (erdővédelmi, levegőtisztasági, stb.)
betartása és a szükséges engedélyek birtokában lehetséges!

Az avar-, a tarló-, a nád- és a növényi hulladékégetés alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység.
A tervezett égetés helyét, időpontját és terjedelmét a megkezdés előtt legalább 2� 

órával korábban a területileg illetékes Katasztrófavédelmi Kirendeltségnek (vagy tűz-
oltóságnak) be kell jelenteni. A bejelentést lehetőleg írásban, kell megtenni, de ha erre 
nem volt lehetőség, úgy elfogadható a telefonon történő bejelentés is. Az írásban történő 
bejelentést, úgy kell megtenni, hogy az a tervezett tűzgyújtást megelőzően 24 órával előbb 
beérkezzen a kirendeltségre. Ezzel csökkenthető a téves tűzriasztások száma és mérsékelhetők 
a felesleges vonulások okozta plusz költségek. 
TŰzGYÚJTÁSI TILALOM elrendelése idején TILOS az avar-, a tarló-, a legelő-, a nád és a 

növényi hulladék égetése!
A tűzgyújtási tilalom fennállásáról tájékozódhat a tűzoltóságokon, valamint a polgármesteri 

hivatalokban is.
A tarlóégetést a legelőkön, a learatott gabonatáblákon úgy kell végrehajtani, hogy a tűzterjedés 

irányában a hasznos vad elmenekülhessen.
A tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos. 
Az égetéshez csak a tarlómaradványok, valamint a legelőkön található száraz fű használhatók fel. 

A szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos.
A cséplési hulladékok, így pillangósvirágú magvak hulladékai és egyéb hulladék, a fatiszto-

gatás hulladékai (a továbbiakban: növényi hulladékok), a hernyófészkek és az arankafoltok 
– megfelelő tűzvédelmi óvórendszabályok betartásával – csak a helyszínen égethetők.
Tarló- vagy a növényi hulladékégetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére 

tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.
Ennek érdekében:
- A tarlót vagy az érintett területet az égetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben 

körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében 
vadriasztást kell végrehajtani,
- A fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres 

védősávot kell szántással biztosítani,
- A tarlóégetést 30 ha-nál nagyobb területen szakaszosan kell végezni, és csak az egyik szakasz 

felégetése után szabad a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,
- A tarlóégetés időtartamára tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott (lapátok, parázs-

csapók, vízzel teli háti permetező), megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell 
gondoskodni,
- Az égetés helyszínén legalább egy traktort ekével ellátva a helyszínen készenlétben kell 

tartani,
- A tarló- vagy a növényi hulladékégetés célját szolgáló tüzet őrizetlenül hagyni tilos, és veszély 

esetén, vagy ha a tűzre már szükség nincs, azt azonnal el kell oltani,
- Erős szélben TILOS tarló– vagy növényi hulladékot égetni!
- Ha az égetés közben erős szél támad a tüzet azonnal el kell oltani.
FONTOS, hogy a tarló- vagy a növényi hulladékégetés befejezése után a helyszínt gondosan 

át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell 
szüntetni.
A tűzvédelmi szabályok megszegése esetén annak súlyosságát és következményeit mér-

legelve a felelőssel szemben a katasztrófavédelmi kirendeltség 100.000 - 3.000.000 Ft-ig 
terjedő tűzvédelmi bírságot kell kiszabni, melynek megfizetése a büntetőjogi, ill. a polgári 
felelősség, valamint a tűzvédelmi bírság kiszabására okot adó szabálytalanság megszünteté-
sének kötelezettsége alól nem mentesít.
A hulladékégetés humán- és környezet-egészségügyi kockázatairól
A tűzgyújtással, tűzgyújtási tilalommal és a mezőgazdasági hulladék égetésével kap-

csolatos jogi szabályozás kiindulópontja a környezet védelmének általános szabályairól 
szóló 1995. évi LIII. törvény, illetve annak a levegő védelméről szóló rendelkezései, továbbá 
a törvény felhatalmazó rendelkezése alapján megalkotott, a levegő védelmével kapcsolatos 
egyes szabályokról szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban:R) 2�. § 
(1) és (3) bekezdésével elrendelt általános tilalom. A szabályozás (1) bekezdése egyrészt 
általános jelleggel megtiltja hulladék nyílt téri égetését, valamint a (3) bekezdés a tilalmat ki-
terjeszti a lábon álló növényzet, tarló, illetve növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett 
hulladék (továbbiakban: növényi hulladék) égetésére is.
A fentiekben meghatározott főszabály alól kivételt engedve a következő jogszabályok 

teszik lehetővé a növényi hulladék égetését:
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény alapján a védett és fokozottan védetté 

nyilvánított életközösségekre (pld. védett növénytársulások) vonatkozóan a védett és fokozot-
tan védett életközösségekre vonatkozó korlátozásokról és tilalmakról szóló 67/1998. (IV. 3.) 
Korm. rendelet állapít meg speciális szabályokat. A bekezdésben hivatkozott kormányrendelet 
7. §-ának (4) bekezdése értelmében az erdőterületen található védett növénytársulásokban a 
teljes talaj-előkészítés és a vágásterületen az égetés csak növény-egészségügyi indokból vagy 
természeti kár megelőzése, illetve elhárítása miatt végezhető.
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 21. § (1) bekezdésének b) pontja szerint 

természeti területen a felügyelőség engedélye szükséges: a gyep, valamint a nád és 
más vízinövényzet égetéséhez. A hivatkozott jogszabály 4. § b) pontjában foglalt fogalom-
meghatározás szerint természeti területnek minősül valamennyi olyan földterület, melyet 
elsősorban természet közeli állapotok jellemeznek.
Az erdőről és az erdő védelméről szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Etv.) az 

erdőben és annak kétszázméteres körzetében való tűzgyújtást és annak kivételeit (vágástéri 
hulladék égetése, tűzrakó helyen kialakított tűz, mészégető, faszénégető) szabályozza.  Az 
erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet az Etv. hatálya alá tartozó 
erdőterületekre terjed ki. E rendelet az erdőterület vonatkozásában szabályozza az égetési 
feltételeket beleértve a tűzgyújtási tilalom időszakát is.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: 

Kvtv.) 48. § (4) bekezdés b) pontja szerint a települési önkormányzat képviselő-testületének 
hatáskörébe tartozik a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes 
sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő 
megállapítása.
A hatályos jogi szabályozás áttekintésénél ki kell emelni a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel 

közzétett Országos Tűzvédelmi Szabályzat 606. §-át, amely a tarló- és a növényi hulladék égeté-
sének szabályait foglalja össze. E szabályok határozzák meg a tűzvédelem anyagi feltételeit.
Jogszabályi környezet:
- 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
- 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról
- 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről
- 67/1998. (IV. 3.) Korm. rendelet a védett és fokozottan védett életközösségekre vonatkozó 

korlátozásokról és tilalmakról
- 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről és az erdő védelméről
- 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet az erdők tűz elleni védelméről
- 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról

Az egyes katasztrófavédelmi kirendeltségekhez tartozó tűzoltóságok és települések:

Baja Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
(6500 Baja, Tóth Kálmán utca 25.)

Tel./Fax: 79/424-944

Baja Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (Tel./Fax: ��/�2�-���)
(6500 Baja, Tóth Kálmán utca 25.)

Kalocsa Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (Tel./Fax: ��/�62-622)
(6300 Kalocsa, Búzapiac tér 7.)
 Bácsalmás  Drágszél  Géderlak  Nemesnádudvar
 Bácsbokod  Dunafalva  Hajós  Ordas
 Bácsborsód  Dunapataj  Harta  Öregcsertő
 Bácsszentgyörgy Dunaszentbenedek  Hercegszántó  Solt
 Bácsszőlős  Dunatetétlen  Homokmégy  Sükösd
 Baja  Dusnok  Kalocsa  Szakmár
 Bátmonostor  Érsekcsanád  Katymár  Szeremle
 Bátya  Érsekhalma  Kunbaja  Tataháza
 Csátalja  Fajsz  Madaras  Újsolt
 Csávoly  Felsőszentiván  Mátételke  Újtelek
 Csikéria  Foktő  Miske  Uszód
 Dávod  Gara  Nagybaracska  Vaskút
Kecskemét Katasztrófavédelmi Kirendeltség (6000 Kecskemét, Deák Fe-

renc tér 4.)
Tel.: 76/502-810, Fax: 76/502-820

Kecskemét Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (Tel.: �6/�02-�10, Fax: �6/�02-�20)
(6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 4.)

Kiskunfélegyháza Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (Tel./Fax: �6/�63-���)
(6100 Kiskunfélegyháza, Csongrádi utca 21.)
 Ágasegyháza  Fülöpjakab  Kunpeszér  Petőfiszállás

 Apostag  Gátér  Kunszállás  Szabadszállás

 Ballószög  Helvécia  Kunszentmiklós Szalkszentmárton

 Bugac  Jakabszállás  Ladánybene  Szentkirály

 Bugacpusztaháza  Kecskemét  Lajosmizse  Tass

 Dunaegyháza  Kerekegyháza  Lakitelek  Tiszaalpár

 Dunavecse  Kiskunfélegyháza  Nyárlőrinc  Tiszakécske

 Felsőlajos  Kunadacs  Orgovány  Tiszaug

 Fülöpháza  Kunbaracs  Pálmonostora  Városföld
Kiskunhalas Katasztrófavédelmi Kirendeltség (6400 Kiskunhalas, Kőrösi 

út 21.)
Tel.:77/421-355, Fax: 77/520-083

Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (Tel.:��/�21-3��, Fax: ��/�20-0�3)
(6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 21.)

Kiskőrös Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (Tel./Fax: ��/311-30�)
(6200 Kiskőrös, Szent László utca 2.)

 Akasztó  Imrehegy  Kiskunhalas  Rém

 Balotaszállás  Izsák  Kiskunmajsa  Soltszentimre

 Bócsa  Jánoshalma  Kisszállás  Soltvadkert

 Borota  Jászszentlászló  Kömpöc  Szank

 Császártöltés  Kaskantyú  Kunfehértó  Tabdi

 Csengőd  Kecel  Mélykút  Tázlár

 Csólyospálos  Kelebia  Móricgát  Tompa

 Fülöpszállás  Kéleshalom  Páhi  Zsana

 Harkakötöny  Kiskőrös  Pirtó
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Izsák központi részén, a Fürst 
S.u.3.szám alatti családi ház 
eladó. Érd.:70-295-3477
Eladó az Izsák, Fürst S. u. 
22.alatti összkomfortos családi 
ház, építési teleknek kialakítható 
nagy kerttel. Tel.: 06-30-515-
8041
Önhibáján kívül balesetet 
szenvedett? Kártérítést igényel? 
Költségmentes segítség.
Tel.:06-20-497-4429

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

Lezárul a Kolon-tó 
élőhely-rehabilitációs projektje
A 2011 derekán megkezdett élőhely-rehabilitációs munkálatok lezárultak a 
Kolon-tavon. 

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság a Környezet és Energia Operatív Program támoga-
tásával (KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0025) több mint 1.800 ha-ra kiható területen végzett ter-
mészetvédelmi célú beavatkozásokat, melyek a „védett és Natura 2000 természeti területek és 
értékek védelme ill. helyreállítása, valamint a hazai védett és közösségi jelentőségű fajok védelme 
s élőhelyük biztosítása” célkitűzéshez igazodtak. A projekt átfogó célja a Kolon-tó természeti 
értékeinek, biodiverzitásának növelése és a sérült élőhelyek és társulások rehabilitációja, revita-
lizációja.
A projekt közvetlen célja a Kolon-tóról az előző évszázadban eltűnt, nyílt víztükörrel bíró, mozai-
kos, tavi, lápi és mocsári élőhely-együttes rehabilitációja, valamint az élőhely-együttest határoló 
veszélyeztetett borókás-nyaras homokpusztagyepek természetes állapotának helyreállítása volt.
Az első részcél a tómeder rekonstrukciója, mely során 43,8 ha felületen az összefüggő nádasok 
helyén eltérő vízmélységű nyílt vizű tómeder került kialakításra, amellyel – mind felületét, mind 
mélységét tekintve – részben visszaállítottuk a Kolon-tó egykori állapotára jellemző élőhelyeket. 
A kikotort iszap depóniája honos fa- és cserje fajokkal került betelepítésre.
A második részcél során a tavat körülvevő száraz- és nedves gyepeken elszaporodott 
inváziós özönnövények kerültek kiirtásra 288 ha összterületen. Többek között a selyemkóró, 
az aranyvessző, és a bálványfa fertőzöttség megszüntetésével újból elterjedhetnek olyan védett 
növényfajok, mint a mocsári nőszőfű, piros madársisak és a fekete kökörcsin. A nyílt homoki 
gyepeken megnövekedhet a költő lappantyú állomány is.
A pályázatban tervezett munkálatok lezárultak, s a kivitelezők kiváló munkájának köszönhetően 
a természet ismét birtokába veheti a területet. Bár az elkövetkező évek további odafigyelést, 
munkát igényelnek, - hiszen az erdőt még évekig ápolni kell, az özönnövények újbóli megjelenését 
meg kell akadályozni, de a siker első jelei már megmutatkoztak, hiszen a munkálatok ideje alatt új 
fajok - a gólyatöcs, a búbos vöcsök – költöttek, újabb vidra családok jelentek meg, és tömeges volt 
a lápi póc szaporulata.
Az építési munkálatokat a környező településekről több ezren nyomon követték, s sokan vár-
ják a tavaszt, hogy a madarak hogyan fogják elfoglalni az új nyíltvizes területeket. A jövőben a 
 Kolon-tavi Madárvártán áthaladó Bikatorok tanösvény kibővítéseként a kijelölt utakon a terület 
szabadon látogatható lesz.

Születtek: Boldizsár Rubina Karmen (anyja neve: Patai 
Alexandra), Garai Renáta Rozi (anyja neve: Csernák Beatrix), 
Szöllősi Lara (anyja neve: Oláh Terézia Éva)

Házasságkötés: Czékus Tiborné sz: Seller Julianna Éva – Liptai 
Zsolt

Meghaltak: Apró Jánosné sz: Toszenberger Irma – 89 éves 
– Orgoványi utca 7., Basa Sándor – 54 éves – volt izsáki lakos, 
özv. Cséplő Gáborné sz: Juhász Mária – 80 éves – Kinizsi utca 
18., özv. Dóka Jánosné sz: Csizmadia Jolán – 93 éves – Petőfi S. 
utca 13., Hörcsög Ferencné sz: Beck Erzsébet – 79 éves – izsáki 
lakos, Keserű József – 84 éves – Kisfaludy utca 3., Kovács Sán-
dorné sz: Varga Ilona – 86 éves – volt izsáki lakos, Tóth Lászlóné 
sz: Földi Julianna – 85 éves – Gedeon dűlő tanya 53.

Anyakönyvi Hírek

ÜGYELETEK
ORVOSI ELÉRHETŐSÉGEK

�-12-ig rendelési időn kívül ÜGYELET NAPONTA
hétfő,  kedd, szerda, csütörtök: 16 órától másnap 0� óráig

péntek: 13-0� óráig, szombat-vasárnap, ünnepnap: 2� órában
Szabadszállás, Mindszenti tér �. Telefon: �6/3�3-32�

IZSÁKI ORVOSOK DÉLUTÁNI ELÉRHETŐSÉGE
hétfő: 12-16 óráig Dr. Szántó Ágnes �6/3��-3��
kedd: 12-13 óráig Dr. Bíró Sándor �6/3��-���
 13-16 óráig Dr. Szántó Ágnes �6/3��-3��
szerda: 12-13,30 óráig Dr. Rigó József Zsolt �6/3��-1�0
 13,30-16 óráig Dr. Bíró Sándor �6/3��-���
csütörtök: 12-16 óráig Dr. Rigó József Zsolt �6/3��-1�0
péntek:     12-13 óráig Dr. Bíró Sándor �6/3��-���
Délutáni telefonelérhetőség 12 - 16 óráig: 06/20/�/62�-��� 

Kábeltévé ügyelet
Internet és kábeltévé hibabejelentés: 06-�0/�11-�11

rendõrség: 06-78/501-400
Vízmû: 06-30/908-1799

Polgárőrség: 06-20-��3-��1�

Kényeztesse lábát 
velem, tegye ápolttá 

kezét általam!
 
 - pedikűr, 
 - manikűr
 - SPA kezelés
 - paraffin kezelés
 - lakkozás
 - kéz és lábmasszázs

Molnár Ibolya, tel.:06-20-310-9802     
Házhoz is megyek.  

Müller Sírkő Szabadszállás
* Kedvező árak 
* Udvarias kiszolgálás
* Rövid határidő
* Új szolgáltatás: cserépkályha és kandalló építés, javítás
* 5 városban lévő bemutatóhellyel, 3 telephellyel 
* 60 darabos árukészlet
* Árajánlat készítés ingyenes

Az Önök szolgálatában!      
Kérésére otthonában ingyenes
számítógépes bemutatót tartok! 

A januárban, februárban rendelt kövek 
árából 30.000 Ft kedvezményt adok!    

                 
Tel: 06-70/45700-70, 06-20/28097-31, 

06-76/353-092
e-mail: zoltanmuller69@gmail.com

honlap: www.muller-granit-sirko.sokoldal.hu
Müller Zoltán 

kőfaragó, épületszobrász, cserépkályhaépítő

 Az Izsáki Hírekben és az ITV-ben megjelenő 
vállalkozói hirdetések díjai

Apróhirdetés 10 szóig, 1.500 Ft.
minden további szó 60 Ft.
1/16 méretű keretes hirdetés 3.500 Ft.
1/8 méretű keretes hirdetés 5.000 Ft.
1/4 méretű keretes hirdetés 6.500 Ft.
1/2 méretű keretes hirdetés 15.000 Ft.
1 oldal terjedelmű hirdetés 30.000 Ft.

Az Izsáki Televízió képújságjában megjelenő hirdetések, 
naponta többszöri megjelenéssel 1.600 Ft/hét/oldal 

(képernyő), �.�00 Ft/hó/oldal.
Éves hirdetés esetén ��.000 Ft/oldal

Piaci napokon 3 alkalommal bemondásra kerülő hangos 
hirdetés díja: 20 szóig 2.000 Ft, minden további szó 200 Ft.
 

Az Izsáki Hírekben és az ITV-ben megjelenő 
lakossági hirdetések díjai

Apróhirdetés 10 szóig, 1.200 Ft.
minden további szó 50 Ft.
Köszönetnyilvánítás 1.800 Ft.
1/16 méretű keretes hirdetés 2.700 Ft.
1/8 méretű keretes hirdetés 3.900 Ft.
1/4 méretű keretes hirdetés 5.200 Ft.
1/2 méretű keretes hirdetés 12.000 Ft.
1 oldal terjedelemben 24.000 Ft.

Az Izsáki Televízió képújságjában megjelenő hirdetések, 
naponta többszöri megjelenéssel 1.300 Ft/hét/oldal 

(képernyő), �.�00 Ft/hó/oldal.
Piaci napokon bemondásra kerülő hangos hirdetés díja: 20 

szóig 1.�00 Ft/ 3 bemondás minden további szó 100 Ft.
Hirdetések az Izsák-Kom Nonprofit Kft. irodájában 

adhatók fel.
Áraink az áfát tartalmazzák.

Február 27. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:00: Az Oltalom Alapítvány 
           egészségügyi előadása

Február 28. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Sumér-magyar 
           nyelvrokonság 
          – előadás a könyvtárban

Március 6. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Esti vendég – 
           Tegyünk Izsákért 
           Egyesület

Március 7. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Katolikus Krónika – 
           Diakónus testvérpár

Március 13. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Katolikus Krónika – 
           Diakónus testvérpár 
          (ism.)

Március 14. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Esti vendég –  
           Tegyünk Izsákért 
           Egyesület (ism.)

Március 20. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Március 15-ei
           városi ünnepség

Március 21. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Megyei Krónika
19:35: Az Oltalom Alapítvány 
           egészségügyi előadása

Március 26. kedd
14:00: Közvetítés a képviselő-
           testület üléséről 

Március 27. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Megyei Krónika
19:35: Közvetítés a képviselő-
           testület üléséről 
           (felvétel)

Március 28. csütörtök
18:00: Kölyök TV. 
19:05: Március 15-ei városi 
           ünnepség (ism.)


