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Ismét Mondok Józsefet választották az országos fogathajtó szakág elnökévé

A Magyar Lovas Szövetség
Fogathajtó Szakágának Közgyűlése Mondok Józsefet ellenjelölt
nélkül, teljes egyetértésben erősítette meg elnöki pozíciójában
újabb négy évre.
A fogathajtó szakág szavazásra jogosult egyesületeinek
képviselői soha nem látott
nagy létszámban jelentek meg
a Biczó csárdában február 12én megrendezett közgyűlésen,
ahol az eddigi vezetőket kivétel
nélkül megerősítették pozíciójukban, bizalmat szavazva
megkezdett munkájuk befejezéséhez. Mondok József, a régi
új elnök részletesen ismertette
az elmúlt négy éves munkát
és a terveket. Az előző megválasztását követően, a szabályok
módosításával megteremtette a
versenytisztaságot, a következő
évben az utánpótlás versenyzésének feltételeit is kialakította,
majd a média és a közönség érdeklődését is felkeltette a sport
iránt, többek között a Lovas
Világkupa egyik fordulójának
hazánkba csábításával.
Az elnök következő négy
éves programjában ismertette,
hogy más Nyugat-európai országokhoz hasonlóan hazánkban
is el kell készíteni azt a pontos
kimutatást, amely igazolja, hogy
hány ló teremt egy munkahelyet, mennyivel járulnak hozzá a

lovassportok a GDP-hez a hozzá
kapcsolódó járulékos szolgáltatásokkal együtt, pl. a takarmány
előállításához szükséges földterület nagysága, a lovas szálláshelyek bevételei, az eszközök
gyártásával és forgalmazásával
foglalkozók száma, stb.
További tervei között szerepel a lótenyésztés és a lovassportok együttműködésének
erősítése. A magyar sportló és
a lipicai a külföldiek számára jól
ismert fajták voltak, amelyek híre
és eladhatósága a rendszerváltás
alatt történt negatív szelekció
miatt jelentősen megkopott. Ezt
a hírnevet csak hosszantartó,
tervszerű munkával lehet helyreállítani, amely szintén hozzájárulhat a GDP növekedéséhez.
Az elnök további tervei között szerepel nagy világversenyek
hazánkba csábítása, amely nemcsak a sport fejlődéséhez járul
hozzá, hanem az ország új idegenforgalmi vonzerejeként belföldi és külföldi turistákat csábít
a verseny helyszínének régiójába.
Így első lépésként Kecskeméten
rendezik ebben az évben a Kettesfogathajtó Világbajnokságot.
A Szakág megpályázza a 2012
évi Egyes- és Négyesfogathajtó
VB megszervezésének jogát is.
E terveket látva, intenzív munka vár az újabb négy évben is a
szakági vezetésre.

Megjött a hó!
Úgy tűnt, az
idei tél komolyabb havazás
nélkül múlik el.
Még karácsonyra
sem kaptunk egy
kis hangulatteremtő hólepelt.
Február 17-ére
aztán megérkezett az idei első
igazi hó.

Ára: 110 Ft

Önkormányzati hírek
A Képviselő-testület február 3.-án tartott ülésén megtárgyalta a 2009. évi előzetes költségvetést. A
testület döntött abban, hogy a pályázati tartalékra a tervezett 10 millió forint összeget csökkenti 500e
Ft-tal, melyből a földutak javítását rendezi. A Képviselők lemondtak a havi tiszteletdíjukról, amelynek
éves bruttó összege 2,5 millió forint. Ezen összeget a képviselők a civil szervezetek támogatására ajánlották fel. Döntött arról a testület, hogy támogatási szabályzatot módosítja és az idei támogatásokra
vonatkozólag ez év március 1.-ig fogad el kérelmeket. A költségvetés végső elfogadására a február
17-i ülésen kerül sor. Meg kell vizsgálni továbbá, hogy az oktatási intézmények működtetésének a
kistérségi társuláshoz történő esetleges átadása esetén milyen költségvetési megtakarítást érhet el az
önkormányzat.
A Képviselő-testület 2009. évi üléstervét és közbeszerzési tervét az előterjesztésnek megfelelően
elfogadta.
A Képviselő-testület rendeletet alkotott a talajterhelési díjról, melyet lapunkban közzé teszünk.
A Képviselő-testület pályázatot ír ki a Tájékoztatási- és Kulturális Szolgáltató Központ vezetői
állására. A pályázat benyújtási határideje: az Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos lapjában,
az Oktatási és Kulturális Közlönyben való megjelenéstől számított 30 nap. A vezetői megbízás kezdő
időpontja 2009. április 1. A pályázat elbírálásának határideje: 2009. március 30. A vezetői megbízatás
határozott időre, 5 évre szól.
A Képviselő-testület rendeletet alkotott Izsák Város Rendezési Tervéről és a kapcsolódó helyi
Építésügyi Szabályzatáról. Ezt nagy terjedelme miatt lapunkban nem tesszük közzé, azonban hivatalos
időben a jegyzőnél vagy az építésügyi előadóknál megtekinthető.
Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testülete Izsák Város Településszerkezeti Tervét az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyta.
Dr. Hauzmann János
címzetes főjegyző

Izsáki díszművesek
Svédországban

ifj. Nagy László
Mindig szívesen számolunk
be arról, ha izsáki emberek kulturális, sport, vagy valamilyen
szakmai területen sikereket
érnek el bárhol az országban,
vagy éppen a világban. E sikerek a közös öröm mellett arra
is jók, hogy tovább öregbítsék
városunk jó hírét. Nemrégiben
ifjú Nagy László díszműbádogos
mester és csapata bizonyította
az izsáki szakemberek képességeit Svédországban. Lászlót
kérdeztük arról, hogyan jutottak
e távoli országba?
- Valóban jó távolra jutottunk, hiszen Sundsval városa,
ahol két hónapig dolgoztunk,
az Északi-tenger partján fekszik
- mondja László. A város egyébként rendkívüli módon hasonlít
Szegedhez, csak kevesebben lakják. Úgy 70-80 ezer fős a lakossága. Egy, a világ szinte minden
táján munkát vállaló, budapesti
központú, svéd díszműbádogos
cég -mellyel már 15 éves az
együttműködésünk- közvetített
ki negyedmagammal, Fejes Istvánnal, Vékás Pállal és Oskolás
Lászlóval. A sundsvali főtér
egyik legnagyobb épületének

díszmunkáit készítettük. A ház
földszintjén üzletek, éttermek,
emeletén pedig irodák vannak.
- Gondolom, helyi szakemberekkel is találkoztak, esetleg
együtt is dolgoztak.
- Igen, a gépeket és a műhelyt ők biztosították és össze is
dolgoztunk. Van sok hasonlóság
a munkában, ám bizonyos szakmai fogások mások náluk, mint
nálunk. Ez utóbbi miatt először
némi gyanakvást is tapasztalhattunk, hogy jó lesz-e az úgy,
ahogy mi csinálunk egyes dolgokat, ám hamarosan belátták,
hogy bizony jó, sőt. A svédeknél
igen sok a bádogos munka,
hiszen a háztetők 95 százaléka
bádogból van, a rendkívül nagy
hőingadozás miatt. Átlagban 40 és + 30 fok között változik a
hőmérséklet éves viszonylatban.
S megemlítenék egy számunkra
igen érdekes éghajlati sajátosságot is, abban az időszakban,
amikor kint voltunk, reggel
8-kor világosodott és délután
1-kor sötétedett.
- Ha már a helyi sajátosságoknál tartunk; hogyan élnek a
svédek, milyen benyomásokat
szereztek?
- Nagyon kiegyensúlyozott
emberek. Ugyanez mondható
el a vagyoni helyzetről is. Kis
szórás van csak a gazdagok és
szegényebbek között. Még a
házak is szinte egyformák, csak
színezésükben térnek el. A hétköznapokban csendesek a svéd
emberek, de a hétvégeken aztán
hajnalig mulatnak a hangulatos

éttermekben, kocsmákban. Ez az
idő a szórakozásé, kikapcsolódásé. Ilyenkor ezt teszi idős, fiatal
egyaránt. Igen nagy kultusza van
náluk a Mikulásnak. Mi évvége
felé voltunk kint, így láthattuk,
hogy egész utcahosszban kínálták
az ilyenkor hagyományos süteményeket, minden ablakban lámpák
égtek, ez is egy hagyomány náluk.
Mikulások járták az utcákat még
pónifogatokkal is, és lépten-nyomon Mikulás-üdítőt kínáltak.
Szóval valóban komoly kultusz
ez náluk. Amire különösen nagy
hangsúlyt fektetnek, az a környezetvédelem. Szépen rendben
tartják a környezetüket. Van is
mit, hiszen igen szép a környező
vidék is, ahol a város fekszik. Gyakorlatilag egy völgyről van szó. A
hegyoldalakon csodás erdők, a
kövek között kristálytiszta vizű
patakok csörgedeznek és kiváló a
levegő. Az erdőben még farkasok
is vannak. Velük azonban nem
találkoztunk...
- A munkavállalási engedélyre mennyit kellett várni?
- Rendkívül rugalmasak
ebben a kérdésben, 1-2 nap alatt
lezajlik az ilyenféle adminisztráció. Általában nagyon precíz a
nyilvántartásuk, s nagyon ügyelnek arra, hogy minden rendben
legyen. Például még jóval a hazatérésünk után is kaptam pénzt,
valami túlfizetésem volt.
- Eddig csupa szépről és
jóról beszélt. Volt-e olyan, ami
esetleg nem tetszett annyira?
- Ilyen nem igazán volt.
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a hal, a garnélarák és
a csirke.
- Újabb svédországi
munkák várhatók-e?
- Igen. Több helyre
is mehetnénk, sőt a
sundsvali idős mester,
akivel együtt dolgoztunk, még a műhelyét
és kuncsaftkörét is
átadná nekem, de ennek az átvétele egyben
kitelepülést is jelentene. Én pedig -noha
jó kereset lenne- nem
szeretném itt hagyni
Magyarországot, Izsákot. Igen csábító az
ajánlat, de nem valószínű, hogy élek vele.
Más rövidebb ideig
tartó munkákra nincs
kizárva, hogy vállalkozom. HosszabbakA sundsvali munka egy része.
ra azért nem, mert a
hosszasabb távollét
Talán az ételeik azok, ameaz
itthoni
munkák számát
lyek nem nyerték meg annyira
csökkentené.
Ezt viszont nem
a tetszésünket. Elég szegényes
szeretném.
az ízviláguk - már a miénkhez
képest. A fő ételeik egyébként

-tetézi-
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Kecskeméti színészmúzeum
Valószínűleg többen csodálkozással olvassák a címet, miszerint Kecskeméten létezik színészmúzeum. Pedig létezik, immár
több mint tíz éve. Igaz, nem
úgynevezett „hivatalos”, hanem
magánintézményi formában, egy
megszállott színház- és művészetkedvelő hölgy, Tancsáné Uzsorás
Katalin jóvoltából. Katalin, a
Rákóczi út 4. szám alatti patinás
ház egyik emeleti lakásában őrzi
és tárja az érdeklődők elé kincseit.
A lakásba lépve hihetetlenül sok
relikvia tárul a látogató szeme elé.
Annyi van belőlük, hogy lassan a
házigazda is kiszorul lakásából,
akit arról faggattam, mi indította
a gyűjtésre?
- Mindig is érdekelt a színház, a színpad. Fiatal koromban
játszottam is a gondolattal, hogy
magam is a hivatásos előadói pályára lépek, ám, mint oly sokak
életében előfordul, a sors nálam
is mást hozott. A BRG-ben lettem szakszervezeti vezető. Igen
szép munka volt ez is, s azt is

elmondhatom,
hogy a különböző kulturális
programok szervezésén keresztül még az előadó művészettől
sem kerültem túl
messzire.
- Olyannyira
nem, hogy három
éve egy műkedvelő nótaénekes
társulatot is létrehozott, melyben
maga is énekel.
- Valóban, szeretem a magyarnótát, szeretek énekelni,
és sikerült olyan társakra lelni,
akik szintén a műfaj kedvelői és
tehetséges művelői is. Igen szép
esteket szoktunk rendezni itt
Kecskeméten és a környékbeli
településeken. A nyáron, Izsákon
is felléptünk. Igen sok szeretetet
kaptunk akkor az izsákiaktól.
Most is töröm a fejem egy műfaji
„újításon”. Szeretnék egy nagy
létszámú magyarnóta-kórust ös-

A Csillagászat Nemzetközi Éve 2009
Az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) 62-ik közgyűlése
2007. december 19-én 2009-et a
Csillagászat Nemzetközi Évének
nyilvánította. A határozattervezetet Galilei szülőhazája, Olaszország nyújtotta be. A Csillagászat
Nemzetközi Éve a Nemzetközi
Csillagászati Unió és az UNESCO
kezdeményezése.
A Csillagászat Nemzetközi
Éve során, 2009-ben egy nagyjelentőségű, tudományos forradalmat
elindító eseményre emlékezünk, a
csillagászati távcső felhasználására.
E találmány vezetett az elmúlt 400
év megannyi csodálatos, olykor
meglepő csillagászati felfedezéséhez, amely alapvetően befolyásolta
világképünket. Napjainkban az
Univerzum objektumait távcsövek
ezrei tanulmányozzák folyamatosan, a nap 24 órájában, a Föld
felszínéről és a világűrből, az elektromágneses spektrum teljes tartományában. Catherine Cesarsky,
a Nemzetközi Csillagászati Unió
elnöke a Csillagászat Nemzetközi
Éve 2009 kezdeményezésről úgy
fogalmaz, hogy az „minden nemzetnek lehetőséget ad arra, hogy
részt vegyen ebben a folyamatos,
érdekfeszítő tudományos és technikai forradalomban.”
A legelső távcsöves megfigyeléseket elsősorban Galileihez
kötjük. A Csillagászat Évének apropója, hogy éppen négyszáz évvel
ezelőtt, 1609-ben alkalmazták először a távcsövet csillagászati megfigyelésekre. Galileo Galilei volt
az, akinek megfigyelései igazolták
Kopernikusz napközéppontú világképét, így a modern csillagászat
kezdete erősen kötődik a 400 évvel
ezelőtti megfigyelésekhez.
A világméretű akció bizonyára
sokak figyelmét fordítja a csillagászt felé. Esetleg most többen
pillantanak fel az esti égboltra,
s tovább elidőznek a megkapó
látványon. Érdemes, hiszen mindig sok érdekes látnivaló van az
esti-éjszakai égbolton, akár szabad
szemmel is. Egy kis távcsővel azonban további csodák tanúi lehetünk.
Ehhez akár egy természetfigyelés-

hez, vadászathoz használt, úgynevezett binokulár is megfelelő lehet.
Legalábbis az induláshoz. Aztán
a csodás látvány esetleg az igazi
csillagászati távcsövek nyújtotta,
sokkal gazdagabb látvány iránt is
felkeltheti az érdeklődést. Az idei
tavaszi égbolt külön látványossága,
a Lulin-üstökös és a Szaturnusz
február 23-24-én látható együttállása lesz (egymás mellett láthatók
ekkor) az Oroszlán csillagképben.
Ez az üstökös egyébként ekkor lesz
földközelben is, így városon kívülről, ahol nincsenek zavaró fények,
halványan ugyan, de még szabad
szemmel is látható lesz.
Az alábbi írás talán a legtöbbeket érdeklő csillagászati témáról, a
földönkívüli civilizációk esetleges
létezésének esélyeiről szól, meglehetősen bátor megállapításokat
téve.
Több tízezer bolygón is lehet
élet a galaxisunkban
Skót tudósok szerint csaknem
negyvenezer bolygón alakulhatott
ki az élet valamely formája a Tejútrendszerben. Több száz planétán
a földinél nagyságrendekkel fejlettebb lehet az intelligencia.
Az Edinburgh-i Egyetem csillagászai az utóbbi években a Naprendszeren kívül felfedezett több
mint 330 bolygó adatai alapján
modellezték, hogy hány bolygón
alakulhatott ki élet a Tejútrendszerben. Az elemzésbe számos
változót vontak be, így a víz és
a különböző ásványok előfordulásának valószínűségét, vagy az
anyacsillagtól való távolságot (ha
a bolygó a napjához túl közeli pályán kering, akkor a forró sugarak
elpárologtatják a vizet, ha viszont
túl távol, a víz jéggé fagy).
A tudósok három lehetséges
forgatókönyvet vizsgáltak részletesebben. Az elsőnél azt feltételezték,
hogy az élet nehezen alakult ki, de
azt gyors fejlődés követte - eszerint
361 intelligens civilizáció létezhet
a galaxisban. A második szcenárió
azon alapult, hogy az élet ugyan
könnyen kifejlődött, de nem jöttek

A felvételünkön látható 11,5 cm átmérőjű csillagászati távcsővel (úgynevezett Newton-féle tükrös távcső) igen jól
láthatók például a Hold kráterei a Szaturnusz gyűrűje és a
Jupiter, mellette a négy nagyobb holdjával, de távoli galaxisokat is megfigyelhetünk vele. A fotón kézben tartott binokulár
is alkalmas arra, hogy a bolygókat már ne csak egy fényes
pontnak, hanem egy kis korongnak lássuk az éjszakai égen.
Például a Vénuszt, amely ezekben a napokban fényesen ragyog a koraesti égen.
létre intelligens civilizációk - ez a
feltételrendszer 31 513 bolygón
engedné meg az élet valamilyen
formájának jelenlétét. Az utolsó
forgatókönyv azt a lehetőséget
vizsgálta, hogy kisbolygó-becsapódások révén az élet átterjedhetett
egyik planétáról a másikra - ezzel
együtt összesen akár 37 964 bolygó
is benépesülhetett. A kutatás vezetője, Duncan Forgan asztrofizikus
szerint a becslés alsó határa, a 361
állhat a legközelebb a valósághoz.
A kutató szerint minden esély
megvan arra, hogy az elkövetkező
25-50 évben döntő bizonyíték birtokába jussunk a Naprendszeren
kívüli élet létezéséről.
Mivel az újonnan felfedezett
bolygók többsége jóval - csaknem egymilliárd évvel - idősebb
Földünknél, feltételezhető, hogy
az idegen civilizációk a mienknél
jóval fejlettebbek lehetnek, azaz
valószínűbb, hogy az idegenek
lépnek előbb kapcsolatba velünk.
A kutatók intelligens civilizációnak
azt tekintették, amely rendelkezik
rádió-adóállomással. Erre a fejlett-

ségi szintre az ember mindössze
80-90 éve jutott el, míg más civilizációk akár százezer évekkel is
előttünk járhatnak. Forgan szerint
az emberiségnek még legalább
300-400 évre lesz szüksége ahhoz,
hogy képes legyen a kapcsolatteremtésre. Ráadásul a Galaktikában
létező más értelmes lények olyan
távol lehetnek a Naprendszertől és
a Földtől, hogy akár 30 ezer évig is
eltarthat, amíg az üzenet eljut az
egyik bolygóról a másikra.
Más csillagászok szerint
azonban a vizsgálat figyelemreméltó ugyan, de eredménye
aligha lehet több puszta spekulációnál, hiszen rengeteg a
bizonytalansági tényező. Elég
csak arra gondolni, hogy a becslések szerint 300-400 milliárd
csillag és sok milliárd naprendszer (némelyik több központi
csillaggal is rendelkezik) van a
galaxisunkban, amihez képest
egyelőre elenyészően csekély
számú bolygóról rendelkezünk
tudományos ismeretekkel.
Forrás: National Geographic

szehozni. Képzelje milyen szépen
szólna így például a „Megkondult
a kecskeméti öregtemplom nagyharangja” című nóta.
- Tehát az éneklésnek köszönhetően, a vágyott színpad mégiscsak az élete része lett. A színház
iránti rajongása pedig a relikviák
gyűjtésére indította.
- Igen. Elhatároztam, hogy
1950-től indítva, összegyűjtöm
azon művészek fotóit, emléktárgyait, ruháit, akik a csodás kecskeméti színházban játszottak és
azokét is, akik Kecskeméten születtek. Nagy nyomozásba kezdtem, s komoly segítséget kaptam
az egykori művészek kollégáitól,
családtagjaitól. Sokak mellett Mezey Máriától, Latabár Kálmántól,
Ruttkay Évától, Gábor Miklóstól,
Gyólay Viktóriától, Udvaros Bélától, és a feledhetetlen igazgatótól,
Radó Vili bácsitól is vannak tárgyaim. Hihetetlen segítőkészséggel találkoztam gyűjtés közben
úgy a művészeknél, mint családtagjaiknál. Mára már száznál több
művészt idéznek múzeumunk
tárgyai. A emléktárgy-gyűjtés mellett az úgynevezett lakásszínházi
előadások szervezésével is próbálom szolgálni a színjátszás ügyét.
Legutóbb Székhelyi József estje
volt itt a lakásban, melyen annyian
voltak, hogy még a fürdőszobába
is jutottak nézők.
- A gazdag anyagot látva
óhatatlanul felmerül a kérdés,
miért egy magánlakás ad otthont a
gyűjteménynek? A város számára
nem lenne fontos mindaz, ami e
szobákban látható?
- Sajnos úgy tűnik, nem.
Nincs komoly érdeklődés a város
részéről a gyűjtemény iránt, pedig
lassan kinövi a lakást az anyag.
Időnként kapok ígéretet, de aztán
semmi sem történik.
- Miből fedezi a költségeket,
netán a belépődíjakból?
- Nem, nincs belépődíj, előzetes egyeztetés alapján díjtalanul
látogatható a kiállítás. 2001-ben,
Csernus János alapítványtevő
segítségével, létrehoztuk „Az
Örök Életű Kecskeméti Színházművészetért” alapítványt. Ezen
keresztül támogathatnak bennünket mindazok, akiknek fontos a
kecskeméti színjátszás története,
ügye. Vannak, akik meg is teszik
ezt, így szerényen elvagyunk. De
nem adom fel a reményt, hogy
egyszer a város is magáénak érzi a
gyűjteményt és végre méltó helyre
kerülnek a tárgyak, melyek Kecskemét gazdag színházi életének
történetébe adnak bepillantást.
Addig pedig itt a lakásomon, a
76-320-262-es, vagy a 30-3092648-as telefonszámon egyeztetett időben várom szeretettel a
látogatókat!
-tetézi-
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A Magyar Kultúra Napját köszöntötték Solton, izsáki közreműködővel
A Himnusz írásának befejező napjára emlékezve, 1989 óta
január 22-e a Magyar Kultúra Napja. Solton, január 23-án este a
művelődési házban rendezték az idei ünnepséget, ahol az iskolások
műsora mellett Bú József szatmárnémeti fafaragó munkáiból nyílt
kiállítás. Az erdélyi művész munkáit az izsáki fafaragó, Móricz József
ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. E kiállítást február 22-től Izsákon is láthatják az érdeklődők a református gyülekezeti házban.

A kiállító művész (öltönyben) Móricz József társaságában
beszélget egyik munkájáról a látogatókkal.

TETÉZI LAJOS

Gondolom...

...többen olvasták a megyei lapban, vagy hallottak róla, hogy néhány ballószögi embert azért
állítanak bíróság elé, mert úgymond, önbíráskodtak. Történetük röviden: Egyikük tanyájáról
150 ezer forint értékű vasanyagot lopott el három
kecskeméti férfi, akik azonban nem elégedtek
meg ennyivel, így néhány nap múlva visszamentek a maradékért
is. Ám ekkor már nem volt szerencséjük, mert az egyik szomszéd
felismerte furgonjukat és riasztotta a tulajdonost. A férfi a fiával és
a szomszéddal tetten érte a tolvajokat, s ott nyomban kézbe vették
az „ügyintézést”. A rablók autóját összeverték, és a bűnözőket sem
kímélték. Most bíróság előtt felelnek tettükért.
Gondolom, sokaknak jut eszébe, csakis azért járhattak pórul a
rablók, mert raboltak. Maguknak keresték a bajt! Ha nem így tesznek, verést sem kapnak. Ám raboltak, mert tudták, nagy eséllyel
megúszhatják a dolgot, hiszen kevés a rendőr, de ha netán mégis
lebuknak, akkor is évekig húzódik az ügy, ami aztán az esetek
többségében minimális büntetéssel, vagy akár anélkül zárul. A
ballószögiekkel azonban nem volt szerencséjük. Ők nem kívántak
évekig tárgyalásokra járni, hogy aztán majd a rablók, nevetséges
ítéletükkel, a szemükbe vigyorogjanak. „Gyorsított” eljárással elintézték a dolgot! Ott helyben! Így most a maguk ügyében járhatnak
tárgyalásra, de legalább megvan az érzésük, elégtételt vettek. Még
akkor is, ha tudják, eljárásuk nem törvényes.
Gondolom, sokak fejében megfordul, hogy ez is csak nálunk
fordulhat elő! S nem tévednek! A világ legtöbb országában ilyesmiért
nem jár büntetés. Nálunk viszont létezik az „arányos védekezés”
nevű, elképesztő jogi kategória. Lényege; ha rám támad valaki,
ügyelnem kell, hogy csakis azonos szinten védekezzek. Rendkívül
életszerű ugye? Valaki például úgy dönt, hogy fojtogat. Miközben
„serényen” dolgozik rajtam, nekem azon kell morfondíroznom,
hogy ő vajon mekkora erővel szorítja a torkomat, nehogy túllőjek
a célon, és pánikomban megfojtsam, mert akkor jön a bíróság és a
börtön! Ha viszont ő fojt meg engem, nem volt szerencsém, mert
ez esetben már nem tudom arányosan a támadásához igazítani a
védekezésemet. Ha meg éppen kirabolni szottyan kedve, akkor én
is raboljam ki őt? Nehéz a válasz! Ami biztos, ne bántsam, mert
a válaszom nem lesz arányos! Ugye mekkora képtelenség ez az
egész? Talán másként kellene közelíteni a kérdést: ha megtámad
valaki, vagy kirabolni készül, ő a kezdeményező! Számoljon hát a
következményekkel! Akár azzal is, hogy nagyon pórul járhat. Ő
akarta! Nem én! Így működik ez, például az Egyesült Államokban,
vagy akár a szomszédos Szlovákiában is, de idézhetnénk az országok egész sorát. Nálunk viszont még „hivatalos mentség” is van
mások kifosztására! A kuncei lelemény; a megélhetési bűnözés! E
mögé bújnak mindazok, akiknek eszük ágában sincs dolgozni. Ám
megélni azért szeretnének (méghozzá jól), így aztán szorgosan
„megélhetési bűnöznek”, amiért 20 ezer forint érték alatt még egy
ejnye-bejnye sem jár...

. oldal

Karitász - bál

Immár 11-dik alkalommal
rendeztük meg Izsákon a Karitász
bált! Erre, a már hagyományossá
vált bálra idén is szép számmal
jöttek el a segítségüket ilyen módon is kimutatni akaró emberek.
Ebben az évben 140-en voltak, akik együtt töltötték az estét
velünk. Ebből 16 gyerek és több
fiatal is volt, akik műsorral is
kedveskedtek. A nyitótánc előtt
egy vonatos jelenetet adott elő
két „művész”, Földvári Dániel,
és Horváth Tibor. A jelenetet
Tarjányi Anita írta. Igen jól
sikerült az előadás, bizony még
elhallgattuk volna őket!
Ezután került sor a nyitótáncra. Mi tagadás, az ő lábuk
még bírja, de voltak, akik ebbe
a táncba is bekapcsolódtak, mármár deresedő hajjal is.
Ez a bál nem jöhetett volna
létre, ha nincsenek áldozatos
lelkű tagok, akik, bár ha olykor
nehezen is de részt vállaltak a
szervezésben és minden más
munkában is.
Ez a bál nem jöhetett volna
létre akkor sem, ha nincsenek
támogató testvérek, akik ha
nem is tudtak eljönni a bálba,
de támogató adományokkal
segítették a karitász céljait.
Köszönjük Nekik a segítséget!
Bizony adni leginkább a szegény
tud azzal, amije van: - imáival,
kétkezi munkájával, anyagi adományaival...
Szeretnénk ezen túl köszönetet mondani az alábbi nemes

A fiatalok, akik egy csoportképre is összeálltak, igen szép
műsorokkal szórakoztatták a közönséget.
lelkű testvéreinknek, akik a
tombolát segítették felajánlásaikkal. A névsort a teljesség
igénye nélkül állítottuk össze,
mert voltak, akik nem szerették
volna, ha megemlítjük őket az
adományozók között.
Tehát a támogatóink, akiknek ezúton is köszönetet
mondunk:
* Bajúsz és Társa kft.
* Beke Tüzép
* Bognár Gábor
* Bognár József
* Grijnovicz Anikó
* Hajnák Erzsébet
* HOLSZA Trafik
* Juhász Sándorné
* Konkoly Rózsa

* Kovács Butik
* Laguna CBA
* Magyar János
* Thermál Kft.
* Odett Bútorszalon
* Szivárvány
* Wolf ABC
* Majoros Piktorbolt
* Oreskó Imre
* COOP Önkiszolgáló bolt
* Prikkel László
Köszönjük továbbá a VINÓ
Étterem vezetőjének és dolgozóinak segítőkész és fáradságos
munkáit.
Szép esténk volt 2009. január 31-én a Karitász bálban.
Jövőre találkozzunk!
Földvári József

Tornászaink eredményei

A III-IV. korcsoport csapata a dobogó legfelsõ fokán
Január 17-én, Izsákon tartottuk meg a VII. Sárfehér Kupa
meghívásos fiú tornaversenyt.
Összesen 14 csapat tornázott az III. és a III-IV. korcsoportosok versenyében a rendezvényen. Sajnos
két iskola az utazási nehézségek
miatt lemondta a részvételét. A
csapatok Bácsalmás, Budapest,
Debrecen, Gyomaendrőd, Szeged
tornával foglalkozó iskoláiból
érkeztek, valamint természetesen
Izsák is mind a két korcsoportban
indult a kupán. Az I-II. kcs-ok
versenyét a debreceni csapat
nyerte meg. Az izsáki tornászok 5.
helyen zárták a versenyt. A III-IV
korcsoportosok küzdelmében az
első helyet az izsákiak szerezték
meg! A felsősök között az egyéni
összetett versenyben két izsáki

tornász is felállhatott a dobogóra. Szabó Gábor 1., Vida Máté 3.
lett. A pontozóbírók, Keszthelyi
Rudolf olimpikon, a Magyar Diáksport Szövetség torna szakágának
vezetője, valamint Kis-Tóth Sándor és Molnár Imre olimpikonok
vezetésével értékelték a tornászok
teljesítményét.
A verseny támogatói: Adrenalin Energiaital Kft., Bács-Kiskun
Megyei Torna Szövetség, Beke és
Beke 2000 Kft., Birkás Pincészet,
Friss-Hasáb Kft., Izsáki Horgász
és Pihenőpark, Izsáki Házitészta
Kft., Kaefer-Heibl Isoliertechnik
Kft., Kakulya Zoltán, KiskunNext Autósiskola, Kovács László, Laguna ABC Kft., Losonczi
Mihály, Minibor Pincészet, Páli
Trans Kft., Prikkel László, Royal-

sekt Zrt., Mondok Kft. és Varga
Birtok Pincészet. Köszönjük a
segítségüket!!
Január 20-án, Kecskeméten
a Diákolimpia megyei döntőjében versenyeztünk. Mindkét
korcsoportban az izsákiak lettek
a megyebajnokok. Így mind a két
csapat bejutott a Torna Diákolimpia országos elődöntőjébe. Az
egyéni összetett versenyben is
sikeresek voltunk. Az I-II. korcsoportban Langó Zoltán megnyerte
a versenyt, Józsa lászló 2. lett.
A III-IV. korcsoportosok között
Szabó Gábor lett a bajnok, Cséplő
Dávid 3. helyezést ért el.
Csapattagok: I-II. korcsoport - Bárdi Márk, Józsa László,
Konkoly Dominik, Kovács Milán, Langó Zoltán és Vida Izsák.
III-IV. korcsoport - Bíró János,
Cséplő Dávid, Langó Dávid,
Lestár Krisztián, Szabó Gábor,
Vida Máté. A hazai versenyen a
csapattal tornázott még Digner
József, Madzsó Martin, Marton
Alex, Szabó Gergő.
Szabó József
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Az Arany sárfehér Szőlőés Bortermelők Szövetkezetének tájékoztatója
„a gyengék erőssége az egység”
Tagjaink részéről jogos az
érdeklődés a Helibor átalakulásával kapcsolatosan. Az átalakulás okát a kevésbé tájékozottak
részére újra, röviden ismertetjük. Az üzem forgótőke hiánya,
a bank részéről a halasztott
hiteltörlesztés lehetőségének
kizárása, a piaci gondok együttesen akadályozták a sikeres
tevékenység indítását az új
vállalkozásban. Annak idején,
2006 októberében, olyan lefejezett céget vett a társulás,
amelynek a tulajdonosa korábban értékesítette a jól ismert
izsáki pezsgőmárkák használati
jogát (Pompadour, Walton,
Claudius-, Voila, Kölyök pezsgők) a jelenlegi Törley és BB
100%-os tulajdonosi körének,
a Henkell&Schönlein német
cégnek. Ha nem rendelkezik egy
cég saját bevezetett márkákkal,
nem rendelkezik piaccal sem.
Ez a belföldi és export piac
hiányzott a sikeres induláshoz.
A hiányzó márkák helyett az
új cégmárkák fejlesztését, bevezetését és a piac újjáépítését
tovább nehezítette, hogy a korábbi cégnek még szállító olasz
üveggyár, kapacitás hiányra
hivatkozva, másfél évig nem
volt hajlandó pezsgős formapalackokat szállítani. Az okokat
többféleképpen értelmezzük.
Csak megjegyzésként, a hosszú
tortúra után végül is a bukaresti
üveggyártól kerül beszállításra
a pezsgős formapalack. Az értékesítés nem állt le, de üveg
hiányában nem sikerült az új
pezsgőmárkáknak olyan felvevő
piacot szerezni, ahogy azt a cég
vezetése induláskor eltervezte.
Az üzem működtetése és a banki
kölcsönök törlesztése mellett, a
termékek menedzselésére, az új
termékek marketing beindítására, további tőkebevonásra lett
volna szükség. Csak az arányok
miatt, hogy érzékelhető legyen:
az üzem vásárlásánál a 400
tagi termelő a nettó vételárnak
csak 2,6%-át tudta sajáterőként
biztosítani a hitel felvételéhez.
Sajnos mindez jelzi, hogy csak
alapanyag előállításából a termelők eredményt, tartalékot, nem
tudtak és tudnak képezni. Ezért
sem lehetett a termelői körtől
további tőkebevonást remélni.
A Royalsekt Szövetkezeti Pincészet létrehozására, amelyben

a három szövetkezet tagsága
27%-ban érintett, ezt a problémát szándékozott megoldani.
A kiutat új, tőkeerős, piaccal
rendelkező, nagy forgalmat
bonyolító, jelentős mennyiségű
szőlőalapanyagra igényt tartó,
szakmai befektető(k) bevonása
jelenti. Az Agárdy-telepi üzem
eszközeire kiírt első pályázat
érvénytelenül zárult. A három
térségi italgyártó vállalkozás
mellett egy német cég jelezte
vásárlási szándékát a borászati
üzemre. A német tulajdonlás
előzményeit és káros hatását
már jól ismerjük. Ezért sem
fogadná senki lelkesedéssel, ha
eredményesen pályáznának. Az
izsáki és térségi szőlőtermelőknek megnyugvást a helyi, ismert
vállalkozás belépése jelentheti,
akikkel eddig is kapcsolatban
álltak és a profilbővítésében, s
nem a visszafejlesztésében érdekeltek. A szövetkezet vezetősége
a jelenlegi helyzetben is azon
dolgozik, hogy a pályázat sikeres
lezárása után az alapító tagok,
akik a borászati üzem német
tulajdonból való kivásárlásában
résztvettek, az új tulajdonosi
körben is integrációs biztonságban lehessenek.
Termelőink betárolt borainak kiajánlása megtörtént,
megalázó árajánlatokat nem
akarunk elfogadni. Kedvezőbb
árajánlat és értékesítés esetén a
borok ellenértékét azonnal tagjaink számlájára utaljuk. Megnyugtatásképpen tájékoztatjuk
tagjainkat, hogy a betárolt borok
az átalakulástól függetlenül a
szövetkezet, illetve tagjainak
tulajdonát képezik.
A szövetkezet tagjai továbbra is kedvezményes áron
vásárolhatnak törzskötözőt a
szövetkezeti irodán! Ugyanott
a talajminták leadásának lehetősége továbbra is biztosított.
Az új induló AKG programmal
kapcsolatos kérdések esetén
személyesen, vagy telefonon szívesen állunk rendelkezésükre.

Németh Ferenc
hévízi kiállítása

Értesítés

Március 5-én, csütörtökön 17 órakor nyílik a hévízi
múzeumban Németh Ferenc
festménykiállítása. Az érdeklődőket Vértes Árpád polgármester köszönti, majd dr.
Szarka Lajos múzeumigazgató nyitja meg a tárlatot, amely
március 28-ig látogatható.

Elérhetőségünk változatlan: 6070 Izsák, Dózsa tér 3,
Tel/fx: 76/374-036, Mobil:
20/5693-783, 20/2362-558,
E-mail: aranysarfeher@sv-net.
hu, Internet: www.aranysarfeher.hu
Vezetőség

A Magyar Honvédség
2009. február 9-től február
28-ig. a Honvédségi robbantó téren megsemmisítési feladatokat hajt végre
munkanapokon 7 órától 19
óráig.
Trend-Fix Kft.
Izsák

A Tanítók Alapítványa az
Izsáki Erdei Iskoláért nagymértékben hozzá járul
ahhoz, hogy az alsótagozatosok Erdei Iskolában
tanulhassanak minden
évben. Kérjük, támogassa adója 1%-val az alapítványt!
Számlaszáma:
18354311-1-03

Szemétgyűjtő
kukák cseréje
A Saubermacher Kft. lehetőséget biztosít arra, hogy
a 110, illetve 120 literes
kukákat a lakosság 80 literesre cserélje, figyelemmel
arra, hogy ezek díja ebben
az évben nem változott.
Az akció a következő családokat érinti:
- egyedül állók esetén a 65.
év felettiek,
- családok esetén, ahol
mindkét fő betöltötte a 65.
életévét.
A kuka csere csak abban az
esetben esedékes a tulajdonos eddig bérelt kukát
használt.
Akik a fenti feltételeknek
megfelelnek azok a csere
iránti kérelmüket
2009. február 27-ig jelenthetik be a Polgármesteri
Hivatal titkárságán a
76/568-063-as telefonszámon, vagy pedig személyesen.
A kukák cseréjére 2009.
március 2.-án kerül sor a
Polgármesteri Hivatal udvarában.
Ekkor a régi kukát be kell
hozni és azt új kukára cseréljük.
Dr. Hauzmann János
címzetes főjegyző

2009. február 19.

Pályázati felhívás
A Tanítók Alapítványa az Izsáki Erdei Iskoláért, pályázatot
hirdet 3. osztályos tanulócsoportok részére.
A pályázat célja a gyermekek környezeti nevelésének fejlesztése
és az egészséges életmódra nevelés erdei iskola keretében.
A pályázat leadási határideje: 2009. február 28.
Egy tanulócsoport csak egy pályázatot adhat be.
Pályázati feltételek:

* szakmailag megfelelő és ellenőrizhető program,
* kirándulási terv
* 2008-2009-es tanévben történő megvalósítása
* a pályázati munka kiadási költségkalkulációja (részletes
költségvetés).
Pályázati cím: Tanítók Alapítványa az Izsáki Erdei Iskoláért
Kuratóriuma, 6070 Izsák, Kossuth L. u.39.

15 éves az Ezüst Gólya
Nyugdíjas Klub
Márciusban lesz 15 éve,
hogy megalakult az akkori
Városi Nyugdíjas Klub, amely
később felvette az Ezüst Gólya
nevet. A kerek évfordulóra
egy színvonalas kiadványt
jelentet meg a klubvezetés. A
kis füzetben megörökítették
az alakulás körülményeit,
számot adnak a másfél évtized fontosabb eseményeiről,
s emléket állítanak a már eltávozott társaiknak. Nemcsak
nyugdíjasoknak érdekes és
tanulságos fellapozni a szép
kiállítású könyvecskét.

Parázson járási rekordkísérlet
Március 21-én 8 órától éjfélig, tavaszköszöntőre várják az
érdeklődőket Kunadacsra. A program keretében a parázson járás
guinnes-rekordját szándékozik megdönteni két fiatalember. 222
métert kívánnak megtenni a forró „útvonalon”. Az egész napos
program keretében kirakodó vásár, főzőverseny, népművészeti
műsorok, népzenei és popkoncertek, táncbemutatók -ebben
az izsáki mamamrettek is fellépnek- és egyéb látványosságok
várják az érdeklődőket.

Kipróbált receptek
Rakott zöldség
olasz módra
Hozzávalók: 50 dkg burgonya, 50 dkg sárgarépa, fél fej
zeller, 2 csirkemell (sült), 1 fej
vöröshagyma, 8 dkg vaj, 3 dkg
liszt, 5 dl tej, 10 dkg reszelt sajt,
őrölt bors, só
Elkészítés:
Forrásban lévő vízbe tesszük a megtisztított és csíkokra
vágott zöldségeket, 5 percig
főzzük, majd félretesszük. A
felaprított hagymát 3 dkg vajban
megpirítjuk, majd rászórjuk a
lisztet, és fölengedjük a tejjel.
Kislángon, kevergetve besűrítjük. Hozzáadjuk a reszelt sajtot,
fűszerezzük, és félretesszük.
3 dkg vajban 5-6 percig pároljuk a felszeletelt burgonyát és
a csíkokra vágott húst, majd
itatóspapírra szedjük. Tűzálló
tálba rétegezzük a burgonyát, a
csirkehúst, a sárgarépát és a zel-

lert, majd ráöntjük a sajtmártást.
A maradék vajat forgácsokra
vágva rászórjuk, és forró (200
?C-os) sütőben 1 órán át sütjük.
(Félidőben mérsékeljük a sütő
hőmérsékletét.)

Olasz csirke
Hozzávalók:
4-6 db egész csirkecomb,
2 evőkanál oliva olaj, fél kg
paradicsom, egy fej vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma,
babérlevél,rozmaring ágacska,
só, bors
Elkészítés:
Az olivaolajon pároljuk meg
az összevágott vöröshagymát,
utána tegyük bele a szétkapart
fokhagymákat, kicsit forgassuk
át, majd tegyüzuk rá csirkecombokat (ha fogyókúrázol bőrözd
le előtte). Sózd, borsozzuk, dobjuk rá a babért és a rozmaringot,
majd az összevágott paradicso-

mot. Főzzük puhára. Szedjük ki
a húsokat, és a mártást paszírozás után öntsük rá.

Olasz gombaleves
(Zuppa di funghi)
Hozzávalók: Fél kg vargánya, 1 l marhahúsleves, 1
csomó finomra vágott petrezselyemzöld, 6 mentalevél, 4
szelet fehérkenyér, olivaolaj,
só, bors.
Elkészítés:
A gombát apróra vágjuk és
a mentával kevés olivaolajban
megpároljuk. Sóval és borssal ízesítjük. Mikor a gomba
megpirult, hozzáadunk egy
átnyomott gerezd fokhagymát
és további 15 percig pároljuk.
A kenyeret megpirítjuk és
bedörzsöljük a másik fokhagymagerezddel. Végül a kenyeret
egy tálba tesszük és rámerjük
a levest.
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Jégvirág
Nos, az ideinél keményebb, gyerekkorombeli telekre gondolok. Odakint a fagy az úr. Nem is tudom, az apró kis madarak,
gyenge ágacskák hogyan maradnak életben, hiszen itt kegyetlen
a törvény: aki gyenge, pusztuljon! És ez a szívtelen, fagyos halál
valami mesebeli, buja trópusi növények leveleit leheli az ablakra.
Nem kívülről, belülről. Van valami nagyon szép a halálban: a
kíméletlen törvény művészete bennünk.
Ma még itt a farsang, sokszor túlzó bolondságaival, de már
elénk rajzolódik egy hét múlva Krisztus keresztje. Kívül az irgalmatlan hatalom zordsága, halálos terve, Jézus lelkében a legszebb
áldozat. Az értünk való odaadás eltökéltsége, az Atya akaratának
teljesítése. Csonttá-bőrré soványodott rabok megosztott kenyere,
ínségben a koldus hetedik krajcárja. A halál pusztítani akar; Isten
pedig a halál csontujjával remekel szépségeket.
„Eljött az óra. Az Emberfiának meg kell dicsőülnie!” A legkínosabb óra a legnagyobb szeretettel ajándékoz meg minket. A
búzamag a földbe hullik, elhal, és százszoros termést hoz. „Ti is
most sírtok és jajgattok, de szomorúságtok örömre fordul.” Mint
a szülő anyáé, aki vajúdásának kínjaival hozza világra gyermekét,
a csodát, amely az élő Isten legszebb műve. Akit szeretni lehet,
akiért élni-halni kell.
Halálra vált, megbékélt arc a koporsóban. Egy héttel azelőtt
azt mondta: „Ha látnám, hogy egy kutya így szenved, agyonütném,
mert nem bírnám nézni. Ezerszer meg ezerszer kimondom Jézus
nevét, hogy ne ordítsak, mert kímélem a családomat.” A fájó
testben a halál akar győzni, a lélek közben olimpiai győzelmet
vív, s megnyeri az Élet koszorúját.
Haláltábor, az emberi kegyetlenség, az Isten nélküli embertelenség múzeuma. Halálra ítéltek ezrei, akiket csak a haláltól
való rettegés tart még talpon. Tizedelés, feljajduló apa: „Jaj,
Istenem! Édes feleségem, kedves gyermekeim!” Előlép egy vézna kis rab: Én meg akarok helyette halni! A haláltábor ablakára
a legszebb jégvirágot festi az önzetlen, jézusi hűség: Életemet
adom értük!
Csodáltam régebben, amikor még voltak, a jégvirágokat.
Csak akkor még nem tudtam, hogy minden szépnek ára van,
minden jóságért meg kell küzdeni, s minden kegyetlenség Istennek tetszőbbé farag bennünket. A meggyilkolt kézilabdázó
édesapja felajánlja veséjét a másik súlyos sérült sportolónak.
Fájdalma édes gyümölcse. Isten a legszörnyűbb tragédiát is
javunkra alakítja, a halált is szépséggé rendezi, mint a kemény
fagy az emberi leheletet az ablakon. Halál, hol a te győzelmed,
halál, hol a te fullánkod?
Podmaniczki Imre plébános

Református múltunk 10.
„Mi alább irattak Tekintetes Nemes Pest Pilis
és Solt törvényessen egyben foglalt Vármegyekk
szolga Bírája és esküttye, adjuk tudtára mindenekk. a kikk. illik: Hogy Msgos Groff Grasalkovits
Antal ő Felsége Belső titkos Tanátsának, Magyar
Ország Personalissának, N. Arad vármegyének Fő
Ispánnyának; úgymint emlitett N. Vármegyekk
Administratorának kegyes exmissioja és instructioja mellett, de kivált M. Groff Althan Károly Mihály Váczi Püspök Uram ő Excellentiaja különös
és kegyes engedelméből, ide ki jövén és az Helvetica Confession lévő Isáki lakosok reversalissára
nézve régi Templomjukat ad interim nékiek vissza
adván, minthogy azt a jövő szent Mihály napkor ő
Excellentiajanak; a Papista lakosok számára tartoznak vissza adni: azért a helyett önnön magok
által építendő Oratoriumuk excindaltunk és designáltunk az Kalvinista lakosok számára az előbbeni
Templomhoz approportionalt helyet. Melynek is
tudniaillik a hossza 9 ölből és egy schuchbol, a
szélessége pediglen 3 ölből és 4 schuchbol állo a
falaknak vastagságaival együtt és azt resignáltuk
nékiek olly expressa conditioval és tellyes securitassal, hogy azon helyen epittethessenek magokk.
Oratoriumot Mór (török ? - n.a.) téglából; annak
fundamentoma és azon fellyül is két schuhnyira
kő rakásból tehessen, úgy mindazonaltal hogy az
általunk lett excisiot semmiképpen ne nagyobbithassák. Melly Oratoriumot annakutánna úgy

Rajzpályázat a katolikus templom
200. évfordulója alkalmából
A templom kerek évfordulója alkalmából gyermekrajz
pályázatot hirdetett az iskola és
az egyházközség. A kiírásra több
mint ötven alkotás érkezett,
melyeket a Közösségi Házban
láthattak az érdeklődők egy
kiállítás keretében. A pályázat
győztesei: Mécs Viktória, Szarka
Bernadett, Radics Georgina, Fodor Kitti Varga István, és Szűcs
Máté. Gratulálunk minden pályázó alkotónak, hiszen valamennyien igen szép munkákat
készítettek!

- Istentisztelet Kisizsákon: február 22., 13.30-tól
- Úrvacsora böjtfő vasárnapján: március 1., 10 óra; ezt megelőzően, csütörtökön, Pénteken és
szombaton 18.00 előkészítő istentiszteleteket tartunk a gyül. házban.
- Aláírásokat gyűjtünk a lakosság körében a következő ügyek támogatására: a szemétszállítási
díj támogatásának megvonása ellen, az óvoda és az általános iskola társulásba való bevonása ellen,
a zeneművészeti oktatás megszüntetése ellen. Az összegyűlő aláírásokkal a határozatok és tervezetek visszavonására szólítjuk fel a város képviselő-testületét. Az íveket alá lehet írni a Lelkészi
Hivatalban és a gyűjtésben is várunk segítséget.
- Adója 1%-val támogassa a Magyarországi Református Egyházat, technikai számunk: 0066.
- Másik 1%-val támogassa az izsáki egyházközség alapítványát: Feltámadunk Alapítvány,
adószám: 18351545-1-03. Támogatásaikat előre is köszönjük !

IKEM hírek
- Február 21-én (szombat), 16.00 órától Dr. Szacsky Mihály professzor úr tart előadást: „Hogyan éljük túl a halálunkat ?” címmel. helyszín: OTP feletti tanácskozó terem (Pártok Háza).
- Február 22-én (vasárnap), 11.00 órától Bú József szatmárnémeti fafaragó műveiből nyílik
kiállítás a református gyülekezeti házban. A kiállítást megnyitja: Kis-Tóth Ferenc, a budapesti
Képzőművészeti Egyetem tanára. Mindenkit szeretettel várunk !
- Március 7-én (szombat), 15.00 órától Szondi Miklós tanár úr tart előadást: „ Ne legyen
sok a rovásodon !” címmel a székely-magyar rovásírásról. Helyszín: református gyülekezeti ház.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk !
- Március 21 (szombat), 16.00órától Székely Ádám irodalomtörténész tart előadást: „ Márai
Sándor és a bécsi döntések” címmel. helyszín: Ipartestület székháza: Gábor Áron u.1. A belépés
ingyenes, de nem olcsó !
- Kérjük, hogy adója 1%-val támogassa az Izsák és Környéke Erdélyi Magyarok Közhasznú
Egyesületét, s ezzel a közművelődés szolgálatát ! Adószámunk: 18364107-1-03.

MEGEMLÉKEZÉS
Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak.
akik ismerték, szerették

Jávorka Endrét,
akit teremtő Istenünk
egy éve magához szólított.
Szarka Bernadett munkája

közli:
Nagy Árpád

Gyülekezeti hírek

Egyházi hírek
- Február 22-én, Farsang vasárnapján katolikus iskoláink
megsegítésére gyűjtünk adományokat. A katolikus iskolák
igazgatói buzdítják a családokat, hogy gyermekeiket ezen
intézményekbe irányítsák továbbtanulásra.
- Február 25-én, Hamvazószerdán kezdődik a Nagyböjt, a
húsvét előtti bűnbánati idő.
Hamvazó szerda szigorú böjti nap. Nagyböjt péntekein
hústól való tartózkodással is kifejezzük bűnbánatunkat. Az
esti szentmisében és nagyböjt első vasárnapján is hamvazkodunk.
- Nagyböjtben minden pénteken esze fél 6-kor keresztúti
ájtatosságot tartunk, utána a szentmisében nagyböjti elmélkedések lesznek.

mint sajátjokat fogják bírni és valamint ekkorig
volt úgy , ezután is leszen minden háborgatás
nélkül szabad exercitiomjok és se magok se Predikatorjok vagy Mesterek a szokott magok Religioja
exercitiumaban nem haborgattatnak, suprema
Authoritate et benigna Dispositione Regia salva
permanente. Melynek nagyobb bizonyságára és
azon lakosok securitassára attuk ezen Testimonialis levelünket ugyan fellyül emlitett, Isaki
Helységben februarius Havának 9-dik Napján
1747-ik esztendőben.
L.S. (pecsét helye) Kostyán Imre fellyül
emlitett Tek.N. Törvényessen egybe foglalt Vármegyekk szolga Bírája mp.
L.S. (pecsét helye) Fribait János ugyan azon
N. Vármegyének esküttye mp.”
„Ezen Úrnak Háza epittetett 1747 esztendőben Diebus Julii et Augusti. Mostan kegyelmessen
uralkodo felseges Koronas Királyné Asszonyunk
engedelméből, Méltóságos Groff Althán Mihály,
Váczi Püspök és Méltóságos Groff Grasalkovits
Antal Personalis Úr, ő Excellentiajok positiojokra.
És a Tekintetes földes Uraságnak consensusából,
Pap György Bíróságában és a Betsületes Tanátsnak
Istenes forgolodásokbol.”
(Valószínűsíthetően, ez a felirat örökítette
meg a viták nyugvópontra jutását...)- n.a.

Fia, Testvére, Szülei

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Te sosem leszel halott örökké élni
fogsz akár a csillagok

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik
Takács Károly
temetésén megjelentek,
sírjára koszorút, virágot
helyeztek, fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

IZSÁKI Hírek
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Baba-mama sarok

Közlekedés babakocsival
avagy láthatatlan embernek érzem magam

Mióta babakocsival közlekedem rájöttem, hogy nem olyan
egyszerű az élet, még mindig
felér egy akadályversennyel. Kellene egy kismama érdekvédelmi
szervezet, amely elintézné, hogy
babakocsival mindenhova be
lehessen jutni, hogy legyenek
pelenkázó, szoptató helyiségek.
Mert bizony a gyereket nem lehet beprogramozni, hogy akkor
egyen csak, vagy akkor kakiljon,
amikor otthon vagyunk. Egyik
alkalommal, amikor éhes volt a
lányom, meg kellett szoptatnom,
de hol? Izsákon a központban?!
Szükség törvényt bont, irány a
pad, elő a textil pelenka, ami
takar. Volt ez így Kecskeméten
is, az egyik bevásárlóközpontban. Hol? Hát ahol pad van
és amikért mindenki harcol,
vagy éppen csókolózó fiatalok
hagynak maguk mellett 1 mm
helyet. Sikerült egyet találni, a
legforgalmasabb helyen, a WC
mellett. Az emberek közül legtöbben kedvesen mosolyogtak,
de volt olyan is, aki férfi létére
szembeállva végignézte, az egész
„aktust”. Nem mondom, nem
volt olyan meghitt.
Persze a gyermek a legjobbkor tudja magát nyakig összekakilni. Karácsonyi nagybevásárlás, tele ünnepi hangulatú emberekkel a Malom, még szerencse,
hogy a párom is ott volt, sőt ő
fogta a csajszit. A földszinten ért
utol minket a végzet, szégyenszemre csöpögött már minden.

Keressünk pelenkázót! Csörtetés a WC felé, de ott nincs.
Minden emeleten eljátszottuk,
mire rájöttünk, hogy csak a
harmadikon van. Nyomulnánk
végre befelé, de zárva, csak a
biztonsági őr nyithatja ki. Persze
sehol sem volt, útnak indultunk
megkeresni, észrevettük, de
mire utánaeredtünk, elment
az ellenkező irányba, indult az
üldözés... Mire bejutottunk tetőtől talpig át kellett öltöztetni
babukánkat.
Ábel Anita gondolatai helytállóak: „Ilyenkor megfordul a fejemben, hogy vannak elvárások
a kismamákkal szemben: légy
ápolt, csinos, ne hízz el, legyél
odaadó, legfontosabb a család,
ne rohanj vissza dolgozni, légy
mobilis és fitt... és még sorolhatnám, de egy idő után elszáll
a lila köd, és nekünk is létezni
kell a valóságban, és a valóság
bizony kiábrándító és korántsem
baba-mamabarát.”
A valóság? Járdán parkoló
autók, amik tulajdonosai elérik
azt, hogy a kocsijuk nem lóg le a
főútra a Vino előtt, de nekünk babakocsistól, gyerekestől meg kell
küzdenünk akár a kamionokkal
is! Drága uram javasoltam cinkosan, „Húzd meg a kocsi oldalát
vagy vigyél magaddal cetliket és
írd rá: A járda a gyalogosoké!”
Csak legyintettem, de a következő
sétánknál úgy hiányoztak azok a
cetlik! Ja, és ha esik az eső... Na
akkor van nemulass, a szimpa-

BABACSEMEGÉK
Babakeksz

víz

Hozzávalók: 2 ek. Ráma, 2-3 ek. cukor, 10 ek. kukoricaliszt,

A hozzávalókat összegyúrjuk, kukoricalisztes deszkán vékonyra
nyújtjuk, óvatosan szaggatjuk, sütőpapíron 15 percig sütjük.

Babapiskóta

Hozzávalók: 10 dkg cukor, 4 db tojás, csipet só, 10 dkg gluténmentes liszt, vagy kukoricaliszt, vaníliás cukor
5 dkg cukrot a tojássárgájával jó habosra kikeverjük, míg bele
nem olvad a cukor. A tojásfehérjét egy csipet sóval kemény habbá
verjük. Fokozatosan belepergetjük a másik 5 dkg cukrot.
Addig a tojássárgájába szépen lassan belekeverjük a lisztet és
a vaníliás cukrot (ne ijedjünk meg, mert a lisztben el fog veszni
a tojásos massza). Ezután a fehérjehabot is lassan beletesszük a
sárgájába.
Nyomózsákba töltjük a masszát és sütőpapírra nyomjuk, de
messze egymástól, mert még duzzadni fog.
Vízpermetezővel spricceljük meg. Kb. 20 percig süssük.

Burgonyás keksz

Hozzávalók: 10 dkg rizsliszt, 15 dkg burgonya, 1 ek. zsiradék, 1
tk. szódabikarbóna, só
A megmosott burgonyát héjában megfőzzük, leszűrjük, megtisztítjuk, forrón áttörjük. Összekeverjük a liszttel, a szódabikarbónával, a sóval, a zsiradékkal és annyi vízzel, hogy könnyen gyúrható
massza legyen. Félujjnyi vastagra kinyújtjuk, és pogácsaszaggatóval
kiszaggatjuk. Zsiradékkal kikent sütőformába tesszük és forró sütőben megsütjük.
Jó étvágyat!

Kedves Kismamák!
A Baba-mama Klub alkalmi díja 150 Ft-ra emelkedett!

tikus autósoknak sajna nem jut
eszébe, hogy a jó minőségű úton
lévő pocsolya kellemes zuhanyhatással is rendelkezik...
A zebra. Szeretnénk átkelni,
a szándék megvan. Többször
nekiindulunk, de senki nem látja,
hogy át akarunk kelni. Várunk
türelmesen, na majd most, ám
hiú ábránd, csak egy nagyautós
fiatal parkol épp a zebrán, ahol
mi állunk!!! Az esetek többsége
hasonló, de vannak kivételek is,
ami olyan jól tud esni, mert egy
kismamának is vannak sürgős
teendői, neki van a legszigorúbb
főnöke, akinél, ha itt az idő nincs
mese.
Manapság egyre több helyre be lehet jutni babakocsival,
legyen az üzlet, posta, étterem.
Bár van egy fontos hely, ahova
még sem, a Polgármesteri Hivatal. Nem panaszkodom, fogom a
babakocsit és akár a lépcsőkön is
felcipelem, mert vannak lábaim,
ilyenkor mindig eszembe jutnak
a mozgássérültek, akik tényleg
csak mások segítségére vannak
utalva.
Mindent egybevetve, kérem
az embereket, hogy egy kicsit
más szemmel nézzék a mindennapokat, hisz nekik is volt már
saját babakocsijuk, vagy lesz a
lányuknak, unokájuknak. Lehet,
hogy bele sem gondolnak, hogy
parkolásukkal, közlekedésükkel
egy nehéz nap figyelmetlenségével másoknak kellemetlenségeket okoznak. Köszönjük!
Még farsang van, de már
nem sokáig. Ősidők óta a mulatozás, bálozás és a vigadozások
ideje volt ez az időszak. De ez
volt a párkeresés, udvarlás,
majd az esküvők, lakodalmak
fő időszaka is. Aki pedig még a
böjtben is mulatozni akart, azzal
is csillapították a vágyát, hogy
aki a nagyböjtben mulat, annak a
következő nyáron le fog hullani
a szilvája a fáról. (Ma már mindenki tudja, hogy semmiképpen
sem lehet kihagyni a teljes növényvédelmet.) Mára már sokan
nem tudják -főképp a fiatalok-,
a farsangi népszokásokhoz hozzá tartozott a tuskóhúzás is.
Ezt azokkal a „vén” lányokkal
járatták el, akik nem keltek el,
vagyis nem kérték feleségül
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Biztosan jól fejlődik
gyermekem?
Közel két évtizede dolgozom csecsemők és kisgyerekek
között, mint védőnő. A szülőkkel együtt követhetem végig a
megszületett életek első éveit.
Együtt csodáljuk, hogy a pici
újszülött milyen ügyesen tartja
már a fejét, mosolyog, nézelődik, később hogy fordul meg,
hogy ül majd áll föl. Kísérjük
első lépéseit, segítjük a beszédfejlődésben, mozgásfejlődésben.
Nem mindig zökkenőmentesek
ezek a tanulások. Előfordul,
hogy felmerül a kérdés a szülőben, vajon korának megfelelően
fejlődik-e gyermeke? Előfordul
gyakran, hogy az egyik fejlődési
területen kicsit előbb tart, míg a
másikon lemarad. Olyan esettel
is találkoztam már, amikor csak
az óvodában vagy az iskolapadban derült ki, hogy maradt
olyan területe az agyközpont
fejlődésének, ami nem éri el az
elvárt szintet. Például nehezen
bírja ki a foglalkozások idejét, hiperaktív a gyermek vagy
számolási nehézségei vannak.
Igen, tudom, nem vagyunk
egyformák, nem is lenne jó,
ha azok lennénk, de örömmel
látjuk, hogy sok esetben tudnak
segíteni ezeken a problémákon
a szakemberek.
Egyre többet hallunk a torna jótékony hatásáról. Ma már
kedves szakemberek tornagyakorlatok összeállításával,
megtanításával igen jó eredményeket tudnak elérni például a
fent említett területeken. Mikor
érdemes ezzel foglalkozni? Tu-

lajdonképpen a csecsemőkor
legelejétől a kisiskoláskorig. A
gyermek korától függően másmás területet segítenek vele.
Ha a kedves olvasónak van
olyan gyermeke, unokája, akivel
kapcsolatosan szeretne kérdést
feltenni, vagy szeretné, ha testi-lelki fejlődése egyensúlyban
lenne, szeretettel hívom egy
előadásra 2009. február 24-én
16:00-ra az OTP feletti terembe,
ahol egy kedves TSMT (tervezett
szenzomotoros tréning) terapeuta, Csányi Ildikó fogja nekünk
elmondani, hogyan segíthetjük
gyermekünk fejlődését. Ha minden a legjobb, akkor is merem
ajánlani, hogy meg is tudjuk
tartani ezt az állapotot. Minden
kedves érdeklődőt szeretettel
várunk!

Farsang

„öreglány”, aki a farsangból kimaradt és már túl van a huszadik
évén. Az adott tuskót a bejárati
ajtó külső kilincsére pányvázták.
Az ajtó persze befelé nyílt, így
amikor kinyitották az ajtót, az
ajtónyitó vele együtt húzta a
tuskót is. A szervezők persze
úgy alakították a dolgot, hogy
akkor biztosan az „öreglány”
nyisson ajtót. Ha így sikerült,
akkor jót nevettek az ott leskelődők, a szenvedő alany pedig
bosszankodott, pironkodott.
(Akkor még elpirultak a lányok.)
Voltak, akik igyekeztek minél
előbb férjhez menni. Talán erre a
helyzetre írta Arany János Csalfa
sugár címû verse.

őket a farsangban és már megközelítették, vagy meghaladták
a huszadik életévüket. Ez bizony
akkoriban nagy szégyen volt
rájuk nézve. Azokra rásütöttek
olyan rossz feltételezéseket,
hogy biztos valami hibájuk van,
vagy betegek, netán lusták, vagy
már lányként igen szeszélyesek.
Ha jelentékeny szépséghibája
volt egy lánynak azt meg mindenki láthatta.
A következőkben leírom
azoknak, akik még nem tudják,
miként is zajlott régen a tuskóhúzás. Kell hozzá egy nem
túl nagy fatuskó. Azért nem túl
nagy, mert a nagyot képtelenség
lenne húzni. Kell még hozzá egy

Akit pedig előrehaladottabb koráig sem kértek feleségül, ekként
sopánkodott a XVIII. században:

Amor omnia vincit*

Szűzek, ifjak sírjatok.
Rajtam szomorkodjatok,
Víg tanácsot adjatok,
Mert búm, s bánatim nagyok.
Vallyon ki meg ne szánna,
Több eszetndőim száma,
Mint szoknyámnak az ránca,
Lábam is rossz a táncra.
Életem holtig szomorú,
Fejemen koszorú.
Száraz, mint a vén kóró,

Hasam, s farom domború.
Harminc fársángot értem
Krónika lehet éltem
Sok pendelt összvenyírtam,
Még senki sem jött értem.
Bárcsak immár jönnének,
Ha nem ifjú legények,
Akármelly rozsdás vének
És ördögbe vinnének.
(*A szerelem mindent legyőz.)

Vandlikné Ficsor Renáta

A nagy érdeklődésre
való tekintettel
2009-ben is fogunk
nőgyógyászati
rákszűréseket tartani.
Ezek időpontjáról
érdeklődni lehet
az egészségházban.
Tel: 76/ 374-032
Legközelebbi
időpont:
március 20-án délelőtt.
A rákszűrést
dr. Csuka Ferenc
végzi.

Varga László

Csalfa sugár

Kis bokor, ne hajts még,
Tél ez, nem tavasz;
Kis lány, ne sóhajts még;
Nem tudod, mi az.
Bokor új hajtását
Letarolja fagy;
Lány kora nyílását
Bú követi, nagy.
Szánnám a bokorkát
Lomb- s virágtalan;
S a lányt, a botorkát
Hogy már oda van!
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IZSÁKI Hírek

. oldal

A falugazdász tájékoztatói
„Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot”
Az 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet az egységes területalapú támogatások és egyes
vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti
Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való
átváltási arányának meghatározásáról szól.
A rendelet célja, hogy a „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartását
szolgáló, egyes nemzeti és európai uniós jogszabályokban előírt minimális gazdálkodási
és környezetvédelmi követelmények meghatározásával biztosított legyen a mezőgazdasági
földterületek jó mezőgazdasági és ökológiai állapota, továbbá hogy az állatok állategységre
való átváltási arányai meghatározásra kerüljenek.
A rendelet szerinti előírásokat az alábbi támogatások igénybevétele esetén kell alkalmazni:
1) az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból (a továbbiakban: EMGA) finanszírozott
egységes területalapú támogatás; illetve
2) az EMVA-ból finanszírozott
• kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs
kifizetés,
• Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs
kifizetés,
• agrár-környezetgazdálkodási támogatás;
3) minden egyéb támogatás, amelyekre vonatkozóan az adott támogatás részletes
feltételeit meghatározó jogszabály az e rendelet szerinti előírások alkalmazását írja elő.
Az előírásokat a földhasználók gazdaságuk teljes területén kötelesek betartani a támogatás igénylése esetén.
Az előírások be nem tartása esetén a gazdálkodó számára kifizetendő közvetlen támogatás, a teljes összegére vonatkozóan a meg nem felelés mértéke, súlyossága, tartóssága
alapján csökkentésre kerül. A rendelet tartalmazza a tényállás besorolására, a szankciók
mértékének meghatározására vonatkozó előírásokat is.
Ismételt meg nem felelés, ha ugyanazon HMKÁ előírás megsértése három egymást
követő éven belül több mint egy alkalommal került megállapításra, feltéve, hogy a földhasználót értesítették a korábbi HMKÁ meg nem felelésről és adott esetben a földhasználónak
lehetősége volt megtenni a szükséges intézkedéseket az előzőleg megállapított HMKÁ nem
megfelelés megszüntetésére.
Amennyiben a gazdálkodó a parlagfű virágbimbó kialakulását június 30-ig nem akadályozta meg, illetve a vegetációs időszak végéig nem tartotta fenn és emiatt a növényvédelmi
szerv eljárást indít vele szemben, azt az MVH a gyommentes állapot be nem tartásának
tekinti.
Egybeművelt tábla esetén bármely meg nem felelés megállapításra kerül, az egybeművelésben érintett minden parcellára egységesen vonatkozik.
A rendelet hatálybalépése a kivételektől eltekintve 2008. május 2.
A „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” előírásai:
1. Talajerózió elleni védelemre vonatkozó előírások:
a) 12%-nál nagyobb lejtésű területen az alábbi kultúrák termesztése tilos: dohány,
cukorrépa, takarmányrépa, burgonya, csicsóka.
b) 12%-nál nagyobb lejtésű területen a kukorica, silókukorica, napraforgó (2008.
szeptember 1-től hatályos):
ba) rétegvonalas művelés mellett termeszthető, vagy
bb) termesztése esetén a nyári betakarítású elővetemény tarlóját a betakarítást követően
október 30-ig meg kell őrizni és gyommentes állapotban kell tartani, vagy
bc) másodvetésű takarónövény alkalmazása mellett termeszthető.
2. Erózió ellen kialakított teraszok megőrzése kötelező szőlőültetvények esetében.
3. Vetésváltásra vonatkozó előírások: (viszonyítási alap a 2008. évi területalapú kérelem)
a) Egymás után két évig termeszthető: rozs, búza, tritikálé, árpa és dohány;
b) Egymás után három évig termeszthető: kukorica;
c) Több évig termeszthető maga után: évelő kertészeti kultúrák, évelő takarmánynövények, fűmagtermesztés, méhlegelő céljából vetett növények, illetve energetikai hasznosítás
céljából vetett többéves növények, valamint a rizs;
d) Minden egyéb növény egy évig termeszthető.
4. Tarló, nád, növényi maradvány, valamint gyepek égetése tilos. (kivétel növényvédelmi
hatóság, természetvédelmi hatóság határozata alapján)
5. Mezőgazdasági területeken vízzel telített talajon mindennemű gépi munkavégzés
tilos, kivéve a belvíz, árvíz levezető árkok létesítésekor és értékmentéskor végzendő gépi
munkavégzést.
6. A gyepterületek túllegeltetése, valamint maradandó kár okozása tilos. (kivétel természetvédelmi hatóság határozata alapján)
7. A mezőgazdasági területeket gyommentesen kell tartani.
Gyommentes állapot: gyommentes állapotúnak kell tekinteni azt a hasznosított
területet, amelyen különböző - kémiai, fizikai, biológiai - gyomszabályozási módszerek
alkalmazásával megakadályozták a gyomnövények kelését, a szaporító képletek kialakulását, olyan mértékben, hogy a gyomnövényekkel való borítottság a parcella kiterjedésének
30%-át, illetve 3 hektárnál nagyobb parcella esetén az egybefüggő 1 ha-t nem haladja meg,
továbbá nem tartalmaz aranka fajok; parlagfű; selyemkóró gyomnövényt.
8. A mezőgazdasági területeken a hasznosítás szempontjából nemkívánatos fás szárú
növények megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni.
Nitrát adatszolgáltatás
Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint
az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szól.
A Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat előírásait a nitrát-érzékeny területen gazdálkodóknak be kell tartaniuk.
Az adatszolgáltatás és nyilvántartás vezetéséről szóló jogszabályi részek nemcsak a
nitrát-érzékeny területen mezőgazdasági tevékenységet folytatókra, hanem a nem nitrátérzékeny területen a magánszemélyek háztartási igényeit meghaladó mértékben állattartást
végző természetes és jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaságokra is vonatkoznak.
Háztartási igényt meg nem haladó mértéknek minősül az állattartás, ha baromfi esetében
3 számosállatot (pl. 215 tojótyúk és kakas), vegyes állattartás esetében 5 számosállatot (pl.
1 tehén és borja, 10 hízó és 70 tyúk) nem haladja meg az állatállomány nagysága.
A nitrát-érzékeny területen mezőgazdasági tevékenységet folytatónak és az állattartással

foglalkozónak a gazdálkodási évre vonatkozóan (szeptember 1. és azt követő év augusztus 31. között) az adatszolgáltatást megalapozó folyamatos nyilvántartást kell vezetnie
a külön jogszabály szerinti Gazdálkodási Napló tápanyag-gazdálkodásra, trágyázásra,
parcella művelési adatokra, valamint állattartásra vonatkozó lapjain vagy ennek megfelelő
adattartalommal.
A nitrát-érzékeny területen mezőgazdasági tevékenységet folytatónak és az állattartással
foglalkozónak a nyilvántartást és a beküldött adatlap másolatát, valamint a talajvédelmi
terveket 5 évig meg kell őriznie.
2008. január 1. és december 31. közötti időszakra az adatszolgáltatást a rendelet
szerinti adatlapon (6. sz. melléklet) 2009. február 28-ig kell teljesíteni a mezőgazdasági
tevékenység helye szerint illetékes talajvédelmi hatóságnak.
2008. szeptember 1. és 2009. augusztus 31. közötti időszakra az adatszolgáltatást már
2009. december 31-ig kell teljesíteni.
NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályai
A 269/2007. (X. 18.) Kormányrendelet határozza meg a NATURA 2000 gyepterületek
fenntartásának földhasználati szabályait.
A Natura 2000 gyepterületeken a támogatás igénybevételétől függetlenül a földhasználati szabályokat mindenképpen be kell tartani.
A NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályai a következők:
- A gyepterületeket legeltetéssel, illetve kaszálással kell hasznosítani.
- Gyepterületen csak szarvasmarha, juh, kecske, szamár, ló és bivaly legeltethető.
- A gyepterület túllegeltetése tilos.
- A gazdálkodási tevékenység során a gyepfelszín maradandó károsítása tilos.
- Tápanyag-utánpótlás csak a legelő állatok által elhullajtott ürülékből származhat,
trágya kiszórása tilos.
- A terület legalább 5, legfeljebb 10%-át kaszálásonként változó helyen kaszálatlanul kell
hagyni.
- A belvíz gyepterületről történő elvezetése és a gyepterület öntözése tilos.
- Napnyugtától napkeltéig a gépi munkavégzés tilos.
- A Natura 2000 gyepterületeken a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
felügyelőségnek, helyi jelentőségű védett természeti területnek minősülő Natura 2000
gyepterület esetében a települési önkormányzat jegyzőjének, a fővárosban a főjegyzőnek
az engedélye szükséges, amelyet természetvédelmi hatósági jogkörében eljárva ad ki:
a) a nád irtásához, valamint
b) az október 31. és április 23. között történő legeltetéshez.
- Vadgazdálkodási létesítmények, berendezések kialakításához a vadászati hatóság
engedélye szükséges.
- A kaszálást a kaszálandó terület középpontjából indulva vagy a táblaszél mellől, az
ott élő állatok zárványterületre szorítása nélkül kell elvégezni. A kaszálás során vadriasztó
lánc használata kötelező.
- Az inváziós és termőhely-idegen növényfajok megtelepedését és terjedését meg kell
akadályozni, állományuk visszaszorításáról gondoskodni kell mechanikus védekezéssel
vagy speciális növényvédőszer-kijuttatással, ezen a technológián túl egyéb vegyszerhasználat tilos.
- A kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt a földhasználónak
legalább öt munkanappal írásban be kell jelentenie a működési terület szerinti nemzeti
park igazgatóságnak.
- Gyepterületen a szálas takarmány tárolása a kaszálást követő 30 napon túl tilos.
Kölcsönös megfeleltetés
A Közös Agrárpolitika 2003. évi reformja eredményeképpen a kölcsönös megfeleltetés
kötelező elemmé lépett elő. A kölcsönös megfeleltetést a Tanács 1782/2003/EK rendelete,
valamint a Bizottság 796/2004/EK rendelete határozza meg.
A kölcsönös megfeleltetés a mezőgazdasági támogatások elnyerésének feltételrendszere,
s kapcsolatot teremt a közvetlen támogatások kifizetése és a mezőgazdasági szakterületek
kötelezettségei között.
A kölcsönös megfeleltetés bevezetése nem függ az SPS rendszer bevezetésétől, attól
függetlenül 2009. január 1-től be kell vezetni Magyarországon.
A kölcsönös megfeleltetés céljai között az alábbiak szerepelnek:
* erősíti a mezőgazdaság multifunkcionalitását és ezt üzeni a társadalom felé
* segíti a fenntartható mezőgazdasági fejlődést, a környezettudatos gazdálkodást
* összehangolja a társadalom és a fogyasztók elvárásait a közös agrárpolitikával.
A kölcsönös megfeleltetés hatálya egyrészt bizonyos jogcímekre terjed ki, így a
területalapú támogatásokra, az állatalapú támogatásokra (pl. anyatehén támogatás),
az EMVA II. tengelyre, a vidékfejlesztési támogatásokra (pl. NATURA 2000, AKG), az
állatjóléti támogatásokra és a borpiaci szabályozásra. A kölcsönös megfeleltetés az adott
gazdálkodónak a teljes mezőgazdasági tevékenységét érinti és a mezőgazdasági területre,
a gazdaság központjára vonatkozik. Személy tekintetében pedig arra terjed ki a hatálya,
aki a kérelmet benyújtotta.
A kölcsönös megfeleltetés két részből áll össze:
1. Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (HMKÁ), melyet az 1782/2003/EK
rendelet IV. melléklete és az 50/2008. FVM rendelet határoz meg.
2. Jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények (JFGK), melyet az 1782/2003/EK
rendelet III. melléklete határoz meg. 19 EU irányelv előírásait tartalmazza a természetvédelem, a környezetvédelem, az állatjelölés, az élelmiszerbiztonság, az állat- és növényegészségügy és az állatjólét területén. Ezeket az előírásokat jelenleg is hatályos jogszabályok
szabályozzák Magyarországon.
2009. évtől kerülnek ellenőrzésre az agrártámogatások vonatkozásában:
* Természetvédelmi előírások
* Környezetvédelmi előírások
* Állatjelölés és nyilvántartás
2011. évtől kerülnek ellenőrzésre az agrártámogatások vonatkozásában:
* Élelmiszerhigiéniai előírások
* Növényvédelem előírásai
* Állategészségügy és állatvédelem
A kérelmek 1%-a kerül ellenőrzésre, kivéve a szarvasmarha jelölést, ahol a kérelmek
10%-a és a juh és kecske jelölést, ahol ez 3%. De a meg nem felelések nagyobb előfordulása
esetén növelni kell a helyszíni ellenőrzések számát. Továbbra is adminisztratív és helyszíni
ellenőrzésről beszélhetünk, de a helyszíni ellenőrzés során nemcsak területmérésre, hanem
dokumentáció ellenőrzésre is sor kerül. Az ellenőrzést a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti
folytatás a 8. odalon
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Állapot és a NATURA 2000 esetében az MVH végzi, a többi esetben az MgSZH. Az ellenőrzéseket előzetes bejelentés nélkül, indokolt esetben 48 órával előbb történő értesítéssel
kell elvégezni. Egy gazdálkodónál a többcélú ellenőrzést egyszerre kell elvégezni a teljes
gazdaságra, s nemcsak a támogatással érintett területekre.
A szankció megállapításánál figyelembe veszik a meg nem felelés mértékét, a meg nem
felelés súlyosságát, a meg nem felelés tartósságát és a meg nem felelés ismétlődését.
Ismételt meg nem felelés ugyanazon követelmény, előírás vagy kötelezettség három
egymást követő éven belül több mint egy alkalommal megállapított megsértése, feltéve,
hogy a mezőgazdasági termelőt értesítették a korábbi meg nem felelésről és adott esetben
lehetősége volt megtenni a szükséges intézkedéseket az előző meg nem felelés megszüntetésére.
Gondatlanság esetén a szankció 1-5 %, de ismétlődés esetén a szankciót megháromszorozzák. Amennyiben az ismétlődés szankcionálása eléri a 15%-ot, a következő évben
ez már szándékosságnak minősül. Szándékosság esetén a szankció 15-100 %, de több évre
történő kizárás is lehetséges.
Kölcsönös megfeleltetés területei:
•
Környezetvédelem
•
Állatjelölés, élelmiszerbiztonság, növény- és állategészségügy
•
Állatjólét
•
HMKÁ
Ha a gazdálkodó egy kölcsönös megfeleltetési területen belül több előírást sért meg,
akkor a megállapítható szankciók közül a legsúlyosabbat kell figyelembe venni.
Amennyiben a gazdálkodó több előírást sért meg különböző kölcsönös megfeleltetési
területeken, akkor a területenként megállapított szankciók összegződnek, de összességében
gondatlanság esetén a szankció nem haladhatja meg az 5%-ot.
A szankció a teljes évi közvetlen támogatás összegéből kerül levonásra.
Mivel a ki nem fizetett támogatás az EU költségvetésébe kerül vissza, a magyar gazdálkodók számára ez elvész. Így közös érdekünk, hogy minden gazdálkodó teljesítse a
gazdaságára vonatkozó előírásokat.
Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat előírásai
Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint
az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szól.
A Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat előírásait a nitrátérzékeny területen mezőgazdasági
tevékenységet folytatónak be kell tartania.
A nitrátérzékeny területek már nem településenként, hanem MePAR blokkok szerint
vannak lehatárolva.
A következőkben a Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat előírásai közül ismertetek néhányat.
I. 1. Évente mezőgazdasági területre szervestrágyával kijuttatott nitrogén hatóanyag
mennyisége nem haladhatja meg a 170 kg/ha értéket, beleértve a legeltetés során az állatok
által elhullajtott trágyát, továbbá a szennyvizekkel, szennyvíziszapokkal, valamint szennyvíziszap komposzttal kijuttatott mennyiséget is.
2. Tilos kijuttatni trágyát november 15-től február 15-ig, kivéve az őszi kalászosok
fejtrágyázását. Tilos kijuttatni könnyen oldódó nitrogént tartalmazó trágyát a betakarítás
után, amennyiben ősszel nem kerül sor újabb kultúra vetésére.
3. Amennyiben az állatsűrűségből származóan a kijuttatott trágya nem haladja meg éves
szinten a 120 kg/ha nitrogén hatóanyag mennyiséget, úgy a téli legeltetés megengedett.
4. Fagyott, vízzel telített, összefüggő hótakaróval borított talajra trágya nem juttatható ki.
II. 1. A trágyázás során a tápanyagok közvetlenül vagy közvetve, beszivárgás vagy erózió
útján sem juthatnak a felszíni vizekbe. Ennek érdekében nem juttatható ki:
a) műtrágya felszíni vizek partvonalának 2 méteres sávjában;
b) szervestrágya:
ba) tavak partvonalától mért 20 méteres sávban,
bb) egyéb felszíni vizektől mért 5 méteres sávban; a védőtávolság 3 m-re csökkenthető,
ha a mezőgazdasági művelés alatt álló tábla 50 m-nél nem szélesebb és 1 ha-nál kisebb
területű,
bc) forrástól, emberi fogyasztásra, illetve állatok itatására szolgáló kúttól mért 25
méteres körzetben.
2. Az 1.b) pontban meghatározott védőtávolságok nem vonatkoznak a legeltetett állatok
által elhullatott trágyára, amennyiben az az itatóhely megközelítése miatt következik be.
III. 1. A mezőgazdasági területen a tápanyag-gazdálkodás tervezése során a kijuttatandó
tápanyagok mennyiségének meghatározásakor figyelembe kell venni a talaj tápanyag-ellátottságát, a termesztett növénynek a termőhely adottságaihoz igazított termésszintjéhez
tartozó tápanyagigényét.
2. A kijuttatott istállótrágyát haladéktalanul, egyenletesen a talajba kell dolgozni.
3. A trágyát a termesztett növénynek és a termőhely adottságainak megfelelő adagokban, egyenletesen, kell kijuttatni úgy, hogy az átfedések elkerülhetők legyenek. A talaj
fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságaira gyakorolt kedvező hatás elérése érdekében:
a) olyan trágyaszóró gépeket kell alkalmazni, amelyek egyenletes keresztirányú szórásképet mutatnak,
b) a hígtrágya kijuttatását olyan gépekkel kell elvégezni, melyek közvetlenül a talajra
vagy a talajba juttatják ki a hígtrágyát és egymenetben talajtakarást is végeznek,
c) a kijuttatás során biztosítani kell a fogásonkénti pontos csatlakozásokat annak
érdekében, hogy a terület egészén egyenletes legyen a trágyaszórás,

Köszönetnyilvánítás
Kovács László vállalkozó és családja (Izsák, Kossuth u. 27. ) már több
éven keresztül támogatja a Gyermekjóléti Szolgálat közreműködésével a
rászoruló családokat ruházati cikkekkel. 2008. karácsonyára ismét jelentős mennyiségű felsőruházati terméket adott át, melyet szétosztottunk a
családok között.
Ezúton köszönjük meg nagylelkű adományát és kérjük, hogy lehetőség
szerint a jövőben is segítse adományaival a rászorulókat.

Mondok József
polgármester

2009. február 19.

d) a trágyakijuttatást csak rendszeresen karbantartott munkagépekkel lehet elvégezni,
ezért a szakszerű ellenőrzésről évente legalább egyszer gondoskodni kell.
4. Forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező műtrágya, engedélyköteles szerves
trágya, ásványi trágya, illetve letermett termesztő közeg a jogszabályban előírtak szerint
használható fel.
5. A kijuttatandó műtrágya hatóanyag mennyiséget talajvizsgálatokra alapozottan kell
meghatározni.
6. Intenzív legeltetéses állattartás esetén szakaszos vagy pásztoroló legeltetést kell
alkalmazni kivéve, ha az állattartó telepen az állománysűrűség meghatározásánál a figyelembe veendő állatok száma nem több mint 15 ÁE.
7. Adott területen betakarítás után a megfelelő talajfedettséget biztosító növény alá csak
abban az esetben juttatható ki könnyen oldódó nitrogéntrágya, így különösen hígtrágya,
trágyalé, ammónium- és nitráttartalmú műtrágya, ha a trágyázás és vetés közötti időszak a
15 napot nem haladja meg. A kijuttatott hatóanyag nem haladhatja meg a csírázáshoz és az
őszi-téli növekedéshez szükséges mennyiséget. Ezen kívül betakarítás után nitrogéntrágyát
a szármaradványok lebomlásának elősegítéséhez lehet alkalmazni.
IV. 1. Állattartó telepen képződött trágyát trágyatárolóban kell gyűjteni A jogszabályban foglalt előírásoktól eltérni abban az esetben lehet, ha az állattartó a tartási hely szerint
illetékes felügyelőségnek bejelenti és igazolja, és ezt a rendelet szerinti adatszolgáltatása
során jelenti, hogy a trágya közvetlen termőföldön történő felhasználását továbbiakban
nem folytatja, azaz a keletkező trágya meghatározott időközönként feldolgozásra kerül,
így különösen komposzt, fermentálási vagy biogázüzem alapanyagként. Ez esetben olyan
méretű, vízzáróan szigetelt trágyatárolót kell kiépíteni, amely biztosítja az elszállításig a
trágya biztonságos tárolását.
2. Trágyatároló műtárgyak méretezésekor figyelembe kell venni azt a többlettárolási igényt, ami a kijuttatásra használt területen fennálló, előre nem látható, szélsőséges
vízjárási viszonyokból - különösen belvíz, valamint fakadó és szivárgó vizekből származó
elöntés - adódhat.
3. Hígtrágya, trágyalé kizárólag műszaki védelemmel ellátott tartályban vagy medencében tárolható. A tárolótartály, medence anyagát úgy kell megválasztani, hogy az a
korróziónak ellenálljon, élettartama legalább 20 év legyen.
4. A hígtrágyatároló kapacitását 6 havi hígtrágya befogadására kell alkalmassá tenni.
5. Istállótrágyát szivárgásmentes, szigetelt alapú, a trágyalé összegyűjtésére is alkalmas
gyűjtőcsatornákkal és aknával ellátott trágyatárolóban kell tárolni. A trágyalé a hígtrágyával
azonos módon használható fel, vagy az istállótrágyára visszaöntözhető.
6. Az istállótrágya-tároló kapacitásának elegendőnek kell lennie legalább 6 havi istállótrágya tárolására.
7. Ha mélyalmos tartás esetén képződött trágya, illetve karámföld a jogszabályban
meghatározott szabályok szerint közvetlenül termőföldre kerül, akkor trágyatároló építése
nem szükséges.
8. A silótereket szigetelt aljzattal kell készíteni. Az érlelés során keletkező silólevet
szivárgásmentes, szigetelt aknában kell gyűjteni. A silólé a trágyalével azonos módon
használható fel.
9. Legeltetéses állattartás esetén az istállótrágya-tároló kapacitását az istállózott időszak hossza alapján kell megállapítani.
10. Vízbázisvédelmi területen trágyatároló nem létesíthető.
V. 1. Elszivárgás elleni védelem nélküli ideiglenes trágyakazal nem létesíthető és nem
tartható fenn:
a) vízjárta, pangóvizes területen, valamint alagcsövezett táblán,
b) november 15.-április 1. között mezőgazdasági művelés alatt álló táblán.
2. Az 1. pontban foglaltak figyelembevételével ideiglenes trágyakazal mezőgazdasági
táblán csak abban az esetben létesíthető, ha a talajvíz legmagasabb szintje 1,5 m alatt van,
illetve felszíni víz nincs 100 m távolságon belül.
3. Az adott évben felhasználandó mennyiségnél több istállótrágya ideiglenes trágyakazalban a mezőgazdasági művelés alatt álló táblán nem tárolható.
4. Az ideiglenes trágyakazlat minden évben más helyszínen kell kialakítani.
5. Ideiglenes trágyakazalban a trágya maximum 2 hónapig tárolható.

Emlékezzünk együtt
az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc
évfordulójára!
Tisztelettel meghívunk minden Izsákit,
március 15-én 11 órára a ’48-as emlékmű
előtt tartandó ünnepségre!
Beszédet mond Mondok József polgármester.
Műsort az iskola tanulói adnak.

Izsák Önkormányzata

Új áru érkezett a Katibazárba!
Folyamatosan töltjük fel üzletünket az újonnan érkezett áruval,
ezért szinte minden nap kerül ki polcainkra új és különleges termék.
Lakástextil: függöny, ágynemű, lepedő, törölközők.
Játékok: Verda, Thomas, Baby Annabell és Fisher Price.
Műszaki áru: mini hifik, hordozható dvd, rádiók, órák.
Kerti gépek: fűnyírók, sövény- és szegélyvágók, gőzborotva.
Konyha- és lakásfelszerelés: konyhai kisgépek,
étkészletek, tárolók, lámpák, csillárok.
Izsák, Gábor Á. u. 1. (Fejszés-autóalkatrész udvarában)
Tel.: 06-20-430-2587
Várjuk kedves új és régi vásárlóinkat!
katibazár.hu
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POSTÁNKBÓL
Tisztelt Szerkesztőség!
Kérem alábbi levelem közzétételét az Izsáki Hírek következő számában.

Tisztelt Izsákiak!
„Ne hagyják magukat becsapni, átverni, megkárosítani!”

Megint emelkedett a víz,- szennyvíz, és hulladékszállítás díja.
Ne csak olvassuk a közölt számokat, hanem adjuk össze, osszunk-szorozzunk, de csak abból a közérdekű adatból, amit elénk tártak, többre nincs
lehetőségünk.
VÍZ:
Figyeljék csak így egymás alá írva!
Címzetes Főjegyző Úr szerint: összes kiadás
37.182.000 Ft.
Szerintem ugyanazzal az adattal:
anyag:
6.277.000.egyéb igénybevett szolgáltatás:
6.76l.000,bér:
9.066.000,járulékok:
3.110.000,25.214.000,-Ft kiadás
Címzetes Főjegyző Úr szerint: önköltség hibás összeadás miatt 224,50
Ft/ m3, (nettó:192,4 Ft).
Szerintem: 152,26 Ft/ m3 (nettó:126,88 Ft). (25.214.000Ft :165.595 m3)
Akárhogy adom össze, nekem potom 11.968.000,-Ft-tal kevesebb a kiadás.
(Hasonlítsák össze a januári újság adataival!)
2008. 01-09. hóig fogyasztottunk 165.595 m3-t, fizettünk érte nettóban
170 Ft-ot m3-enként, azaz 28.151.150 Ft. a bevétel(+ főmérő alapdíj ).
Csak remélni tudom, hogy a feltüntetett kiadás is 9 havi és nem teljes
évi, akkor tehát 170 Ft. (nettó) vízdíj mellett a nyereség 2. 937.150 Ft, a
9 hónap alatt.
Fentiek alapján indokolatlan a vízdíjemelés!
SZENNYVÍZ:
Íme: Címzetes főjegyző Úr szerint az összes ráfordítás: 61.739.000 Ft.
Szerintem ugyanazzal az adattal:
14.109.000,6.811.000,4.110.000,13.583.000,4.658.000,7.200.000,- ?
8.196.000,- ?
58.667.000,-Ft ráfordítás
Címzetes Főjegyző Úr szerint: önköltségi ár hibás összeadása miatt először
376 Ft/m3 (nettó: 322,30) majd másodszor 368,9 Ft/ m3 (nettó: 315,40)
Szerintem : 268,07 Ft/m 3(nettó 229,80 Ft). (58.667.000,Ft: 218.844 m3)
Nekem itt is 3.072.000 Ft-tal kevesebb a ráfordítás.
2008. évben a vízórák alapján leszámláztak 218.844 m3- t, fizettünk érte
nettóban 300 Ft-ot m3-enként azaz 65.653.200,- Ft a bevétel.
Tehát 300 (nettó) szennyvízdíj mellett a nyereség 6.986.200 Ft volt. Idén
ez az összeg csupán a nettó 200,-Ft/hó (3150 bekötésx2400=7.560.000)
alapdíjból összejön.
Fentiek alapján indokolatlan a szennyvízdíj emelése!
Az okokat lehet, hogy nem is a lakosságnál kellene keresni, hanem az
íróasztal mellett a papírokban és már 15.040.000 Ft-tal ( víz,+szennyvíz)
nő is a bevétel.
Ha lehet, igényelném a szennyvíztisztást is, ha már az árban foglaltatik.
(A szennyvíz tiszítómű a mai napig ideiglenesen üzemel, mert nem tisztított
víz folyik ki.)
Érdekesség: 2008. évi kiszámlázott szennyvízmennyiség (Ágasegyháza,
Izsák, Orgovány) leolvasás alapján 218.844 m3, (Ágasegyháza és Izsák 9
hónap alatt fogyasztott 165.595 m3 vizet, plusz a IV. n.évben kb. 55.198
m3-t az összesen: 220.793 m3). Orgovány ugyanis nem tőlünk kapja a vizet,
de szennyvize hozzánk folyik. Orgoványnak nem történt szennyvízdíj számlázás? Ne hasonlítsuk össze az Izsáki Vízmű által kiadott ivóvízmennyiséget,
a beérkező szennyvízmennyiséggel, mert a beérkező szennyvíz ebből adódóan
mindig több lesz.
Említésre méltó. a volt üzemeltető (INNO-KOM 2002.Kft.) gazdálkodása,
hisz 4 év alatt 230 Ft/ m3 -es átlagárból, üzemeltette a szennyvízrendszert
+behajtotta rajtunk 3.150 db (2002. dec. 31-i adat) házi csatornabekötés
árát, ami 289.800.000 Ft volt.(Tetszenek emlékezni, hivatalosan úgy volt
előadva, hogy ingyenes, de végül beépítésre került a m3 árba)
Nem tudom a számításokat ki végezte, és ki ellenőrizte, de a Címzetes
Főjegyző Úr adta a nevét hozzá, a számok önmagukért beszélnek, nem nyomtatási hiba, hisz többszörösen előfordul a többmilliós pontatlanság..
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS: saját 120 l-es edényben 254 Ft x 52 hét=13.208
+2.642 Ft (ÁFA) = évi 15.850,-Ft.
Tisztelt Polgármester Úr! Idézem szavait: „ A hulladékszállítás költségei
akkor emelkednének meg igazán, ha azt távolabbi településre kellene elvinnünk.”- odajutottunk, hogy önmagát hazudtolta meg!
„Nem kell többszörös árat fizetnünk azért, hogy a szemetünket valaki
elszállítsa.”- így igaz. Pénzben ugyanannyit fizetünk, mintha máshova szállítanánk, az egészségünkkel pedig valószínű, hogy többszörös árat fizetünk,
mint más. Nekünk Izsákiaknak megadatik az a kiváltságos helyzet, hogy míg
élünk szagolhatjuk, kerülgethetjük más szemetét, mindezért 8 évig háztartásonként az önkormányzat évente átlagosan 2.106 Ft-tal támogatta az Izsákiak szemétszállítását. Azaz, a 8 évi támogatás háztartásonként 16.849,-Ft-ot
tesz ki, ennyiért vállalt be Izsák lakossága egy életre szóló szeméthegyet.
Megérte! (valakinek!) Soraimat egy általam nagyra becsült média dolgozó
gondolatából vett idézettel fejezném be, mely ide is találó: „a közéletet elborító hazugság és csalásözön” e patinás városból sem hiányzik.
Hűséges olvasójuk:
S. Juhász Magdolna

IZSÁKI Hírek
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Néhány gondolat a közmű díjakkal kapcsolatosan
A Tisztelt Levélíró cikkének címzésekor olyan kifejezéseket használt, amely
általunk nem minősíthető, azonban
higgadtan megfontolva az általa leírtakat,
nyugodt lélekkel kijelenthetjük, hogy az
Önkormányzat nem a lakosság becsapásával, átverésével, megkárosításával, illetve annak szándékával állapította meg a
közműdíjakat, hanem azzal a gondolattal,
hogy ezen közművek működtetése kötelező önkormányzati feladat és a lakosság
ellátását nekünk biztosítani kell. A jelen
gazdasági körülmények között a kötelező
közszolgáltatások biztosítása pedig fokozott terhet jelent a fogyasztókra.
A vízdíjak kapcsán az összes kiadás az újságban helyesen jelent meg.
Természetesen nem soroltunk fel minden részletes költséget. A levélíró által
jelzett számok is önkényesek, hiszen
nem minden tételt jelentetett meg az
általa számított összeadásban. A vízmű
működésével kapcsolatosan nyugodtan
kijelenthetjük, hogy az árak jelenleg
is mintegy 60.-Ft-tal alacsonyabbak a
Bács-Víz Rt. által szolgáltatott víz díjánál
m3-enként. A vízművet 1995-ben vette
át az Önkormányzat és azóta működteti
hasonló árkonstrukcióban. Könnyen ki
lehet számolni - bár erre a levélíró nem
tett utalást - hogy az eltelt 14 évben hány
millió forintot takarított meg az alacsonyabb vízdíj árakkal az Önkormányzat a
lakosságnak. A vízdíj megállapításánál
természetesen figyelemmel kell lennünk
arra, hogy megfelelő tartalékot képezzünk, felújításokat végezzünk, mert a
30 éves hálózat és vízmű-telep jelentős
mértékben elhasználódott. Nem lenne
baj, ha a cégnek nyeresége is képződne,
mert csak abból lehet finanszírozni

a felújításokat és fejlesztéseket. Ezek
szerint álláspontunk az, hogy a vízdíj
emelése sajnos szükséges volt és nem
indokolatlan.
A szennyvíz díjakat illetően a BácsVíz Rt-t kivéve a környékbeli szennyvíz
árakat alkalmazzuk. Az Önkormányzat
2007. július 1.-től működteti a szennyvíztelepet és ez a rendszer ilyen költségekkel
működőképes. A működtetés átvétele
hitelfelvétellel járt, amelynek költségeit
be kell építenünk az árakba. Külön kell
szólni arról, hogy a levélíró biztosra veszi
a beérkező szennyvíz díjának befizetését.
Sajnálatos módon a fogyasztók nem
mindig fizetik pontosan a számlákat és az
elmaradás 10 milliós nagyságrendű. Így a
cikkben megfogalmazott nyereségösszeg
természetesen nem reális, hiszen ezek az
összegek a bevételek közül hiányoznak.
A szennyvíztelep korszerűsítése valóban
időszerű és erre a pályázatot benyújtotta
már az Önkormányzat. A tavalyi évben is
végeztünk már a szennyvíztelepen 10 milliós nagyságrendű korszerűsítést annak
érdekében, hogy a kibocsátott szennyvíz
minősége még jobb legyen.
A jelenlegi pályázat is arra szolgál,
hogy a változó eu-s normák szigorított
változatának is megfeleljen szennyvíztelepünk. Természetesen ehhez az is
szükséges, hogy a lakosság rendeltetésszerűen használja a szennyvíztelepet,
azaz csak a kommunális szennyvizet
engedje be a rendszerbe, mert az ellentétes használat jelentősen növeli költségeinket, és hozzájárul ahhoz is, hogy rossz
minőségű tisztított szennyvizet tudunk
kibocsátani.
Örülnénk annak, ha valóban jelentős nyereség képződne a szennyvíz-szol-

gáltatás árából, mert akkor a pályázati
saját erőt ez biztosítaná. Miután ez nem
így történik az Önkormányzatnak egyéb
forrásból kell biztosítani a szennyvízrendszer korszerűsítéséhez szükséges
pályázaton kívüli pénzeszközöket.
A hulladékszállítást illetően 6 %-os
díjemelés látott napvilágot, úgy hogy a 80
literes kukák díja ez évben is változatlan
maradt. Az Önkormányzat 2003. május
1. óta üzemelteti a hulladéklerakót és
végezteti a szállítást a Saubermacher
Kft-vel. A tavalyi év végéig évente 10
millió forintot vállalt át az Önkormányzat
a lakosság helyett. Ezt az összeget a továbbiakban nem tudja költségvetésében
biztosítani az Önkormányzat, mert egyéb
olyan feladatok megvalósítását tűzte ki
célul, amelyhez pályázat esetén is a saját
erőt biztosítani kell. Így tervezi például
az Önkormányzat 16 db utca felújítását,
melyhez saját erő biztosítása szükséges.
Erre vonatkozólag pályázatot nyújtottunk be és a 65 %-os támogatáshoz
további 35 %-ot kell előteremtenünk,
melyhez fedezetet szolgáltat az eddig
kifizetett lakossági támogatás. Természetesen a célon lehet vitatkozni, azonban az
sem lehet vitás, hogy az utak felújítása
az Önkormányzat egyik legfontosabb
feladata. A hulladéklerakó egyébként jól
működik, megfelel az előírásoknak és a
szakmai követelményeknek.
Összegzésként elmondhatjuk a
levélíróval ellentétben, hogy hűséges
olvasónk által leírt hazugság és csalásözön nem jellemző városunkra és azt
természetesen visszautasítjuk, hogy ilyen
gondolatot vessen fel.
Mondok József
polgármester

Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II.4.) számú rendelete a talajterhelési díjról

A környezet- és természet védelme, terhelésének mérséklése, valamint a környezetvédelem forrásainak biztosítása
érdekében a talajterhelési díjról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. tv. 21/A § (2) bekezdése, valamint 26. § (4) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések:
1. § A rendelet célja, hogy a környezetbe történő anyag vagy energia kibocsátás csökkenjen és a környezet- és természet
megóvása érdekében hatékonyabb megoldások kerüljenek alkalmazásra, valamint a talajterhelők közterhet viseljenek.
2. § A rendelet hatálya kiterjed azokra a környezethasználókra, akik a környezet használata során a környezet terhelésével járó anyagot bocsátanak ki.
A talajba juttatott környezetterhelő anyagok után azok kötelesek talajterhelési díjat fizetni, akik a műszakilag
rendelkezésre álló közcsatornára nem kötöttek rá és a helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés hatálya alá tartozó
szennyvízelhelyezést - ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is - alkalmaznak.
A talajterhelési díj mértéke és megfizetésének szabályai
3. § (1) A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj (2) bekezdésben meghatározott alapja, a (3) bekezdésben
meghatározott egységdíj, valamint a település közigazgatási területére vonatkozó terület-érzékenységi szorzó határozza
meg.
(2) A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve
mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége csökkentve a locsolási célú felhasználásra
figyelembe vett víz mennyiségével.
(3) A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 120.- Ft/m3.
(4) Azoknál a kibocsátóknál, akiknél mérhető a vízfogyasztás, ott a mért fogyasztás után kell megfizetni a talajterhelési
díjat, melyet csökkenteni kell a vízszolgáltató által biztosított locsolási kedvezménnyel.
Ahol nem mérhető a vízfogyasztás, ott az átalány mértéke 3 m3/hó/fő.
(5) Figyelemmel arra, hogy a település terület-érzékenysége fokozottan érzékeny, így 3-as szorzót kell alkalmazni
a díjfizetésnél.
(6) A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, melyet a kibocsátó a szennyvíztisztító üzemeltetőjével: az Inno-Kom 2002. Kft-vel igazoltat, mely szerint a kibocsátó a szennyvizet a hivatalos
tisztítóban helyezte el.
(7) A talajterhelési díj mértéke tehát az egységdíj (Ft/m3), a díjfizetési alap (m3), valamint a területérzékenységi
szorzó (3) szorzatából áll.
4. § (1) A talajterhelési díjat adók módjára kell megállapítani és megfizetni.
(2) A talajterhelési díjat Izsák Város Polgármesteri Hivatal 11732112-15340151-10000025 számú Talajterhelési díj
beszedési számlájára kell megfizetni.
(3) A talajterhelési díjat önadózás szerint kell megállapítani és bevallani az Önkormányzat Adóhatósága által rendelkezésre bocsátott formanyomtatványon.
(4) A talajterhelési díjat évente két alkalommal kell bevallani és megfizetni. A bevallási és megfizetési határidő: évente
március 15., és szeptember 15. 2009. évben az első bevallási és megfizetési határidő: 2009. július 1.
(5) Amennyiben a talajterhelési díj megfizetési kötelezettség év közben megszűnik, úgy a kibocsátó záró bevallást
készít, és ahhoz csatolni kell a szolgáltató: Inno-Kom 2002. Kft. nyilatkozatát, hogy a kibocsátó a szennyvízhálózatra
rákötött és annak tartalmazni kell a rákötés időpontját is.
(6) A talajterhelési díj beszedésével kapcsolatos feladatokat az Önkormányzat Adóhatósága látja el.
Záró rendelkezések
5. § Ezen, rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
I z s á k, 2009. február 3.
Mondok József polgármester
Dr. Hauzmann János címzetes főjegyző
A rendelethez
A képviselő-testület a szennyvízdíjak meghatározása során döntött arról, hogy be kell vezetni a talajterhelési díjat
azon szennyvízkibocsátók esetében, akik a rendelkezésre álló szennyvízcsatorna-hálózatra nem kötöttek rá, illetve azt
nem használják.
A rendelet megalkotása a közteherviselés arányos megosztása érdekében mindenképpen indokolt.
A talajterhelési díjról a 2003. évi LXXXIX. tv. rendelkezik, amely felhatalmazást ad az önkormányzatnak arra, hogy
a talajterhelési díj mértékét és annak beszedési módját meghatározza.
A jogszabály kötelezően rendelkezik arról, hogy a talajterhelési díj alap mértéke 120.-Ft/m3. Azon kibocsátók, akik
vezetékes vizet használnak a bemenő víz alapján fizetik meg a díjat, csökkentve a locsolási kedvezménnyel, amely évente 5 %. Ahol nem mérhető a fogyasztás, ott a szennyvíz megállapítás esetén is érvényes mérési feltételeket javasoljuk
megállapítani, amely 3 m3/hó/fő. A település a 123/1997. Korm. rendelet szerint fokozott érzékenységű terület, amely
szerint a díjat 3-szoros szorzóval kell megállapítani. Így tehát 1 m3 kibocsátott szennyvíz után 360.- Ft talajterhelési
díjat kell fizetni.
A díjakat adók módjára kell behajtani, amely az önkormányzati adóhatóság feladata. Az adóbeszedésnél az általános
adózási feltételeket vettük alapul, amely szerint évente két alkalommal: március 15-ig, illetve szeptember 15-ig kell az
adót bevallani, illetve megfizetni.
Tekintettel arra, hogy a helyi rendelet hatályba lépése februárban történik, így első alkalommal az adófizetési határidőnek: 2009. július 1-ét javasoljuk.
I z s á k, 2009. február 3.
Dr. Hauzmann János
címzetes főjegyző

IZSÁKI Hírek
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ÜGYELETEK
Rendelési időn kívüli
ORVOSI ELÉRHETŐSÉGEK
ÜGYELET: Szabadszállás, Mindszenthy tér 1.
Telefon: 76/353-324
Az ügyelet igénybe vehető: hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön 16
órától másnap reggel 8 óráig, pénteken 13-tól szombat reggel 8 óráig,
szombaton, vasárnap
és ünnepnapokon 24 órában.
AZ IZSÁKI ORVOSOK DÉLUTÁNI ELÉRHETŐSÉGE
hétfő: 12-16 óráig: Dr. Szántó Ágnes (T: 76/374-375)
kedd: 12-13 óráig: Dr. Bíró Sándor (T: 76/374-844)
13-16 óráig: Dr. Szántó Ágnes
szerda: 12-13. 30 óráig: Dr. Rigó József Zsolt
(T: 76/374-190)
13. 30-tól 16 óráig: Dr. Bíró Sándor
csütörtök: 12-16 óráig: Dr. Rigó József Zsolt
péntek: 12-13 óráig: Dr. Bíró Sándor
Délutáni (12-16 óráig) ügyeleti telefonelérhetőség a zárójelben
szereplő telefonszámokon, illetve a 06-20-962-4594-es számon, 16
óra után pedig a szabadszállási ügyelet számán.

Gyógyszertári ügyelet
Február 16-22: Szabadszállás, T: 76/358-029
Február 23-március 1: Izsák, T: 76/569-208
Március 2-8: Szabadszállás
Március 9-15: Izsák
Március 16-22: Szabadszállás
Kábeltévé ügyelet
február 23-március 1. Farkas Zsolt tel: 20/436-74-00
március 2-8. Izsák László tel: 20/475-79-66
március 9-15. Izsák László
március 16-22. Farkas Zsolt
március 23-29. Izsák László
Rendõrség
06-20-384-9606, 06-20-384-7731
Polgárõrség
06-30-555-6645

ÁFÉSZ HÍREK
- IZSÁKI ÁFÉSZ -

Az Izsáki ÁFÉSZ élelmiszer boltjainak akciós ajánlata
2009. 02. 18-2009. 03. 02-ig

Február 25. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Megyei Krónika (ism.)
19:35: Esti vendég
19:50: Református Krónika
Február 26. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Megyei Krónika
19:35: A Magyarok
Szövetségének II.
országos gyűlése
Kunszentmiklóson
Március 4. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Megyei Krónika (ism.)
19:35: Esti vendég
20:00: IIKEM előadás: Hogyan
éljük túl a halálunkat?
Március 5. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Megyei Krónika
19:35: Református Krónika
20:10: Biztonsági Zóna
Március 11. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Megyei Krónika (ism.)
19:35: Esti vendég
20:10: ITV-mozi A cápavadász
Március 12. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Megyei Krónika
19:35: ITV Híradó
20:00: Szivárvány Magazin
Március 18. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Megyei Krónika (ism.)
19:35: A március 15-ei
városi ünnepség
20:15: ITV-mozi - A per (ism.)
Március 19. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Megyei Krónika
19:35: Izsákiak mondják...
19:40: Sárfehér SE-Honvéd NB.
III-as labdarúgó mérk.

A katolikus temetőkben
történő temetések
(hamvasztás is) ügyintézése
„Jóindulat” Kft. Temetkezés, Kecskemét,
Csabai Géza krt. 2. (a régi kórház hátsó
bejáratával szemben)
Telefon: 06-30-9639-222,
vagy
Molnár László,
Izsák, Vörösmarty u. 2.
Tel.: 06-20-3113-572

2009. február 19.

Néhányan kérdezték, hogy az IKEM
előadásokat megvásárolhatnák-e
DVD-n? Erre van lehetőség amennyiben a tévéadást követően legkésőbb egy héttel jelzik igényüket.

Tide mosópor komp. 2/1
Lenor öblítő 3x1 liter
Dalma habfürdő tej+méz 2/1
Coop finomliszt 1/1
Flora margarin 250 gr
Sir Morton Earl Grey tea 20x1,5 gr
Maggi ízvarázs 75 gr
Gumicukor 70 gr többféle
Balatonszelet XL 40 gr
Tipp-Topp szelet többféle 25 gr
Bonduell csem. kukorica 390 gr
Bogica sárgabaracklekvár 550 gr

2009. 03. 04-2009. 03. 16-ig

Persil kompakt 2/1 kg color
Coccolino öblítő 2x1 liter
Pur mosogató ut. 500 ml
Eduscho dupla kávé 250 gr
Floriol étolaj 1/1
4 t. Gyerm. nagykocka, spagetti 500 gr
Háztartási keksz Otthon 200 gr
Boci Aero fehér-tejcsok. 35 gr
Dawtona csem. kukorica 340/280 gr
Danone Könnyű és Finom 4x125 gr

1449,- Ft/db
999,- Ft/cs
425,- Ft/db
109,- Ft/kg
199,- Ft/cs
139,- Ft/cs
119,- Ft/cs
89,- Ft/cs
69,- Ft/db
23,- Ft/db
239,- Ft/db
339,- Ft/db
1499,- Ft/cs
849,- Ft/cs
199,- Ft/db
399,- Ft/db
419,- Ft/l
249,- Ft/cs
99,- Ft/cs
99,- Ft/db
125,- Ft/db
199,- Ft/cs

Ezek mellett még több száz cikk, kedvező áron kapható
boltjainkban! Jót, jó áron az ÁFÉSZ boltokból!
Kiadó!
* Izsák központjában kedvező áron kiadó a volt bútorbolt
elsősorban egyben, de külön-külön is: 62 m2 és 47 m2
* Szintén kiadó a volt alsóvárosi élelmiszerbolt, üzletnek,
raktárnak.
* A központi igazgatáson klímatizált, internettel rendelkező irodák kiadók / irodabútorral is /.
Eladók!
Használt egysoros METO árazógépek!
Érdeklődni: Izsák Dózsa tér 1. munkanap 8-12-ig 13-16-ig
Telefon: 76/374-211 vagy 30/9459-928

Zongoratanítást vállalok
kezdők és újrakezdők
számára. 1200,-Ft/ óra

Érd.: Heibl Anna
06-30-289-7221

Anyakönyvi Hírek
Születtek: Papp Zoltán Márk an.: Orbán Brigitta, Csomor Emma an: Árvai
Éva, Holló Márk Antal an: Maszlik Szilvia, Horváth Milán Krisztofer an:
Horváth Szabina.
Házasságkötés: nem volt.
Meghaltak: Papp Sándorné sz: Németh Julianna 79 éves, Kisizsák Vadvirág u. 60., Nagy Mihályné sz: Nagy Ilona 85 éves, Jókai u. 2., Nagy Mihály
90 éves, Jókai u. 2., Csizmadia Péterné sz: Csősz Lídia 84 éves, Zöldfa u.
26., Toriska Tibor 79 éves, Kossuth L. u. 44., Takács Károly 80 éves, Mező
u. 28., Fogarasi András 59 éves, Matyó dűlő 99., Czirkos József 72 éves,
Gedeon dűlő 70., Horváth Józsefné sz: Sárga Etelka 86 éves, Kertész u.
10., Hegedüs Imréné sz: Barta Irén Ilona 46 éves, József A. u. 5., Czirkos
Lászlóné sz: Nagy Mária 89 éves, Mária u. 9.

APRÓHIRDETÉSEK
Izsák, Somogyi B. u. 4. szám
alatt levő ház melletti építési
telek, saját helyrajzi számmal
eladó! Érd.: 375-947
Izsák és Fülöpszállás külterületén szántót, gyepet, legelőt
keresek megvételre!
Nagy Ferenc, Szabadság tér 26.
T: 06-30-938-1365
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