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K. Szabó József 1935-2010
Február 17-én, életének 74. évében váratlanul elhunyt K. Szabó József, Izsák rendszerváltás utáni első polgármestere, a város
díszpolgára.
Február 23-án, az izsáki református temetőben családja, barátai
mellett izsákiak sokasága vett végső búcsút K. Szabó Józseftől. A
városi önkormányzat nevében Mondok József polgármester mondott
búcsúbeszédet.

Tisztelt gyászoló család, tisztelt búcsúzók!
K. Szabó József Izsák Város volt polgármestere,
Izsák Város Díszpolgára mindannyiunk megdöbbenésére, február 17-én váratlanul elhunyt.
K. Szabó József 1990-1998-ig Izsák Város
polgármestere, majd további két cikluson keresztül
alpolgármestere volt. A rendszerváltás bonyolult
időszakában vette át a város vezetését és polgármestersége alatt lett 1997-ben Izsák ismét város.
Városvezetői tevékenysége idején számos fejlesztés valósult meg, illetve indult el a városban.
Kompromisszumkészségével nagyban hozzájárult
ahhoz, hogy a rendszerváltás Izsákon békésen és
megnyugtatóan zajlott le.
Emberségével, mértéktartó nyugodt habitusával kezelni tudta a konfliktusokat, a nehéz helyzeteket, és döntéseit az emberek elfogadták. Ezt mutatja
az is, hogy a rendszerváltás után, az első valóban
nehéz és bonyolult ciklus után másodszor is a város
első emberévé választották az izsákiak. Nyugdíjba
vonulását követően is élvezte a választók bizalmát,
és további két cikluson át alpolgármester is lehetett
a szavazók döntése alapján. E megbecsülés további
szép példája, hogy 2007-ben megkapta az Izsák
Díszpolgára címet.
A közéleti munkán túlmenően is személyes jó
kapcsolat alakult ki közöttünk.
Egymást kiegészítve dolgoztunk a város
érdekében. Először, mint alpolgármester, majd
később nyugdíjazása után, mint polgármester dolgozhattam vele együtt.
Ez az együttműködés példaértékű volt. Különösen annak tükrében, hogy több településen a
pártviszályok és a rossz emberi kapcsolatok nehezítették a település vezetőinek munkáját, azonban
ez Izsákon nem fordult elő. Példaként emlegették
a környékben és a megyében is az izsáki vezetés
egységét és folyamatosságát.
Éppen ezért mély szomorúsággal és gyásszal
tölt el, hogy elődöm és személyes jó barátom itt
hagyott bennünket. Veszteség ez a városnak és
saját magamnak is, hiszen valamennyien sokat
köszönhetünk K. Szabó Józsefnek.
Kedves Józsi!
Emlékedet megőrizzük! Nemcsak neved felírásával az izsáki díszpolgárok táblájára, hanem szívünkben is élni fogsz.
Nyugodj békében!

Az önkormányzat nevében Mondok József
polgármester búcsúzott

Tisztelõinek sokasága kísérte utolsú utján
K. Szabó Józsefet

Református szertartás szerint helyezték örök
nyugalomra Izsák volt polgármesterét

Búcsú

Mindig nehéz felfogni, elfogadni a tényt, hogy meghalt valaki, akit jól ismertünk, becsültünk, aki
jelenlétével része volt mindennapjainknak. Különösen nehéz ez az elfogadás, ha hirtelen jön a távozás.
Mint K. Szabó József esetében. December végén, a képviselő-testület évzáró összejövetelén találkoztunk
utoljára. Akkor semmiképpen sem gondoltam volna, hogy az lesz az utolsó találkozásunk. Hosszasan
beszélgettünk. Sok mindenről szó esett. Elmondta, hogy a néhány hónappal korábbi szívműtétje utáni
gyógyulása igen biztatóan alakul, s hogy a családtól, az unokáktól kapott örömök milyen sokat segítenek
ebben. És természetesen beszéltünk politikáról is, hiszen ez egyetlen találkozásunkkor sem maradt el. Aggódva szemlélte az ország sorsának mind rosszabbra fordulását, a vidék, a mezőgazdaság áldatlan állapotát.
Éppen ezért nagyon várta a tavaszra remélhető fordulatot. Nagyon várta, de sajnos meg nem érhette. Az
idő, mellyel mindannyian könyörtelen versenyt futunk, számára lejárt. Neki 74 esztendő adatott, melyből
közel két évtizedet a város szolgálatában töltött. Nyolc évig polgármester, majd nyugdíjazását követően
alpolgármesterként dolgozott a közösségért. E munkában sok közös ügyünk volt, s megtisztelt azzal
is, hogy nemritkán tanácsaimat kérte, s el is fogadta azokat. Polgármestersége alatt, közremûködésével
formálódott a rendszerváltás utáni Izsák ismét várossá, történt meg a birtokrendezés és indultak el olyan
beruházások, melyek komfortosabbá, valóban városiassá tették településünket. Lapunk, az Izsáki Hírek
és az Izsáki Televízió is ez időben indult az ő támogatásával, és lelkes érdeklődésétől kísérve.
K. Szabó József történelmi időkben állt a város élén. Egy nem könnyű időszak emblematikus szereplőjeként írta be nevét a város történetébe. Emlékét a polgármestersége idején megvalósult, illetve elkezdett
városi beruházások mellett családja, tisztelői, barátai is őrizni fogjuk.
Tetézi Lajos

Ára: 110 Ft

Önkormányzati hírek
A Képviselő-testület legutóbbi ülését 2010. február 16.-án tartotta,
melyen rendeleteket fogadott el az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről, valamint módosította a 2009. évi költségvetési rendeletet.
Ezen, rendeleteket lapunkban közzé tesszük.
A Képviselő-testület a 117/2005. (12.20.) számú határozatával
jóváhagyott - Polgármesteri Hivatal Szervezeti- és Működési Szabályzatát - az alábbiak szerint módosította: 6. Az Önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem folytat. Saját tulajdonú nonprofit gazdasági
társaságon keresztül - Izsák Inno-Kom Nonprofit Kft. (6070. Izsák,
Kossuth tér 8.) - látja el az egészséges ivóvíz ellátást, szennyvíz tisztítást,
étkeztetést, parkfenntartást és egyéb városgazdálkodási feladatokat. A
hulladékártalmatlanítást több település tulajdonában lévő Izsák-Kom
Kft. (Izsák, Vadas d. 0396/1. hrsz. alatti székhelyű) gazdasági társaság
útján látja el. A saját tulajdonban lévő gazdasági társaságok feletti
felügyelet, beszámoltatás a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A
társaságokban való képviseletet a polgármester látja el. A koncesszióban
történő feladatellátás esetén az ármeghatározás a Képviselő-testület
hatásköre. 14. Munkarend, munkaidő: a.) Az általános munkarend
szerinti munkaidő hétfőtől-csütörtökig 7,30-16,00 óráig, pénteki napokon 7,30-13,30 óráig. b.) a köztisztviselők törzsmunkaideje naponta
9-14,00 óráig tart. A helyszíneléseket, helyszíni szemléket lehetőleg
csütörtöki napon kell elvégezni, amikor az ügyfélszolgálat szünetel. c.)
A Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatott minden köztisztviselőre
kiterjedő kettő hét kötelezően alkalmazott általános igazgatási szünet
van minden évben július utolsó és augusztus első hetében. Továbbá
igazgatási szünet van minden évben a karácsony és újév közötti munkanapokon. Az igazgatási szünet a köztisztviselők, foglalkoztatottak
szabadságának terhére történik. Ezeken a napokon a Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás szünetel, ügyeletet tartanak a meghatározott
munkakört betöltő ügyintézők. Az ügyelet tartása szükséges az alábbi
csoportoknál: ügyfélszolgálati iroda, gyámhivatal, pénzügyi csoport,
okmányiroda, kisegítő állomány. Az ügyeletre az általános munkarend
munkaidő-szabályai vonatkoznak, azaz: hétfőtől-csütörtökig 7,3016,00 óráig, pénteki napokon 7,30-13,30 óráig. 15. Házasságkötések
megtartásának szabályai: Házasságkötés szombaton és ünnepnapon is
rendezhető. Minden megtartott házasságkötés után az azt megtartó
anyakönyvvezetőt és felvezetőjét egy nap szabadnap illeti, ami bármely
munkanapon kivehető.
A képviselő-testület az 1993. évi III. tv. 37/A. § (1) bek. alapján
Izsák város Önkormányzata 2010. évi közfoglalkoztatási tervét elfogadta.
A Képviselő-testület az 1997. évi C. tv. 23.§ (1) bekezdése alapján
a jegyző indítványára az országgyűlési képviselők általános választására
a szavazatszámláló bizottságok tagjait megválasztotta.
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be
a TIOP.1.1.1/09/1. számú pályázati kiírásra - a pedagógiai módszertani
reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztésére. A pályázott
összeg 12 tanuló csoportra 33 314 152.-Ft, amely tartalmazza 12 db
tanári laptop, 245 db tanulói laptop, 12 db laptopok tárolására alkalmas
tároló, 2 db Router, 2 db WIFI ACCESS Point.
A Képviselő-testület pályázatot nyújtott be a TIOP.1.1.1/07 sz.
pályázati kiírásra - a pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztésére. A támogatás formája: vissza nem
térítendő támogatás. A támogatás mértéke: a projekt elszámolható
összes költségének 100 %-a. A támogatás összege: minimumérték 0,5
MFt, a maximumérték 700 MFt. A pályázott eszközök: Iskolai munkaállomás csomag (számítógép) 52 db, Tantermi csomag (interaktív tábla
+ projektor + számítógép) 15 db. Alkalmazás szerver csomag 4 db.
Izsák város Önkormányzata 2010. szeptember 24-25-26.-án megrendezi az Izsáki Sárfehér Napok rendezvénysorozatát. Pályázatot nyújt
be a Vidékfejlesztési Minisztérium a „Vidéki rendezvények, falunapok
szervezése 2010” című pályázatára 500.000.-Ft vissza nem térítendő
támogatás formájában - a rendezvény támogatása érdekében.
A Képviselő-testület Izsák Város Önkormányzata nevében köszönetét fejezi ki Kakulya Zoltán vállalkozó részére az általa nyújtott 2 MFt
támogatási összegért, amelyet a helyi civil szervezetek működéséhez
nyújtott.
Dr. Hauzmann János címzetes főjegyző megbízásából:
Bak Nándor aljegyző

Tisztelt Izsákiak!
Ezúton köszönöm meg, mindazoknak, akik részvételükkel
igen szép számban megtisztelték Önkormányzatunk március
15-ei ünnepségét. Külön köszönöm az iskola tanulóinak és a
felkészítő pedagógusoknak a színvonalas, szép ünnepi műsort.
Mondok József
polgármester

IZSÁKI Hírek

. oldal

2010. március 19.

Tisztelt Izsákiak! Kedves Olvasók!
Szeretnénk egy kis bepillantás adni az óvodánkban
a TÁMOP -3.1.4. „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő
hozzáférés” című pályázathoz kapcsolódó témahetek és
projektek lezajlott tevékenységeibe. A három kiscsoport
és egy nagycsoport pedagógusai röviden összefoglalták
az élményeiket, tapasztalataikat.
„Kompetencia alapú óvodai programcsomag bevezetésére került sor 2009/2010 tanévben a felsővárosi
óvoda kiscsoportjában is. Maga a programcsomag is új
fogalom volt számunkra. Egyes elemeit részenként is
felhasználhatjuk, de komplex csomagként teljességében
is alkalmazhatjuk. Természetesen, mint bevont csoport
igyekszünk a lehető legtöbb „témát” átvenni, a csoportunkban megvalósítani. A programcsomag megvalósulását a szülők is jól
nyomon követhetik,
hisz a feldolgozott témák fényképek formájában megjelennek
a faliújságon. Január
18-tól január 22-ig TÉMAHETET tartottunk
„ Vízi világ” címmel,
Akvárium elkészítése kö- melynek középpontját
a csoporttal közösen
zösen a gyerekekkel
elkészített akvárium
adta. Nagyon mozgalmasra és változatosra sikerült
ez a hét. A gyerekek szívesen vettek részt a különböző tevékenységekben.
(Akvárium összeállítása,
versek mondogatása, eljátszása, papír halacskák
ragasztása.) A következő
nagyobb munkánk pedig
a „VÍZPARTON” című
projektünk, mely március
5 -től március 26-ig tart.
„ Hej, halászok, haláA téma feldolgozása szinszok” vers
tén nyomon követhető a
faliújságon ,valamint nyílt
napok formájában meg is tekinthető a csoportban.”
Kovács Lászlóné III.épület kiscsoport

„Januárban tartottam meg témahetemet, amely a
„Vízben topogunk”
elnevezést kapta. A
gyermekek egy héten át a víz jellemző
jegyeivel (halmazállapotai, színe, íze,
ereje, felhasználása)
Márványos papír készítése
ismerkedtek változatos formában. Különösen megkedvelték Párácska, a kis
felhő meséjét, de lelkesen vettek részt a csipkebogyó
tea elkészítésében, a közös mosogatásban, a „lepkék”
játékban-szívószállal kóstolgatták a kancsókban levő
folyadékokat, amelyek közül ki kellett választaniuk, melyik lehet a víz. Kipróbáltuk az olajfestéket és különböző
tárgyakat úsztattunk a vízben (pl. kavics, papírhajó) és
megfigyeltük, vajon melyik süllyed el?
A gyermekek élvezték a vízzel való foglalatoskodást,
kivétel nélkül részt vettek a tevékenységekben. Nagyon

érdeklődőek voltak, ötleteikkel még színesebbé tették
a délelőttöket.
A hét folyamán készült fényképeket és a gyermekek
keze nyomán megszületett alkotásokat a szülők örömmel nézegették.”
Halek Anita I.épület kiscsoport

„Az elmúlt hetekben
nagyon érdekes témákkal kapcsolatosan szerezhettünk tapasztalatokat,
élményeket. Megismerkedtünk a víz témakörben
annak fontosságával, hogy
oda kell figyelnünk arra,
„...ugorj a Dunába...” minden hulladék a helyére
körjáték
kerüljön, s ne szennyezzük a vizeinket. Ugyanis
a vízpartok és vizek élővilágával kapcsolatos felfedező
körutunk egyik állomása a Kanálisunk és környékének
megfigyelése volt. Sajnos élőben is tapasztalhattuk,
hogy mennyire nem figyelünk oda környezetünkre, nem
óvjuk értékeinket.
A projektünk 4 hete
alatt egy „Tóni” nevű
kishal szemszögéből
láthattuk a vizet, a vízi
közlekedést, a vízszennyezést, a vizek és vízpartok élővilágát.
A közvetlen tapasztalatszerzés és a későbbi Újságpapír újrahasznokönnyebb visszatekintés
sítása
részeként készítettünk
tutajokat, hajókat mintáztunk, vizsgáltuk a talaj víztisztító (szűrő) hatását, készítettünk újságpapírból
halacskás díszt, befőttesüvegből díszakváriumot,
gyűjtöttünk kavicsokat,
nádat, melyet a csoportszobánkban minden
nap a játékainkhoz fel
is használtunk. Sokszor
bújtunk egy-egy játék
kedvéért „gólya- vagy
épp béka- esetleg halbőrbe”. Amikor pedig
játszottunk elmondtuk
„Tó” készítés
verseinket arról, hogy
vízbe estünk, vagy arról, hová iramodik a patak és elénekeltük, eljátszottuk a témához kapcsolódó dalainkat.
A projektet záró napon
pedig vendégeink szeme
láttára berendeztünk egy
akváriumot, amibe be is
költöztettünk négy aranyhalat, akik a négy hét alatt
szövődött mesénk szereplői
voltak.
Csónak, majd baba
A projektbe bevontuk
úsztatás
a szülőket is a folyamatos
gyűjtőmunkával. Ezúton is köszönjük a segítségüket.”
Fejszés Ildikó II.épület kiscsoport

Az esztendő első lovassikere
Dr. Fehér Károly „Az Év Sportújságírója” 2009.
A Nemzeti Sportszövetség az idén hetedik alkalommal ismerte el és díjazta
az előző évben kiemelkedő
teljesítményt nyújtó sportembereket.
A Gödöllői Grassalkovich Kastélyban 2010.
február 19.-én rendezett
Díjátadó Gálán
Dr. Gémesi György a
Nemzeti Sportszövetség
elnöke hangsúlyozta: az
elismerés a teljes magyar
sporttársadalom, a sportszakma véleményét tükrözi.
A Díjat a Nemzeti Sportszö-

vetség tagsága, 75 országos
sportági szakszövetség, 20
megyei sportszövetség, a
szakmai, a társadalmi szervezetek, valamint a sportszakma különböző területeit képviselő bizottságok
kiérlelt véleménye alapján
ítélték a legjobbaknak.
Hat kategóriában
osztottak díjakat. „Az Év
Sportújságírója” cím egyik
kitüntetettje dr. Fehér Károly, a Magyar Lovassport
Szövetség kommunikációs
igazgatója lett, aki negyed
évszázada a lovassport és

a lovaskultúra ápolásának,
fejlesztésének meghatározó
személyisége. Eddig négy
fogathajtó világbajnokság és
három Lovas Világkupa sajtófőnöke. Öt országos szaklap főszerkesztője, köztük
a Lovas Magazin alapítója.
Címzetes egyetemi tanár,
a mezőgazdaság-tudomány
kandidátusa, „A Lovassport
„Örökös Sajtófőnöke”. A
Szent István Egyetem másoddiplomát adó Lovastanár és Szervező Szak ötletgazdája, irányítója. Dr.
Fehér Károllyal az izsáki

lovasversenyeken is rendszeresen találkozhatnak a
sportág kedvelői, s lapunkban is többször olvashattak
róla. Gratulálunk!

VÉRADÁS
A legközelebbi
véradás
2010. április 29.-én
(csütörtökön) lesz a
Művelődési Házban,
9 órától 13 óráig, melyre várják a segítőszándékú lakosságot.

„A pályázatban vállaltak szerint ettől az évtől
kezdve a mi nagycsoportunkban is bevezetésre került
a kompetencia alapú program. Bár nagycsoportos életkorral egyedülállóként vágtunk bele ebbe a feladatba
és nagy kíváncsisággal vártuk azoknak a gyerekeknek
a reakcióját, akik eddig nem ehhez a módszerhez voltak hozzászokva, meglepő módon pozitív hozzáállást
kaptunk a gyermekektől.
A program sajátos témabontásának-és feldolgozásának köszönhetően olyan gyakorlati ismereteket sajátítanak el a gyerekek a tevékenységek révén, amelyeket a
későbbiek során a mindennapi életben sokkal kézzelfoghatóbban tudnak
majd hasznosítani,
mint az eddig főként elméleti alapokra támaszkodó
módszereinknek
köszönhettek.
Egy - egy anyag
feldolgozása lehetővé teszi, hogy
egyszerre több fejlesztési terület is
megvilágítás alá
kerüljön.
Sok olyan
meglévő háttérismeretre derült
fény a gyermekekTalálkozás a szivattyúzó
nél, amelynek kitűzoltókkal
bontakoztatására
az eddigiek során
nem került lehetőség.
Az újszerű vizuális tevékenységeknek köszönhetően
sok - sok eddig még nem ismert technikával ismerkedhetnek meg
a gyerekek,
amelyek nagy
tetszésnek
örvendtek a
kezdeményezések során
és ennek köszönhetően
folyamatos
érdeklődés
kísérte a gyerekek részéről, sőt még A Kanális kincseinek begyűjtése
azok a gyerekek is szívesen részt vettek a tevékenységekben, akik eddig inkább passzivitást mutattak ebben az irányban.
Az újabbnál újabb témáknak, ötleteknek köszönhetően a gyermekek aktivitása és folyamatos figyelemtartása nagy arányban javult, és így a fegyelmezési
gondjaink is háttérbe szorultak.
A gyerekek kis tudósokként, ha kell biológusként,
kémikusként, matematikusként vesznek részt úgy a
kezdeményezéseken, hogy közben azt hiszik, hogy „csak
játszunk”, és észre sem veszik, hogy mennyi - mennyi
mindennel bővül tudásuk.”
Laki Adrienn I.épület nagycsoport

Óvodai
beiratkozás
Kedves Szülők! Az óvodai beiratkozás 2010.
március 29-30-31-én 8 - 14 óráig a Sárfehér
óvodában lesz.
A beiratkozáshoz szükséges:
- Szülő, gondviselő személyi igazolványa.
- Saját és a gyermek lakcímét igazoló lakcímkártya
v. iratok.
- A gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok.
- Amennyiben igényli, a kedvezményes étkezési
térítési díjra jogosító iratok.
Minden óvodáskorú gyermeket szeretettel várunk!
Óvónénik
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Belvíz

A februárban leesett nagy mennyiségű hó, majd az olvadást
követő többnapos eső komoly belvizeket okozott az ország és a
megye több területén.
Izsákon néhány utcában és a város északi szélén húzódó csatorna mentén jelent meg aggodalomra okot adó mennyiségű belvíz.
A lakosság és az önkormányzati dolgozók kárelhárítási munkáját
a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szabadszállási tűzoltói
segítették. Összefogásuknak köszönhetően komolyabb károk nem
keletkeztek városunkban.

TETÉZI LAJOS

Gondolom...

...a rovat olvasói talán emlékeznek arra,
hogy választások táján e hasábokon arról
szoktam írni, hogy minél többen menjenek el
szavazni, s meggyőződésük szerint voksoljanak
arra az erőre, amely számukra szimpatikus.
Minél többen nyilvánítsanak véleményt arról, kik képviseljék
a következő négy éveben közös ügyeinket az országgyűlésben,
vagy az önkormányzatban. Azért fontos ez, mert a demokrácia
lényege a többség akaratának érvényesülése. Nagy baj az, ha sokan érdektelenségből, vagy lustaságból távol maradnak az ilyen
döntésektől, s csupán az eredmény láttán kezdnek el sopánkodni,
hogy nem erre számítottak. Aztán a következő választásnál ismét
így tesznek, s újra meglepődnek az eredményen.
Gondolom, sokan látják, most, április 11-én, talán még az
eddigieknél is nagyobb a tét. Az elmúlt nyolc év tanulsága mindenképp erre int. 2002-2006-ban, a szabad választások óta először
fordult elő, hogy egy politikai erő, két egymásutáni országgyűlési
ciklusra kapott megbízást. Mérhetetlenül nagy lehetőség volt ez
egy eredményes és jó kormányzásra. Különösen annak tükrében, hogy a 2002-es választások idejére Magyarország a térség
éllovasa, mintaországa lett, s ekként fordulhatott az Európa
Uniós csatlakozás célegyenesébe. Maga Medgyessy Péter miniszterelnök nyilatkozta akkor, hogy az ország gazdasági helyzete
jó, olyannyira, hogy az euró bevezetése 2007-re lehetségessé
válhat. Aztán jöttek a „dolgos” hétköznapok és éllovasból az EU
sereghajtójává lettünk. A két egymást követő ciklus adta nagy
lehetőséget nem sikerült a köz javára fordítani, mert a páratlan
sansz nem párosult az ehhez méltó és elvárható hozzáértéssel,
felelősséggel. S ami a legszomorúbb, megfelelő tisztességgel
sem. Kormánypárti politikusok korrupciós botrányaitól hangos
a közélet. Százmilliókat, milliárdokat loptak szét, miközben az
emberek mind nagyobb része csúszik a létminimum alá, képtelenek számláikat, lakástörlesztésüket fizetni. A felívelés helytett
minden fontosabb gazdasági mutató mélyrepülésben (így volt ez
a sokat hivatkozott pénzügyi világválság előtt is, az csak tovább
taszított bennünket), az euró bevezetésére pedig már céldátum
sincs. 2002 és 2010 között két és félszeresére nőtt az államadósság, közel háromszorosára emelkedett a munkanélküliek száma,
az infláció folyamatosan nő, s vele csökken a bérek, a nyugdíjak
vásárlóértéke, közel húszezer kórházi ágyat szüntettek meg (hónapokat, sőt éveket kell várni műtétekre), iskolákat, postákat,
vasútvonalakat (köztük a miénket) zártak be.
Gondolom, a fenti gazdaságimutató-romlás is éppen elég
gondolkodásra ad okot, ám mindaz a morális zuhanás, amely
konkrétan Gyurcsány Ferenc színre lépésével indult el a magyar
politikai életben, talán még ennél is riasztóbb. Sőt a legriasztóbb!
Mert a köz vagyonából összetrükközött milliárdjaival, a hatalom
megszerzésének , magtartásának és gyakorlásának eszközévé tett
gátlástalan hazudozásaival olyan példát állított az ország elé,
amely a tisztességesek maradék kedvét is elvette. Ám meghozta
a svindlizőkét! Nos, április 11-én ennek kell véget vetni. Minél
több szavazattal. Mert a sok szavazat az új hatalom képviselőinek
is üzen, hogy csakis a tisztesség útját járhatják, mert a türelem
elfogyott! Nem kicsit, nagyon...
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A Kolon-tó márciusban
A hosszú, kemény, csapadékos tél után az izsáki Kolon-tó
vízállása jóval magasabb, mint
az elmúlt néhány szárazabb
évben. Bár a tavasz első hónapja
hűvösebben indult a megszokottnál, és a március feléhez
közeledve sokhelyütt újra 1-1,5
cm vastag jég borítja a tavat, a
természet az ilyenkor megszokott ritmusában ébred.
Visszatértek leghamarabb
érkező vonuló madaraink: a rétek felszíni vizein táplálkoznak
a bíbicek, és kisebb csapatokban
a védett fütyülő-, és böjti récék.
A tó háborítatlan, avas nádasá-

ban már benépesült a gémtelep,
visszatértek a kanalasgémek,
a nagy kócsagok és a szürke
gémek. A nádas rendszeresen
aratott nyíltabb vizein párba
álltak és fészket építenek a nyári
ludak. Március végére a Kolontavi Madárvárta címermadara,
a nádiposzáták közé tartozó
fülemülesitke is énekelni kezd
a nádszálak között, és megérkeznek fészkeikre a térség fehér
gólyái. A Kolon-tó „zöldülése”
még egy hónapig várat magára,
de a tóparti füzek barkái az
első melegebb napokon virágba
borulnak. A tó körüli nedves ré-

teken március végétől nyílnak az
aranysárga mocsári gólyahírek.
A Bikatorok homokbuckái
között különös, hangos énekével
hívja fel magára a figyelmet a
kora tavasszal érkező erdei pacsirta. A kiszáradt feketenyarakon doboló nagy fakopáncsok és
fekete harkályok hangja messze
elhallatszik a tájban. Melegebb
estéken már előmásznak téli búvóhelyeikről a barna ásóbékák,
és lassan megindulnak a víz felé,
ahol majd petéiket lerakják.
Madarász Boglárka,
Németh Ákos
Kolon-tavi Madárvárta

Torna
2010. február 18., Kecskemét, Diákolimpia megyei döntő: I-II. korcsoportban
2. helyezést értünk le. Konkoly Dominik
az egyéni összetett versenyben 3. lett. A
III-IV. korcsoportosok között 1. helyen
végzett az izsáki csapat. Langó Dávid egyéniben 1., Hajma Tamás 3. helyezett lett! A
megyei döntő eredményei alapján mindkét
csapat bejutott az országos elődöntőbe.
A Torna Diákolimpia országos elődöntőjét 2010. március 14-én rendezték
meg Kecskeméten. Az I-II. korcsoportosok
5., a III-IV korcsoportosok 2. helyezettek
lettek. Az egyéni összetett versenyben a
felsősök között Langó Dávid 2. lett! Az
alsósok részére befejeződött a Diákolimpia
versenysorozata. A felsősök viszont bejutottak az április 9-10-én, Szombathelyen megrendezésre kerülő
Torna Diákolimpia országos döntőjébe!
Csapattagok:
I-II. korcsoport: Bárdi Márk, Hajma András, Konkoly Dominik, Kovács Milán, Lakos Lajos, Mózes
László és Vida Izsák. III-IV. korcsoport: Bíró János, Dunai Rudolf, Hajma Tamás, Józsa László, Langó Dávid, Mihály Dávid és Szabó Gergő
Szabó József

Megvalósult édes álom
Valószínűleg kevesen vannak, akik elmondhatják magukról, álmaik életre keltek.
Az izsáki Lestár Enikő végzős
cukrásztanuló elmondhatja.
Érettségi után egyik éjszaka
ugyanis arról álmodott, hogy
megnyert egy cukrászversenyt.
Nagyon szép álom volt, oly
annyira, hogy Enikő nyomban
jelentkezett is a kecskeméti
Széchenyi István Szakközépiskola cukrász tanszakára, majd
2009-ben, élete első cukrászversenyén a szolnoki Pelikán
Kupa országos bajnokságon, a
150 induló között az első helyen
végzett. Vagyis, megvalósult az
álma! Sőt többszörösen is. Enikő
erről így beszélt.
– Ez az első versenyem tavaly
februárban volt, ahol két termékkel két aranyérmet szereztem, majd októberben Budapesten a Magyar Bajnoki ezüstérmét
is sikerült megszereznem.
– Rövid cukrász, pontosabban
cukrásztanulói pályafutása alatt
-tavasszal vizsgázik- igen szép
eredményeket ért el. Nyilván
valóban érdekli a szakma?
– Igen, a gyakorlati munkahelyemen a kecskeméti Jakó
Cukrászdában, a tulajdonos
Lajos bácsiban és Halász Mónika szakoktatóban elhivatott
kiváló szakembereket ismerhettem meg, akiktől igen sokat

Az ifjúsági vb-n készített díszmunkát Ludas Matyi ihlette
tanulhatok, s én meg is teszem.
E mellett továbbképzésekre is
járok, nemrégiben voltam csoki,
bon-bon és karamell továbbképzésen.
– Meg a Junior Világbajnokságon...
– Igen, a február 21. és 25.
között a Budapesten megrendezett 14. Junior VB-n másodmagammal képviselhettem
Magyarországot. Tortát, parfét,
Indiánert és ötször tíz bon-bont
készítettem. A két libából és
virágokból álló díszmunkámat
karamellából formáztam meg.
A versenyfelkészülésben sokat
segített a soltvadkerti Szent
Korona Cukrászda tulajdonosa
Szervánszky László és cukrásza

Birkás Gábor. A tizenhét induló
közül a tizennegyedik helyen
végzetem ezen a vb-n.
– A szakmaszereteten túl mi
kell ahhoz, hogy valaki jó cukrász legyen?
– Az elméleti alapok mellett jó
kézügyesség.
– Az édes mesterség kedvelője,
művelője szereti-e az édességet?
– Igen, de csinálni egy kicsit
jobban szeretem.
– Gratulálok a sikereihez és
kívánom, hogy minden álma
hasonlóképpen teljesüljön az
életben.
– Köszönöm szépen.
-tetézi-
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Márciusi ünnepünk

2010. március 19.

Izsáki gyúró a KTE-nél

Március 15-én 10 órakor,
a rossz időjárás miatt, a megszokott Kossuth téri helyszín
helyett, a Művelődési Házban
került az ünnepi megemlékezésre. Műsort az iskolások adtak, beszédet Mondok József
polgármester mondott.
Tisztelt ünneplők!
Március 15-ére emlékezve
mindig nagy tisztelettel idézzük
fel az egykori dicsőséges eseményeket, kiemelkedő szereplőket. Petőfit, Vasvárit, Jókait,
Táncsicsot, a Pilvax kávéházat,
a Nemzeti Múzeumot, és a
Landerer-féle nyomdát, ahol
az 1848. március 15-én kitört
pesti forradalom követeléseinek
összefoglalását, a 12 pontot
nyomtatták ki. Kevés szó szokott
esni viszont ennek a fontos és
meghatározó követeléssornak
a születésértől. Idézzük hát fel,
milyen út is vezetett e 12 pont
megszövegezéséig, elfogadásáig.
Az 1848. február 23-án kitört párizsi forradalom hírére
Kossuth Lajos március 3-án
felirati javaslatot terjesztett a
pozsonyi országgyűlés elé. Ezt
az alsótábla azonnal elfogadta,
de a főrendi tábla ellenállásképp
nem is tárgyalt róla. Ebben a
feliratban az alkotmányos átalakulást, érdekegyesítést és belső
reformot jelölte ki célul Kossuth.
Március 4-én az Ellenzéki Kör is
megvitatta a felirati javaslatot,
amelynek alkotmányosságra és
nemzeti kormányra vonatkozó
részeivel egyetértettek, de hiányolták belőle a sajtószabadság,
az évenkénti országgyűlés és
más intézmények tételes megnevezését. Március 9-én, miután
Irányi Dániel visszatért Pozsonyból, ahol Kossuthtal tárgyalt az
ellenzéki mozgalom helyzetéről,
a Kör ülésén elhatározták, hogy
egy országos petíciós mozgalommal próbálják meg gyorsítani az
országgyűlés munkáját. Ennek
hatására fogalmazta meg Irínyi
József március 12-ére a Tizenkét
pont első változatát, ami már
jóval túlment az eredeti felirati
javaslaton. Ez az első változat
nem csak a később híressé vált
12 pontot tartalmazta, hanem
egy bevezetőt is, amely megindokolta a kiáltvány születését.
Ebben arra hivatkoztak, hogy
egész Európa mozgásba jött, és
Magyarország sem ragaszkodhat régi, elavult viszonyaihoz.
A tervek szerint a március 19-i
József-napi vásáron tömeggyűlésen erősíttették volna meg a
követeléssort, de március 14-én
este a 13-ai bécsi forradalom
hírére úgy döntött a Pilvax-kör,
hogy Pesten is forradalomra
van szükség, és nyilvánosságra
kell hozni követeléseiket. Ekkor
került be a szövegbe a politikai
foglyok szabadon engedése. Március 15.-e reggelén a Nemzeti
dallal együtt elvitték a Landerernyomdába, ahol a nyomdagépet
lefoglalva kinyomtatták. Másnap
petícióként küldték Pozsonyba,
immár nem tömeggyűlési jóváhagyással, hanem a forradalom

Fotó: Bálint Vilmos

súlyával megerősítve.
A 12 pont bevezető két
mondatata így szól. Mit kíván
a magyar nemzet. S rá a válasz:
Legyen béke, szabadság és egyetértés.
Tisztelt ünneplők!
Vajon lehetne-e ma, vagy
bármikor békénél, szabadságnál,
és egyetértésnél többet és jobbat
kérni, kívánni a nemzetnek.
Aligha. Ha ezek megvannak, akkor haladhatunk, fejlődhetünk,
gyarapodhatunk. A 12 pont harmadik pontja évenkénti országgyűlést követelt Pesten. Ma már
természetes, hogy folyamatosan
ülésezik az országgyűlés. Ám ez
nem jelenti azt, hogy nekünk
mai magyar polgároknak nincs
feladatunk és felelősségünk ez
ügyben. Nagyon is van, hiszen
a mi döntésünkön múlik, hogy
kik intézik közös dolgainkat.
Kevesebb, mint egy hónap múlva az urnákhoz járulhatunk, s
dönthetünk. Nekünk nem kell
már követelni a választást, de
meggondolni nagyon is érdemes, hogy kiknek adunk bizalmat. Erre intenek bennünket a
tapasztalatok mindig, de most

Bocskai
megemlékezés
Március 15-én, a hagyományoknak megfelelően, az
IKEM szervezésében idén is
megkoszorúzták a Szabadság
téri emlékkopjafát. Köszöntő
és emlékező beszédet Nagy
Árpád lelkész, az IKEM elnöke
mondott. Móricz József fafaragó
Petőfi és Utassy verseket szavalt
az ünnepségen.
Fotó: Bálint Vilmos

még hatványozottabban igaz
ez. Fontos látnunk és értenünk,
hogy csak akkor lehet követelésünk a haza sorsát illetően, ha mi
is megtesszük a magunk dolgát
azzal, hogy vállaljuk a döntést
arról, hogy kik képviseljenek
bennünket az ország ügyeiben.
Tisztelt ünneplők!
Öröm az egykori szabadságharcosokra, és az egykori
felemelő eseményekre emlékezni. Öröm és kötelesség is. De
kötelesség az is, hogy ma mi is
megtegyük mindazt, ami szűkebb pátriánk, s azon keresztül
az ország előrehaladását szolgálja. Most nincs forradalom, de
történelmi időket élünk. A mai
feladatok is próba elé állítanak
bennünket, úgy országosan, mint
idehaza a szűkebb pátriánkban.
E feladatokat nekünk kell megoldani úgy, hogy utódaink tisztelettel emlékezzenek majd ránk is
mindazért, amit tettünk.
Ehhez kívánok valamennyiünknek eredményes együttmunkálkodást, s ennek reményében
hajtsunk fejet az előttünk járók
emléke előtt.
Köszönöm figyelmüket!

A Kecskeméti TE futballcsapatának gyúrója, ifj. Bozóki Ferenc,
kispályás bajnokságokon kezdte sportmasszőri működését,
majd az izsáki és az orgoványi
csapat mellett dolgozott. Olyan
eredményesen vette kezelésbe
a játékosok fáradt, sérült tagjait, hogy a 20 éves fiatalember
mára az ország legfiatalabb NB
I-es gyúrójaként tevékenykedik
Kecskeméten. Családi hagyománya is van a „szakmának”,
hiszen a -fia sikereire igen büszke- papa, idősebb Bozóki Ferenc
két és félévig szintén a pályán
volt, s egyebek mellett a Fradi
játékosait segítette munkájával.
Ifjú Bozóki Ferencet arról kérdeztem, miként került a pályára,
stílusosabban, a pálya mellé?
– A sport és az egészségügy
mindig is érdekelt. Ugyan fémipari szakmát szereztem először,
de amint lehetőségem adódott,
jelentkeztem a szekszárdi sportmasszőri képzésre, melynek
befejező szakasza 2008-ban a
kecskeméti Bólyai Szakközépiskolában volt. 2007-től kezdtem
gyúróként dolgozni Izsákon és
Orgoványon, a Futsal tornákon,

valamint kispályás bajnokságokon.
– Hogyan került a KTE-hez?
– Pályázatot írt ki a csapat a
gyúrói posztra. Öten jelentkeztek, ám végül én kaptam meg
az állást úgy, hogy nem is pályáztam. Losonczi László, a KTE
ügyvezető igazgatója a Futsalmérkőzések során megismerte
a munkámat, képességeimet, s
ő hívott meg a csapathoz. Így
kerültem az NB I-be.
– A csapat, a játékosok sikere
egy kicsit a gyúró sikere is, hiszen ha ő jól készíti elő, vagy egy
esetleges sérülésnél jól kezeli a
játékosokat, akkor ők is jobb teljesítményt tudnak nyújtani. NB
I-es siker részese volt-e már?
– Igen. Március 1-jén kerültem
a csapathoz, s március 6-án volt
az első mérkőzés, melyen én voltam a gyúró. Az Újpesti Dózsa
ellen 2:1-es győzelmet szerzett
együttesünk, mely eredményhez
én is hozzájárulhattam a munkámmal. Nagyon jó érzés volt,
mely érzés csak tovább erősít
abban, hogy hosszútávon szeretném ezt a szép munkát csinálni!
-tetézi-

Iskolai beiratkozás

Ideje: 2010. április 19. hétfő 8-12 óráig és 13-16 óráig és 2010. április 20. kedd 8-12 óráig
Helye: központi iskola titkári iroda
Szükséges iratok: óvodai szakvélemény, orvosi igazolás, szülő személyi igazolványa, gyermek születési
anyakönyvi kivonata, lakcímkártya, gyermek TAJ - száma, 1 db igazolványkép a diákigazolványba,
550.- Ft diákigazolványra, a tankönyvpiac rendjéről szóló törvényben meghatározott ingyenesség
igénybevételére vonatkozó igazolás.
Kérjük, szíveskedjék gyermekét magával hozni a beiratkozásra.
Hambalkó Ferenc
igazgató

IZSÁKI Hírek

2010. március 19.
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v a l l á s

Haladás

Református múltunk 20.

A haladás mindig pozitív irányt jelent. Haladni nem lehet hátrafelé,
csak előre. A haladás többet, jobbat, megvalósulást jelent. Ha valaki tévúton jár, nem halad, hanem tévelyeg. A körbe-körbe járás sem haladás,
csak járás. Végül is: haladni annyit jelent, mint egy jó célt felismerve,
arra tartani. A cél marad, az ember próbál közelíteni. Olyan sokszor
ízetlenre rágták már ezt a fogalmat, hogy újra vissza kellene adni nemes
értelmét és tartalmát.
„Most fölmegyünk Jeruzsálembe. Az emberfia emberek kezére kerül. Megölik őt, de harmadnapra feltámad”. Jézus így indul neki utolsó
földi útjának, tanítványai nem kis megdöbbenésére. Simon Péter át is
látja ennek a haladásnak iszonyatos értelmét, mert félrehívja Jézust, és
le akarja beszélni vállalkozásáról. De Jézus hozzá fordul és azt mondja:
„Távozz tőlem, sátán, mert nem Isten szerint, hanem emberi módon
gondolkodol.” Pedig hát Péter józanul gondolkodik: amit most Jézus
tesz, az maga a csőd. Mint mikor a székely a vásárba megy, hogy nagy bajában kocsit-lovat eladjon. Kérdezi a fia: Megyünk, édesapám? Megyünk,
fiam. Hová, édesapám? Tönkre. A jeruzsálemi út. Jézusi haladás. Nem
evilág szerinti, záporozó százalékokkal jelzett jobblét, több termelés
és több pénz, nagyobb fogyasztás, csinosabb környezet, - nem. Jézus a
teljes csődön keresztül készül a teljes győzelemre.
Nehezen tudjuk elfogadni ezt a haladást. „Aki engem követ, nem
jár sötétben, övé lesz az élet világossága”. Még sincs más utunk. Az
apostolok mindent hátrahagyva követték Őt. Számukra ez addigi életük
felszámolása volt. Emberi szemmel nem haladás, hanem feladás. Aztán a
húsvét és a pünkösd megmutatta, hogy Jézussal tényleg célhoz jutottak.
Nem földi ország fő miniszterei, hanem az új világ fejedelmei lettek.
Haladtak. Az Ó-Szövetségből az Újba, a hiányosból a teljességbe. Csak
előbb Jézussal meg kell halni, hogy Vele együtt fel is támadhassunk. A
búzamag is tönkre megy a földben. De halva él: így teljesedik ki a sorsa,
így ér célba. Valóban halad és fejlődik.
Jézussal hazafelé tartunk. Vár az Atya, vár a nekünk készített hely.
Isten színe előtt kiderül, mire jutottunk. Ott igazi értelmet kap a haladás.
A jóban való gyarapodás, az istenibb ember kiformálódása számít haladásnak. Ott elmúlik és nevetségessé lesz a hamis illúzió: egyre többet
birtokolni, - előtűnik az igazi haladás: egyre szentebb emberré válni.
Haza és haladás. Nyomorult, olyan sokszor megcsalt és kifosztott
nemzetünk is haladni akar. Nem tönkremenni. Nem hitelekből, nem
képtelenül nagy egyéni és közösségi áldozatokból, hanem lelki átalakulásból, Krisztus követésből fakad az a haladás. Nekünk elsősorban
nem pénzügyi, hanem lelki-erkölcsi problémáink vannak. Lélekben kell
megújulnunk, Isten-arcúvá válnunk. Először kell keresnünk az Isten
Országát és az Ő igazságát, a többi hozzá társul. Ez lehet a mi haladásunk és célba érkezésünk útja. Azt már nem is kérem az Úrtól, hogy le
ne térjünk róla, hanem azt, hogy legalább újra rátaláljunk!

(1871. március 3.) Én Kovács János születtem Sellyén Somogy vármegyében, az elemi iskolákat saját
szülőföldemen végeztem. Tizenegy éves koromban német nyelv tanulása végett német Bolyban töltöttem
fél évet; innen mentem aztán a gyönki gymnasiumba hol négy osztály elvégezve a nagykőrösi lyceumba folytattam tanulányaimat, itt az éretségi vizsga letétele után a Pesti theológiai intézetben futottam meg iskolai
pályámat, hol az utolsó évben az iskolai gazdaságot viseltem (1865), megjegyzendő ez évben volt először a
pesti theologiában convictus, s az első készületeket én voltam hozzá szerencsés beszerezni.
Elvégezve iskolai pályámat két évig voltam Kopácson (Baranya megye) academicus rector s e két év alatt
tettem le a papi vizsgákat. - Ismét a rectoriát bevégezve Jászkisérre rendeltettem s.(segéd - N.Á.) lelkésznek
hol félévet töltve, a nagykőrösi fényes gyülekezetbe tétettem át, hol másfél évig s.lelkészkedve a fent leírt
módon 28 éves koromban Izsákra rendes lelkésszé választattam el.
A proba predicálást tartottam itt 1869 év Oktober 3. délelőtti Istentiszteletet végezve, szent leczkém
szavai valának Luk.ap. cselek. 10:29 vers: „azt kérdem miért hivtatok meg engemet.”
Beköszöntő s székfoglaló beszédemet pedig tartám november 28-án Bírák 18:19 „Jer el velünk légy
nekünk papunk” szent igéről. Mely alkalommal Nt. Fördős Lajos főesperes úr buzgó és hathatós beszédével
beigtatott; a nagykőrösi Dalárda pedig énekelt. Délben az egyház nagy ebédet adott lehettek vagy 40-nen
urak és földmívelők együtt s mind a három ecclesia (ref., zsidó, catcus) volt itt képviselve.
Elődöm T. Báthory Dániel úr két fontos nevezetességet ezen évről elfelejtett feljegyezni, én tehát ideigtatom azért mert egyenesen egyházunkat illeti s annak körében történt.
1-ör is Kiss György öreg tanítoját ki még 1780 körül születhetett s majd nem 60 évig tanítóskodott, s ma
már a 90-ik év körül jár, az egyház penzioba (értsd: nyugdíjba - N.Á.) tette s évenként 110 frkat o. értékel
rendelt nékie kiadatni saját pénztárából. De miután nevezett tanító úr e summából nem igen élhetne meg a
magas ministériumot megkereste s ez évben kapott 100 forintokat. A múlt évben pedig Ő Felsége a Király
Ferencz József hosszas szolgálatáért egy ezüst kereszttel ajándékozta meg.
2-ik Az ország gyűlés meghozta az iskolai törvényt hol a községi iskoláztatás mondatott ki; de meg
engedtetett a hitfelekezeti iskola tartás is; de oly feltétellel ha az meg nem felelne a törvénynek, úgy a tanfelügyelő azt bezárathatja és kényszerítheti a községet hogy iskolát állítson fel.
Báthory elődöm megszavaztatta híveit, hogy községi iskolát vagy hitfelekezetit akarnak-e? és miután a
hívek úgy voltak értesülve ha községi iskola lesz; nem kell fizetni, hanem a kormány tartja fel azt s fizeti a
tanítókat; tehát mindnyájan a községi iskolára szavaztak.
Így í ref. egyháznak révén szerzett joga: ősi 300zados törvénye szokása, hogy maga választhassa tanítóját
kormányozhassa iskoláját s intézhesse belügyeit, könyelmüen, minden meggondolás nélkül feladatott.
A Tanfelügyelő Nsagos Szász Károly úr el is jött Izsákra, a Községi Iskolai Tanácsot fel is állította s
megbízta hogy az 1870-ik évben szervezze magát s az egyházaktól vegye át az iskolákat, s alapos tőkét
mutasson ki, mert a kormány segély (t - N.Á.) nem nyújthat; hanem a községek áldozat készségöktől függ
az iskola létele.
A községi Iskola tanács elnöke volt Tek. Reviczky Istvány (!) úr s voltak töb tagjai s a két lelkész; de
ez évben semmi sem történt, hogy miként tétetik a hitfelekezeti iskola, községivé az, a jövő év fogja megmutatni.
Ez évről több nevezetességet az egyházat illetőleg nem tudok, s így most már ezt bezárhatom; csupán
az orgonára adakozók nevei maradtak ki, de ha majd a számadás össze lesz állítva ezt is beigtatom.
Kovács János rendes lelkész (P.II. / 106 - 108.ol.)
közli: Nagy Árpád

Podmaniczki Imre
plébános

Egyházi hírek
- Virágvasárnapján a barkaszentelést a 9 órai szentmise előtt
végezzük.
- A nagyheti szertartások nagycsütörtökön és nagypénteken este
7-kor, nagyszombaton este 8 órakor kezdődnek.
- Húsvét első és második napján ünnepi szentmise rendet tartunk.
- Az első negyedév végéhez közeledünk. Gondoljunk egyházi hozzájárulásaink rendezésére! Hozzájárulásainkat a Takarékszövetkezetben is befizethetjük az Egyházközség „Egyházi adó” számlájára.
- Az egyházközség felajánlja egyházi épülethez méltó célra a
Kecskeméti u. 3. sz. alatti épület /volt Both-iskola/ két helyiségét,
részleges bérbeadással. Érdeklődni a Plébánia Hivatalban lehet.
- Virágvasárnapján du. fél 3-kor lesz az egyházközség húsvéti
megemlékezése. Mindenkit szeretettel várunk a templomba!

Az életrajzi adatok alapján betekinthetünk egy korabeli, ún. középosztályba tartozó ember életébe, a
lelkipásztori pálya vázlatos, átlagos alakulásába. A két megjegyzés alapján pedig ismét levonhatjuk a biblikus
tanulságot: nincs új a Nap alatt...Ami pedig az iskolaügyet, s az „áldozatkészséget illeti”, alapozó adalékot ad
azon kérdésünk megválaszolásához, hogy: „hogyan jutottunk idáig?” Mert már lassan az ideológiailag túlcsiszoltak is ráeszmélnek, hogy hit, erkölcs és műveltség nélkül semmivé leszünk. Ha ez a cél, jó úton járunk.
Ha mégsem, ideje lenne megállni és jobb útra térni. Csak nehogy későn eszméljünk...
-na-

Gyülekezeti hírek
- március 27-én (szombat), 9 órától egyházkerületi ifjúsági találkozó Kecskeméten
- Kisizsákon március 28-án, 14.30(nyári időszámítás!)-tól tartunk istentiszteletet
- április 1-én és 3-án, 18 órától bűnbánati istentiszteleteket tartunk a gyül. házban
- április 2-án, Nagypénteken zenés passióval emlékezünk a templomban, 18 órától
- a Húsvét ünnepi rendje:
- április 4-én (vasárnap), 10 órától ünnepi istentiszteletet tartunk, úrvacsora osztással
- 14.30-tól Kisizsákon tartunk ünnepi, úrvacsorás istentiszteletet
- 17 órától délutáni istentisztelet
- április 5-én (hétfő), 10 órától ünnepi istentiszteletet tartunk és megterítjük az Úr szent asztalát
- 17 órától ünnepzáró istentiszteletre hívjuk kedves Mindnyájukat.
- Szeretettel várjuk az ifjúság jelentkezését a nyári hitmélyítő táborba, amelyre augusztus 9-14. között
kerül sor Szokolyán (Börzsöny). A táborozást támogató adományokat is elfogadunk a rászoruló gyerekek
részére. Köszönjük!
- adója 1%-val támogassa a Magyarországi Református Egyházat, technikai szám: 0066. Másik 1%-val pedig
az izsáki egyházközség alapítványát: Feltámadunk Alapítvány, adószám: 18351545-1-03. Köszönjük!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak
a rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak,
ismerősöknek, akik

Köszönetet mondunk
mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik

Hálás szívvel mondunk
köszönetet
mindazoknak, akik

id. Bátri Balázs
temetésén megjelentek,
sírjára koszorút, virágot
helyeztek, mély gyászunkban velünk együtt
éreztek.
A gyászoló család

Turcsán Imre

id. Petrányi
László

temetésén megjelentek,
sírjára koszorút,
virágot helyeztek,
gyászunkban osztoztak.

temetésén megjelentek,
sírjára koszorút, virágot
helyeztek, gyászunkban
velünk együtt éreztek.

A gyászoló család

A gyászoló család

IKEM rendezvények
- március 20.(szombat), 16 óra, helyszín: Pártok Háza (OTP feletti
terem); Dr. Danima Damindorj doktornő tart előadást: „A mongolhun gyógyászatról” címmel.
- április 17. (szombat), 16 óra, helyszín: Ipartestület Székháza
(Gábor Áron u. 1); Mandics György író „A székely-magyar rovásírás
titkaiból” címmel ismerteti kutatásait.
- Programváltozás: Trianon-vasárnapi megemlékezésünk május
30-án (vasárnap), 10 órától lesz a református templomban.
- Várjuk adója 1%-nak felajánlását mindazoktól, akik ily’ módon
szeretnék támogatni a civil kezdeményezést és az erdélyi kultúra
ügyét: Izsák és Környéke Erdélyi Magyarok Közhasznú Egyesülete,
adószám: 18364107-1-03. Köszönjük ! Mindenkit szeretettel várunk
programjainkra!

IZSÁKI Hírek
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Merész gondolat volt, ezt utólag is úgy látom, de úgy gondoltuk
feleségemmel, hogy tettünk mi már
merészebbet is, amikor például egy
esti hirtelen döntés után másnap,
Ukrajnába mentünk. Volt néhány
hasonló utunk még, de most nem
is ez a témám. Szóval úgy döntöttünk, ha már úgyis elmegyünk a
csíksomlyói búcsúba, amely már
a múlt években is pünkösdi programunk volt, most megnézzük
milyen élet van a csángó magyaroknál. Egy kicsit zavarban vagyok
az elnevezéssel, mert a székelyek
azt mondják, azok nem magyarok,
hanem csángók. Gondoltuk, majd
meglátjuk, vagy személyesen megtapasztaljuk kik is ők?
Első tervünk az volt, hogy
Gyimesben legyen a szállásunk.
Ez egyből sikerült is, egy nagyon
kedves, szimpatikus családnál Középlokban. Az odavezető út és táj
nekünk Erdély legszebbike, pedig
bejártuk Brassótól Mármarosszigetéig a havasokat is. A Gyimesbe
vezető út a hajtűkanyaros szerpentinjeivel, az azt körülvevő völgyeivel egyszerűen lenyűgöző volt.
Ahol csak pihenőhely volt megálltunk és csodáltuk a táj szépségét.
Lassan leereszkedtünk a keskeny
völgybe. A hegyek csak kétsornyi
háznak hagytak helyet egy-egy kis
megszakítással, de többségében
egybe is folytak a falvak, majd a
másik völgyek felöl is hosszan
becsatlakoztak a házsorok, melyeket itthon inkább tanyasoroknak
neveznénk. Ezeket ők patakoknak
hívják. Egy önkormányzathoz több,
néha öt-hat patak is tartozik. A
házak nem mondhatni, hogy kicsinyek, vannak már új épületek is,
de többnyire idősek, stílusukban
egy kicsit másabbak, mint felénk
itt az Alföldön.
A következő élményeket is a
természet adta. A naptár szerint
már május 29-e volt, de ott még
akkor virágoztak az almafák. Másnap reggel a hőmérő plusz 4 fokot
mutatott. A házigazdánk ajtajából
láttuk, hogy a szemben lévő hegytetőt belepte a hó. Nem véletlen,
hogy ezt a vidéket Hidegségnek
hívják. Sokat beszélgettünk a
ház népével, akik azt gondolom,
tájékozottak a vidék helyzetével,
életével kapcsolatban. A férj alpolgármester, a feleség tanítónő.
Tőlük tudtuk meg, hogy egész
Gyimesközéplok lakossága, talán
két család kivételével, magyar. Az
iskolában magyarul tanítanak, a
hivatalokban magyarul beszélnek.
Senki ezért nem bántja őket. A nagyobbik lányuk Csíkszeredába jár
magyar gimnáziumba. A kábeltévén nyolc-tíz magyarnyelvű csatorna érhető el. Kedvenc csatornájuk
a Duna TV, de fogható az m1 és
az m2 is. Kaptak Magyarországról
népművészt, aki a népi játékokat,
táncokat tanítja nekik. Emiatt már
egy kis féltés is van a helybélieknél:
„Azt hiszik a pestiek, hogy csak
ők tudnak mindent.” - mondják.
A vidék lakossága főként állattartással, szarvasmarha tenyésztéssel
foglalkozik. Nem éppen uniós tartásmóddal! Az állatok egész nyáron
fent vannak a hegyen. Ott történik a
fejés, ott készül a túró, meg a sajt.
A pásztor mikor elvégezte a jószág
körüli teendőit, elindul a faluba, de
mielőtt elindulna, megtölt úgy háromnegyedig egy kannát tejföllel és
a hátára köti. Mire lassan leballag
a szerpentines meredek lejtőn, kiválik a tejfölből a vaj. Ez a legősibb
vajgyártási mód.
Miközben beszélgettünk a háziakkal, a gazdasszony dúsan megrakta az asztalt finom ételekkel,

2010. március 19.

Csángóvidéken jártunk
melyeket maga készített otthoni
módszerekkel, saját receptek alapján. Ők szinte minden ételt maguk
készítenek, nemigen mennek boltba. A házigazda egy üveg bort tett
az asztalra és kínálás közben azt
mondta, hogy pityókabor. Elcsodálkoztam, mert a pityóka (krumpli)
sokféle hasznosításáról hallottam
már, például pálinkát főznek belőle,
de hogy bort is készítenének, azt
még nem hallottam. A házigazda
aztán felvilágosított, hogy miért is
van ez náluk így. A Hidegségben a
krumpli megterem, de a szőlő nem.
Ősszel a betakarításkor elviszik a
krumplit túl a Kárpátokon Bákóba,
ahol termelnek szőlőt, de krumplit
nem. Elcserélik egymás terményét,
s így lesz a pityókából bor, amely
ugyan nem túlzottan jó minőségű,
de sokat javít rajta a gyakori és nagyon kedves kínálgatás. Persze én
sem tagadtam meg szőlőtermesztő,
borkészítő múltamat, mindjárt
rögtönöztünk egy kis izsáki borkóstolót is. Így aztán gyorsan szállt
az idő. Annyira, hogy egyszer csak
azt vettük észre, hogy éjfél után egy
óra lett. Hasonlóképpen mélyült a
barátságunk a következő este is.
Május 3-án este szóba került, hogy
a másnapi programunk szerint
elmegyünk az ezeréves határhoz.
Mondták, hogy ott nagy ünnepség
lesz. Várják a Budapestről érkező
vonatot. Házigazdánk is pálinkával
várja majd az előző állomáson az
utazókat. Szóba került a történelem
is. Elmondták, hogy egy egység volt
Gyimes végig, de a román kormány
Gyimesbükköt leválasztotta és
Bákó megyéhez csatolta. Állítólag
jobbnak látta, ha a csángók nem
együtt vannak. Így nehezebb egységbe tömörülniük. Együtt veszélyesek lehetnek. A valóságban úgy
együtt vannak ezek a falvak, hogy
csak a helybeliek tudják, melyik
meddig tart. Egyetlen út van, amely
fűzérbe fűzi a tájegységet.
Másnap reggel nem túl korán
indultunk az ezeréves magyar határhoz. Elmondhatom, hogy nagy
ünnep volt a pesti vonat megérkezése. Igazi nagy ünnepe volt az
ottani lakosoknak. Ezt láthattuk
az utunk során. Csángó népviseletben, egyházi zászlókat magasba
emelve, egyházi énekeket énekleve
haladtak az ünnepség helyszínére
az emberek. Az ünnepségek egyik
helyszíne a gyimesbükki vasútállomás volt. (Ezt az állomást még
a magyarok építették.) A másik
helyszín pedig az ezeréves határ
környéke volt. Ennek központja az
újonnan épített kápolna, ahol Böjte
Csaba atya tartott egy nagyon szép
misét. A kápolna mellett egy színpad volt, ahol később a környékbeli
fiatalok mutattak be népi játékokat,
táncokat. Távolabb a Rákóczi-vár,
meg a felújított bakterház nyújtott
látnivalót. Mindenhol hatalmas
tömeg volt Az eseményeket nem
taglalom mélyebben, hiszen a Duna
TV mindenütt ott volt, s igyekezett
mindent bemutatni. Láthatta, aki
akarta. Talán egy-két gondolat röviden. Az egésznek a megszervezése
nagyon jó volt. A hatóság is készült
alaposan. Még ennyi rendőrt egy
sorban, mint ott volt, nem láttam.
Vagy 20 kilométer hosszan az út
mentén 50-80 méteres távonként
kettesével, hármasával, szolgálati
felszerelésben, mobiltelefonnal álltak és figyelték az ott elhaladókat.
Eleinte meg is lepődtünk, hogy ki
mire számíthat azon az úton, azon
a napon. Lassan azonban megszoktuk jelenlétüket, mert senkit

sem állítottak meg. Gyorsan sem
lehetett hajtani a kanyargós úton,
meg az úttesten vonuló csoportok
miatt. A rendőrök bent a városban, Gyimesbükkben már aktívan
segédkeztek a közlekedésben, meg
a parkolásban. Nélkülük káosz lett
volna a sok autó, meg a nagy tömeg
miatt. A másik látványos hatósági
intézkedés: mindaddig teljes szesztilalom volt, míg az ünnepségek
tartottak. (Persze a leleményes
vendéglátósok, meg a szomjazó
vendégek közös érdekük alapján
megtalálták erre is a megoldást.)
A szép ünnepet még szebbé
tette a ragyogó napsütés. Este, mikor Hidegségbe, szálláshelyünkre
értünk, befűtött szobával vártak
vendéglátóink. Asztalra került a
frissen sült bárányhús, amit éppen
pünkösdre szántak. Egy kicsit zavarban voltam, amit ők is láttak,
majd be is vallottam, én nem szeretem és nem eszem birkát, bárányt
még úgy töltve sem, ahogyan ők
készítették el. A helyzetet megoldották pár percen belül, így nekem
sem kellett éhen maradnom.
Másnap reggeli után rövid
búcsúzás a magyarországi viszontlátás reményében. Elindultunk a
Kárpátokon túlra. Motivációnk
egy kis kíváncsiság, hogy mi van
az ezeréves határon túl? Főképpen
pedig az, hogy találjunk olyan települést, ahol még beszélik a magyar
nyelvet. Egyetlen út volt, amely
elevezet arra, meg a Tatros folyó,
amely hosszan elkísért bennünket
(a Gyimesben ered), pontosabban
mi kísértük vagy száz kilométeren
át. Gyorsan meg kellett szoknunk,
hogy nincsenek magyarul kiírva a
helységnevek. Az első település
Kománesti (Kománfalva) volt.
Bemenetünk a város központjába,
amely elég szép, rendezett, nagy
felújítások folynak az épületeken,
utakon, új parkolók épülnek, stb.
Látható, hogy erősen fejlődnek.
Elromlott a GPS-ünk, így kivezetett bennünket az erdőbe. Hamar
észrevettük, hogy rossz úton vagyunk. Visszajöttünk, megálltunk,
érdeklődtünk. Nemigen értettek
bennünket. Városnevet mondtunk,
Bakau (Bákó) így már sejtetették
úticélunkat. Hosszan, nagyon készségesen, de elég körülményesen
magyarázták merre menjünk. Elindultunk a városból, az út elterelve
építés miatt. Újabb érdeklődés
után, végre kijutottunk a városból
a főútra. Látszólag egyenesben
vagyunk! Irány Bákó, mármint a
város, mert a megyét is így hívják.
Ettől a várostól túl sokat nem
kaphattunk élményekben, mert
alig több, mint fél napunk volt
rá. Egy hölggyel találkoztunk, aki
kicsit tudott magyarul. Elmondta,
hogy dolgozott Budapesten. Tőle
tudtuk meg, hogy merre van a
városközpont. Leparkoltunk és
sétáltunk egyet. A város egy völgyben fekszik, pontosabban terül el,
mert elég nagy a területe. Nem
szűkölködnek a hellyel. Nagy távolságok és nagy szabad területek
vannak még a központban is. A fő
helyen egy hatalmas betonépület
áll, félig sem készen, s nem igazán
szép látványt nyújtva. Amikor
közel értünk hozzá kifigyeltük,
hogy ortodox templom lesz majd.
Nem messze hozzá van egy régi is,
az nagyon szép kívül-belül. Tábla
mutatja az utat a repülőtér felé.
Megtaláltuk a piaccsarnokot is.
Akkora, mint a kecskeméti. Nagy
zöldségpiaca van, az is fedett.
Nagy sátras árusítási hely is várja

az árusokat, vásárlókat. Elég volt
sétálva is bejárni a nagy piacot. A
város egyébként viszonylag szép
és ápolt. Autóval is folytattuk a
városnézést, majd kifelé haladva
találomra választottunk útirányt.
Kint egy benzinkútnál érdeklődtünk magyarlakta falvak után, de
ők nem értettek minket, mi meg
őket. Gondoltuk, nem adjuk fel,
újabb érdeklődés egy kisvendéglőben. Ők már sejtettek valamit,
mutattak egy útirányt, meg mondtak egy településnevet. Haladtunk
szép lassan az országúton, közben
ismerkedtünk a tájjal. Körülbelül 5
kilométert mehettünk, mikor megláttam egy útirányt jelző táblát balra mutatva, rajta egy helységnév,
Tuta. Talán ezt mondták nekünk
érdeklődésünkre. Letértünk, alig
mentünk többet egy kilométernél,
mikor jobbról egy tehéncsordát
láttunk az út közelében, meg a
gulyást, aki egy 50-60 év körüli
ember volt. Megláttuk és magyarul kívántunk neki jó napot. Nagy
meglepetésünkre tiszta magyarsággal fogadta a köszönésünket. Azt
hiszem, látta kíváncsi tekintetünket és közelebb lépett. Kifejeztük
csodálkozásunkat, hogy ilyen jól
beszéli még a magyar nyelvet,
mire ő: hát magyarok vagyunk mi
itt mindannyian, a falu neve pedig
magyarul Diószeg. Ennek örömére meghívtuk egy pohár izsáki
borra. Az „öregnek” felcsillant
a szem, még barátságosabb lett.
Mikor elmondtuk, honnan jöttünk,
mindjárt mondta, hogy szoktak ide
jönni nagy autóval Budapestről,
valami házat is vettek a falu másik
oldalán. Ott lakik egy fehérnép,
nem tudom kicsoda, azt mondják
az is onnan jött. Az nagyon rendes, mert minden este ott van a
templomban. Amikor szálláshely
felöl érdeklődtünk, őt ajánlotta,
biztos tud segíteni. Sok mindent
mondott volna, de közben jött egy
fiatalember szekérrel, megállította és kérte, hogy mutassa meg
nekünk, hol lakik az a budapesti
fehérnép, mivel úgy is arra felé
megy. A szekér elindult, mi elköszöntünk a gulyástól és követtük
az alkalmi idegenvezetőt. Lassan
mentünk a falu felé, közben nézelődtünk. Balról a dombon egy szép
katolikus templom. A templomból
kihallatszik az orgonaszó, mert
hangszórók voltak kint az udvaron.
A templomudvar pedig tele volt
hívekkel. Pünkösdhétfői szentmisére gyűltek össze. Továbbhaladva
egyszer csak szembetalálkoztunk a
keresett asszonnyal. Pár szó után
mise utáni találkozót javasolt, mert
már így is késében volt. Így mi is
betértünk és részt vettünk egy román katolikus misén. A templom
szinte zsúfolásig telve volt. Az
énekek románul szóltak, a pap románul prédikált, misézett. Később
hallottam egy idős néni mondását,
hogy ő magyarul gyónik, de románul gyóntatják. A szertartás egyébként mindenben olyan volt, mint
nálunk, csak románul. A mise után
találkoztunk a hölggyel, együtt
mentünk a lakására. Elmondta,
hogy 65 éves, magányos, budapesti
tanítónő. Gergelyné Kovács Mária.
Pályázatot írt ki a Moldovai Csángó
Magyarok Szövetsége és így jutott
ebbe a faluba, melynek nevét is
csak akkor hallotta először. A
fiatalokat tanítja magyarnyelvre.
Tanítványai óvodásoktól 18 éves
korig vannak. A gyerekek délelőtt a
szokásos román iskolában vannak,
délután pedig magyart tanulnak.

Eléggé változó létszámban. Sok
az ellenpropaganda. Eleinte valami szektának tartották a magyar
oktatást. Hogy mennyire tudnak a
lakosok magyarul, arra azt mondta,
hogy 35 évtől felfelé igen, az alatt
senki.
A ház, amelyben lakik, egy
kocsma volt. Az utca felöli része
van berendezve tanteremnek. A
falon sok kép a tanuláshoz. Sok
szemléltető eszköz, még számítógép és internet is van. A tanítói
lakás nincs felújítva, még fürdőszoba sincs. Mária holmija kartondobozokban volt. Számunkra
a szállás nála esélytelen, de Mária
biztatott, ha másként nem, a tanterembe hordunk be matracokat és
azon elalszunk. Nem engedi, hogy
tovább menjünk. Első próbálkozásra sikerült neki a szomszédban
szálláshelyet találni számunkra.
Nem fényes szállodai szoba, de
tiszta és rendes. A háziakkal éjfélig
beszélgettünk, a férj jól beszélt
magyarul, mert évekig dolgozott
Budán, meg a Balatonnál az építőiparban. Ma már nem megy el
ilyen messzire dolgozni, otthon is
megtalálja a számítását. A feleség
állatokat tart, zöldséget termeszt
és piacra jár Onestibe. Régen állítólag Ófalvának hívták, ám egyáltalán
nem emlékeztet falura, mert egy
dinamikusan fejlődő város. Néhány
órát ott is eltöltöttünk. Megértetni
nemigen tudtuk magunkat, de
volt olyan hely, ahol odahívtak
egy csángó lányt és ő segített a
kommunikációban. Reggel még bejártuk széltében hosszában Diószeget, több emberrel beszélgettünk,
s némi képet kaptunk életükről.
Még sok helyen a férjek külföldön
dolgoznak, csak a feleség van otthon a gyerekekkel. Láttunk több
olyan új családi házat, amilyen
még Magyarországon sem minden
településen van. Kovácsoltvas kerítéssel, térkővel kirakva még a járda
is. Látszik, hogy az öreg házakat is
újítgatják. A templomuk sem régen
volt felújítva, úgy kívül, mint belül.
(A Szent Rózsafűzér templom 1922ben épült.) Végre elköszönünk a ház
népétől, meg a tanító nénitől és sok
élménnyel távozunk a faluból. Indulás vissza Gyimesbe. (Karácsonyra
kaptunk egy szép képeslapot Diószegről, amit a tanító néni írt és
huszonkét kisebb-nagyobb tanítványa is aláírt. Volt köztük egy kis
ákom-bákom írás is, valószínűleg
óvodás írhatta.)
Utunkon sok tapasztalatot
gyűjtöttünk. Néhányat összefoglalok ezek közül. Bárhol megálltunk
készségesen segítettek, udvariasak
voltak velünk, még ha román volt
is, akit megkérdeztünk. Falvaik,
városaik sorra újulnak meg, sok
szép épületet láttunk, a régiek sem
olyan elhanyagoltak, mint voltak
ezelőtt 15-20 évvel. Sok helyen
hidakat, utakat szélesítenek. Lényegesen több helyen találkoztunk
útépítésekkel, mint itthon.
A csángó szót gyermekkoromban hallottam először. Itthoni
szóhasználatban akkor, azokra az
emberekre használták, akik egy
kicsit elmaradottak voltak, főképpen divatban. Ilyet most nem
tapasztaltunk. Az emberek jólöltözöttek, a boltok tele vannak áruval,
és vásárlóból sincs hiány. Egyre
többen térnek vissza a külföldi
munkákból, mivel otthon is megtalálják számításukat. Úgy tűnik,
sokan nem is nagyon sajnálják, hogy
nem Magyarországhoz tartoznak.
Megnyugtathatom azokat, akik azt
híresztelték, hogy 22 millió román
fogja ellepni Magyarországot, nem
fog bekövetkezni. Varga László
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Egy trükköslopási mód
Tolvajok egy régi-új trükköt kezdtek alkalmazni mostanában.
Éjszaka tojással dobálják meg az autók szélvédőjét. Ha a sofőr elindítja az ablaktörlőt, s vizet spriccel az üvegre, akkor garantáltan nem
fog látni semmit a tejes állagúvá váló, szétkent tojás miatt. Így meg
kell állnia, s a tolvajok máris „munkához” láthatnak. Nem árt tehát
erre figyelni, s ilyen esetben óvakodni az ablaktörlő használatától.
Később és jóval távolabb érdemes az ablaktisztításhoz fogni.

Rendőrségi hírek
L. László izsáki lakos tett
feljelentést kapitányságunkra, miszerint ismeretlen tettes február
17-én 12.00 és 24.00 óra közötti
időben a lakásába ajtóbetörés
módszerével behatolt és onnan
egy videokamerát és 30.000.Ft készpénzt tulajdonított el.
Az ügyekben a nyomozás lopás
bűntett elkövetés megalapozott
gyanúja miatt van folyamatban.
L. Gábor izsáki lakos tett bejelentést ismeretlen tettes ellen,
aki a fülöpszállási tartózkodási helyére ablaküveg kiszedésével behatolt és a házból eltulajdonított
2 db benzinmotoros láncfűrészt,
valamint 1.400.-Ft készpénzt. A
bűncselekménnyel okozott kár
kb. 80.000.-Ft.
J. Tibor kecskeméti lakos jelentette be, hogy ismeretlen elkövető
március 03-a és 04-e közötti időben

az Izsák, Szajor dűlő külterületi
részen található tanyájába ajtóbefeszítés módszerével behatolt,
onnan szekrénysort, televíziót és
különféle. használati eszközöket
tulajdonított el. A bűncselekménnyel okozott kár kb. 1,5 millió Ft.
Kapitányságunk lopás bűntett elkövetés megalapozott gyanúja miatt
rendelte el a nyomozást.
Szintén március 17-én délután
F. Istvánné izsáki lakos tett feljelentést, mivel ismeretlen személy az
előző nap 10 óra és 17 óra közötti
időben a város belterületén lévő ingatlanának bekerítetlen udvarából
régi, használaton kívüli tárgyakat
tulajdonított el, kb. 40.000 forint.
értékben. Hatóságunk lopás vétségének ügyében indított büntető
eljárást.
Kiskőrösi
Rendőrkapitányság

Postánkból
TISZTELT IZSÁKIAK!
Tisztelt Aljegyző Úr!
Levelem mellett tájékoztató
jelent meg a „kistérségi állatvédelmi telepről” (azaz gyepmesteri
telepről) ezért a fogalmak tisztázása érdekében ismételten tollat
ragadtam:
A januári lapszámban közölték,
hogy „Kistérségi gyepmesteri telep
kialakítása” címen benyújtott pályázaton 10 millió Ft. támogatást nyert
a kistérség, mely telep Izsákon kerül
kialakításra.
T. Aljegyző Úr!
Megkerestem az Ön által hivatkozott 3/2001.(II..23)KöM-FVMNKÖM-BM együttes rendeletet mely
az állatkert és állatotthon (állatmenhely, állatpanzió) létesítésének, működésének szabályairól szól, de ott
nem találtam ide vonatkozót.
Ez a telep ugye nem állatkert?,
nem állatmenhely: (az állatvédelem
közhasznú feladatának ellátásaként
a gazdátlan állat ideiglenes vagy
állandó elhelyezését biztosítja és
tevékenységét ellenszolgáltatás nélkül végzi), nem állatpanzió: (amely
díjazás ellenében vállalja állat meghatározott időre szóló megőrzését,
felelősséget vállalva annak jó gazda
gondosságával történő tartásáért,
egészségéért), - tehát gyepmesteri
telep. Hogy a működési engedély kiadásának mi a feltétele, nem sikerült
a jogszabályból megtudnom
A 41/1997(V.28)FM rendelet 5.sz. függeléke rendelkezik a
gyepmesteri telep létrehozásáról,
működési feltételeiről, kötelezettségről, melynek 3.6 pontja szerint
„Az állathulláknak a gyepmesteri
telepre szállításával, őrzésével és
ártalmatlanná tételével járó feladatok elvégzésére minden városban
gyepmestert kell alkalmazni. A
gyepmestert a polgármesteri hivatal alkalmazza.”- ami ugye nem
azt jelenti, hogy minden városban
lenni kell gyepmesteri telepnek. Ha

jól értelmeztem, csupán egy gyepmesternek és az állat elszállítására
alkalmas járműnek.
A függelék 3.8. h.) pontja szerint
a gyepmester feladata”a befogott
állatoknak a gyepmesteri telepre
szállítása, gondozása a hatósági állatorvos utasítása szerinti megőrzése,- a
polgármesteri hivatal határozatában
megállapított tartási és ápolási költségek megtérítése után- a tulajdonosnak való kiadása, vagy leölés utáni
ártalmatlanná tétele.”
Ugye T. Aljegyző Úr Ön ugyanezt írta le? Hát igen ez a gyepmesteri telep. Olyan kifejezést pedig a
jogszabályok nem ismernek, hogy
állatvédelmi telep.
A fentebb leírt fogalmak szinte
mindegyike elhangzott már az üléseken, ill. az újságban, így szükségét
láttam annak, hogy a fogalmakat
tisztázzam, hogy a lakosság tudja,
mi épül Izsákon.
Ha emberre ( állatra) vonatkoztatva a különbséget érthetően
feltárjuk, ugye nem mindegy, hogy
állami gondozásba (állat menhely),
panzióba ( állatpanzió) vagy hullaházba (gyepmesteri telep) kerül
valaki (vagy valami). A különbség
CSAK ennyi a fogalmak között.
A jogszabályok betartása garanciát biztosít - írja Ön.
A szennyvizet, csak megfelelő
tisztítás után lehet kiengedni a szennyvíztelepről, előírja a jogszabály.
Betartatni ezt senki sem tudja a
Polgármesteri Hivatallal, mint köztudott már több hivatalos fórumot
megjárt az ügy, és minden maradt
a régiben.
A jogszabály kötelezettséget ír
elő, de annak betartása és Polgármesteri Hivatallal való betartatása
sajnos nem garantált.
Izsák, 2010. február 26.
S. Juhász Magdolna
Izsák, Széchenyi u.20.

. oldal

Mennyit ér a munkád?
Bizalmas a tegezés. - de a téma is az.
Már 30 éve is elmúlt, hogy Drezdából évenként nálunk vendégeskedő család sok-sok témák
között az ottani gépkocsiszerviz árakról is beszélt
- összehasonlítva a nálunk lévőkkel. Emlékszem,
nekem döbbenetes volt az ő számlájuknak az a
tétele, amely a gépkocsi motorház tetejének felnyitását is értékelte.
Igen, mindenért fizetni kell! Kérdés azonban,
hogy milyen mértékkel mérve kell fizetni?
Ki-ki a maga munkáját értékelheti a következő
felbontásban:
* sokat tanultam, - fizessék meg
* különleges szakmunkát végzek, szükség van
rám, - fizessék meg!
* nagyon piszkos, bűzös munkát is el kell
végezni. Vállalom, - fizessék meg!
* egészségemet, életemet is kockáztatva végzem a munkám, - fizessék meg!
* népemért, szűkebb közösségemért végzem
a munkám, - fizessék meg!
* főnök, vezető vagyok valamilyen szinten
felelősségteljes a megbízatásom, fizessék meg!
* kidolgoztam egy új termelési módszert,
- fizessék meg!
Lehetne tovább sorolni. Nincs is az igénnyel
semmi baj, de felháborító bizonyos területeken
látni az igazán vastagon fogó ceruzával kiszámított
árak, díjak, fizetések mértékét. A mikor nyugdíjasok, minimálbérből élők , vagy a rezsidíjakra
alig elégséges fizetéseket kapók helyzetét nézzük,
elszomorodunk, mert ők jogosan kérdezgetik
vásárlásaikkor: „miért ilyen drága?!”
Kényes a téma!
Miért ilyen drága a benzin? (Milyen nagy érték
a természet sok-sok kincse, és milyen nagyon nyerészkednek vele egye4sek!) Miért kell sokat fizetni
szerkezetek, Magyarországon szerelt gépkocsik,
...alkatrészeiért? Mennyi anyagköltség, munkadíj
és milyen árú energia van egy-egy ilyen „vacak” kis
műanyag kütyüben? Nem lenne-e törvényszerű
az, hogy minél modernebb technikával és minél
nagyobb számban állítanak elő valamit, az annál
olcsóbb legyen? Az újítások sem könnyítenek, sőt minden pici kis „újítás” áremeléssel jár.
Ezen a téren nem tudunk igazságot tenni.
A megtermelt javak drágák, jócskán megszabott az áruk, - és az azt megtermelő munkás mit
kap ebből? (Ennél a pontnál megválaszolhatjuk
a címbeli kérdést így: kevés fizetést „érdemel” a
munkám - a munkáltató szerint.)
A termelést biztosítók, kiszolgálók és a termelést irányítók -hangsúlyozva fontosságukat-,
elvárják a maguk által megítélt dotációt, - sőt,
a vezetők megengedhetik maguknak -és meg is
teszik-, hogy mélyebben nyúljanak a kasszába,

kiemelve a „jól megérdemelt” jutalmat. „Fejétől
bűzlik a hal”,- de előbb-utóbb az utolsó porcikája
is büdös lesz! - Bárhol dolgozol, mennyit ér a
munkád?
Új szempontból kell megválaszolni a kérdést,
mert a munka és az élet hasznosságát szükséges
mérlegre tennünk. Mindent pontosan, felelősen,
áldozatot vállalva, sőt szeretettel végeztél el?
Nem szoktuk-e meg a „Kis pénz - kis foci...”
elv alapján, hogy kis pénz, kis munka!?
AKARUNK-E ÚJAT KEZDENI? Mert ez az
új akkor kezdődik el, ha -egyelőre- kis pénzért
is, de becsületes, pontos munkát végez az utak
kátyúzójától (rengeteg a mély, veszélyes kátyú),
a lelki „útkészítőkön” át, (Izsákon nagyon sokan
keresgélnek több irányba kutatva lelki utat!) - az
ország felelős vezetőiig - mindenki.
Nem úgy van-e, hogy a rosszul elvégzett
munkáért kifizetett minimális (nem minimálbér)
bér is pocsékolás, mert semmi sem megy előbbre
vele, sőt minden rosszabbá és megbízhatatlanabbá
válik.
Azért kell a munkához való viszonyunkat
témaként felvetnünk, mert életünknek ez az a
pontja, amely leglátványosabban bizonyítja az
egyéni és a közösségi érdeket.
A „mindegy, hogyan” elvégzett munka nem
visz előbbre. Gazdagságunk nincs, de a feladatok
„jobbik végét” megfogva építhetjük a jövőt - felelősen, mindenki a maga helyén.
Ady Endre 1913-ban írt versét ajánlom figyelmükbe:
A mindegy átka
Sorakoznak s elfutnak a hetek,
Mintha kórház-szagtól futnának.
Talán nem volt soha ilyen beteg
Az Élet, mely szennyesen bukdos
S nem tud eljutni tiszta kúthoz.
Máskor se volt itt élni jó dolog,
De viharok sűrűbben jöttek
És többen voltak zúgó bátorok.
Most már a reménytelen Mindegy
Túlságosan meggyőzött minket.
A Mindegy, mi ma mindent összetör,
A lágy ujjakat összefonja,
Hogy nem szorul össze az ököl.
S hogy itt még valami teremjen,
Gyertek, menjünk a Mindegy ellen.
Igenis: kell a bátor lobbanás
S nem élet, hogyha nem kiáltjuk,
Hogy minden vannál mindig jobb a más.
Gyújtsuk ki jól a szíveinket:
Csak azért se győzhet a Mindegy!
...a választásokra is érvényesen, - felelős szeretettel:
Bérces Lajos

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II.17.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. (II. 18.)
rendelet módosításáról.

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. 65.
§-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának
rendszeréről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről
szóló 3/2009. sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja.
A rendelet hatálya
1.§ A rendelet 3. §-a helyébe a következő lép:
A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosított
a.) kiadás főösszegét 1.187.118 ezer forintban
b.) bevétel főösszegét
1.119.593 ezer forintban állapítja meg.
c.) finanszírozási bevétel főösszegét 67.525 ezer forintban állapítja meg.
I. Költségvetési bevételek
2.§ A rendelet 5.§ (1) bekezdésében jelölt 2. sz. melléklet helyett, jelen rendelet 2. sz. melléklete érvényes.
II. Költségvetési kiadások
3.§ (1) A költségvetési rendelet 6. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
- Működési kiadások előirányzata összesen:
906.119 e Ft.
Ebből:
- személyi jellegű kiadások:			
363.790 e Ft.
- munkaadót terhelő járulékok:			
111.594 e Ft.
- dologi jellegű kiadások:				
283.015 e Ft.
- támogatás értékű működési kiadás:		
8.690 e Ft.
- társadalom-, szociálpolitikai juttatások: 139.030 e Ft.
(2) A 4. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép.
(3) Az 5. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép.
III. Költségvetési kiadások és bevételek
4.§ A rendelet 9.§ 8.sz. melléklete helyébe jelen rendelet 8. sz. melléklete kerül.
5.§ A rendelet 13.§ 12 sz. melléklete helyett, jelen rendelet 12. sz. melléklete érvényes.
Záró rendelkezések
6.§ E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2009. január 1. napjától kell alkalmazni.
Izsák, 2010. február 16.
Mondok József polgármester
Bak Nándor aljegyző
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Az Arany sárfehér Szőlő- és Bortermelők Szövetkezetének tájékoztatója
„a gyengék erőssége az egység”
Izsák Város Önkormányzata, az Arany sárfehér Szőlő és Bortermelők Szövetkezete, az Izsáki Hegyközség és az Arany sárfehér Bor- és
Pezsgőrend április 9-én megrendezi a Hungarikum Borok és Pezsgők
IX. Országos Versenyét. Nevezhető szőlőfajták: Arany sárfehér, Bakator, Budai zöld, Cserszegi fűszeres, Ezerjó, Furmint, Hárslevelű, Irsai
Olivér, Járdovány, Juhfark, Kadarka, Kékfrankos, Kéknyelű, Királyleányka, Kövérszőlő, Kövidinka, Leányka, Olaszrizling, Pintes, Pozsonyi
fehér, Rózsakő, Zéta fajtaborok, pezsgők és más magyar nemesítésű
fajták (Bianka, Zalagyöngye, Kunleány, Csillám, Dunagyöngye stb.).
A nevezési határidő 2010. április 2. Nevezési díj: termelőknek 1500
Ft/minta, vállalkozásoknak 2500 Ft/minta. A mintákat az Izsáki Hegyközségi irodába várjuk március 31. és április 2. között, 8-tól 16 óráig.
A borverseny alkalmából az Izsáki Horgász- és Pihenőparkban
konferenciát szervezünk Mi a Hungarikum? Hungarikum fajták helye
és szerepe az új eredetvédelmi rendszerben címmel. A tekintélyes
szakemberek részvételével zajló tanácskozásra 2010 április 9-én
14 órától kerül sor, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.
A konferencia után új borrendi tagok avatására is sor kerül, majd a
borverseny eredményhirdetése után lehetőség lesz a nevezett borok
kóstolására is.
A biogazdálkodás napjainkban egyre több érdeklődőt vonz, egyre
nagyobb teret nyer. Ez nem véletlen mivel a gazdálkodók szeretnének
kedvezőbb feltételekkel dolgozni a fogyasztók szeretnének egészségesebben étkezni. Zöldség, gyümölcs, szőlő és szántóföldi termesztésben érdekelt gazdák, akik szeretnének a jövőben bioélelmiszerek
előállításával foglalkozni, vagy érdeklődnek a technológia iránt és
háziasszonyok, akik szeretnének családjuk számára egészséges élelmiszereket termelni és a téma után érdeklődők jelentkezését várja a
DNS Természetközpontú Egyesület ingyenes tanfolyamaira, melyek
során átfogó képet nyújtanak a biogyümölcs- és zöldségtermelésről és
az egészséges táplálkozásról. Céljuk, hogy utat találjunk egy emberségesebb és természetközelibb világba, amely valós értékeket közvetít.
A tanfolyam az egyesület izsáki tanyáján lesz megtartva, havi 1-2
alkalommal neves gazdák és tanárok vezetésével. Minden érdeklődőt
szeretettel várnak! Bővebb információ: Reisinger Miléna 06-20-5717514, rmilena@c2.hu
A szomszéd országokban már házhoz szállítják a biotermékeket.
Erdélyben az ökotermelői kör weboldalt létesített erre a célra. A
Parasztkosár nevű rendszerben interneten keresztül bárki rendelhet
bioterméket. Az árak, mivel egyenesen a termelőtől vásárol a fogyasztó,
jóval kisebbek, mint azokban az üzletekben, ahol biotermékek kaphatóak. Minden termék mögött egy-egy gazda rejlik, de ha egy helyen,
összefogva bemutatkoznak, erősebbek a kínálatban.
Az összefogásban erő van, a gazdák egymásnak nem vetélytársai.
Csak Romániában több mint 300 ezer hektáron dolgoznak ökológiai
módszerekkel. A biogazdák számára egyelőre nincs megkülönböztetett
állami támogatás. A szaktárca csak az átállásban lévő gazdák minősítési
költségeit téríti. Az Eurostat adatai szerint 2008-ban Ausztriában az
összes mezőgazdasági terület 15,7 százalékán folytattak biogazdálkodást, a második helyen Svédország áll 9,9 százalékkal, a harmadik
Olaszország 8,9 százalékkal. Az EU átlag 4,1 százalék Magyarországon
mindössze 2,5 százalékot tett ki a biogazdálkodás.
Magyarország viszont az EU azon csoportjába tartozik, ahol a legnagyobb mértékben nőtt az organikus termőterület 2007-2008 között:
15 százalékkal 123 ezer hektárra, a listavezető Spanyolországban 33
százalékos, Bulgáriában 22 százalékos, Szlovákiában 19 százalékos volt
a növekedés. A 27 tagországot együttvéve tavaly 7,8 millió hektárra
nőtt a biotermékek termőterülete.
A globalizáció hatásaként a belföldi élelmiszer-forgalmazás
mintegy kétharmadát ma már néhány áruházi lánc tartja a kezébe,
akik nemcsak fogyasztási igényeket közvetítenek, hanem diktálnak a
szervezetlen termelőknek. Ehhez kapcsolódik kiegészítésként az alábbi
információ: Szinte minden más terméket külföldről vásárolna jövőre
a magyarországi Tesco a friss élelmiszereken kívül. A multinacionális
vállalat elképzelései szerint 2011-től honfitársaink helyett szlovák
beszállítók látják majd el iparcikkekkel a lánc magyar egységeit.
Emiatt idehaza több száz kis- és közepes vállalkozás kerülhet
csődbe. Információink szerint a kiszervezés egyelőre a friss élelmiszereket nem érinti, ugyanakkor a Tescóban árusított több ezernyi
iparcikk hazai beszállítójának jövője veszélybe kerülhet. Ráadásul a
lépéssel a magyar költségvetés is súlyos bevételektől eshet el, hiszen
azok a hazai beszállítók, akik partnerei maradnak a Tesconak, az
adózási szabályok szerint nem itthon fizetik majd meg forgalmuk
után az áfát. A kis alapterületű Tesco Expressz áruházak árubeszerzéseit már manapság sem a Tesco itteni központja, hanem a szlovák
beszerzés fogja össze. Emellett egyre több szlovák beszállító jelenik
meg a Tesco áruházakban, akik többféle előnyt is élveznek a magyar
versenytársakkal szemben. A hazai kiskereskedelmi forgalom egyébként is óriásit zuhant az elmúlt évben, ám ez nem a válság hatása,
hanem a kormányzati megszorításoké. Ezek után vajon nem számít-e
hazaárulásnak a Tesco-ban vásárolni?
Változatlanul megvan a lehetőség garantált, nagyminőségű Arany
sárfehér 5 l-es kiszerelésben történő vásárlására. Ár: 200 Ft/liter +
100 Ft/kanna. Érdeklődni a szövetkezeti irodán lehet.
A szövetkezet tagjai továbbra is kedvezményes áron (440 Ft/kg)
vásárolhatnak törzskötözőt a szövetkezeti irodán!
Vezetőség

2010. március 19.

Labdarúgás

„Színes” mérkőzés a nyitányon
Előző cikkemben reménykedtem abban, hogy az időjárás nem szól bele a bajnokság
kezdetébe, mely remény csak
részben teljesült. A tavaszi első
fordulót, igaz eléggé hideg volt,
rendben le tudták játszani a
csapatok, de a következő fordulóban már több mérkőzés is a
halasztás sorsára jutott, így mi
sem tudtunk Akasztón pályára
lépni.
A múlt havi cikkemben említett két távozó mellé még Gyurik Richárd is eligazolt Izsákról,
ő Akasztóra ment. Két játékos
érkezett, Nemecsek László és
Nemes Gergő. Mind a két újoncunk NB III-as csapatoktól
érkezett, Nemecsek Dabasról,
Nemes pedig a RAFC csapatától.
Mindkettő megfordult már magasabb osztályban is. Reméljük
tényleg erősítést jelentenek, ők
főleg a védekezésben fognak játszani. A 16. fordulóban (tavaszi
1.) Bácsalmás csapata látogatott
hozzánk. Az őszi mérkőzésen
fölényes győzelmet arattunk.
Érdekesség volt a mérkőzéssel
kapcsolatban, hogy a megyei
góllövőlista első két helyezettje
a pályán volt, ugyanis Balog
Ferenc, aki vezeti a listát, a mi
csapatunkban játszott, a második helyezett Reitmann Zoltán

pedig a vendégeknél lépett
pályára. Jól indult számunkra a
találkozó, mert már az 5. percben büntetőből megszereztük
a vezetést. Mindenki azt várta,
hogy további találatokkal fog
szolgálni a csapat. Sajnos nem
teljesen így történt. A vendégek
szívósan védekeztek, mi pedig
nem találtuk meg az ellenszerét
ennek a játéknak, kicsit körülményesen és lassan szőttük a
támadásainkat. Az első félidő
végén egy kontrából egyenlítettek a vendégek, de szerencsére
a középkezdés után szinte azonnal tudtunk válaszolni, és így
előnnyel vonulhattunk pihenni. A második félidőben is mi
játszottunk mezőnyfölényben,
de ez sokáig nem mutatkozott
meg gólokban. A vendégek minden lehető eszközt bevetettek,
és emiatt elég sok sárgalapot
kaptak, sőt a félidő közepén két
játékosukat idő előtt leküldte
a játékvezető. Egy mezőnyjátékos durva szabálytalanság, a
kapus pedig reklamálás miatt
mehetett hamarabb zuhanyozni. A kiállítások után már csak
a gólkülönbség volt kérdéses.
A játékvezető összesen kilenc
sárgalapot (ebből hármat kaptunk mi) és két pirosat osztott
ki a mérkőzésen. Összességében

viszonylag gyenge mérkőzésen
megérdemelten nyertünk. A
2. fordulóban elmaradt mérkőzésnek még nincs meg az új
időpontja.
Ifjúsági csapatunk sajnos
vereséggel kezdte a tavaszt, de
reméljük, hogy lesznek még
szép eredményeik.
16. forduló:
Izsáki Sárfehér SE - Bácsalmási
PVSE 4-1 (2-1)
Góllövőink: Borsos (11-esből),
Barna, Balog, Liptai.
Gréczi Gábor: Idényeleji játék
volt. Az ellenfelünk tördelte,
ezért nem tudott kialakulni
folyamatos játék.
Ifjúsági eredmény: 2-3 Góllövőink: Tóth, Farkas.
Következő mérkőzések:
Március 20. 15:00: Izsáki Sárfehér SE - Kerekegyházi SE
Március 28. 16:00: Harta SE
- Izsáki Sárfehér SE
Április 04. 16:30: Izsáki Sárfehér
SE - Kunszállás SE
Április 10. 16:30: Kiskunhalas
FC - Izsáki Sárfehér SE
Április 18. 17:00: Izsáki Sárfehér
SE - Soltvadkerti TE
Április 25. 17:00: Izsáki Sárfehér
SE - Tompa KSE
HAJRÁ IZSÁK!
Izsák László

Húsvéti Játszóház

2010. március 31.-én és április 01.-én
délután 14-16 óráig
a Művelődési Házban!
A foglalkozást Izsák Város Gyermekjóléti-és
Családsegítő Szolgálata a Béres Egészség Hungarikum Alapítvány
támogatásával szervezi és tartja díjmentesen.

Tavaszi tűzifa AKCIÓ
10% árengedménnyel a
Benyovszky Kft-nél Izsák, Gedeon
dűlő 250. szám alatt!

Akác tűzifa kugli méretben 2200,-Ft/q helyett
2000,-Ft/q.
Vegyes tűzifa kugli méretben 1700,-Ft/q helyett
1530,-Ft/q.
Tölgy tűzifa kugli méretben 2000,-Ft/q helyett
1800,-Ft/q.
Puhafa és széldeszka tűzifa kugli méretben 1500,-Ft/q helyett
1350,-Ft/q.
Keményfa brikett 4500,-Ft/q helyett 	4050,-Ft/q.
Fenyő rönk és rúdfa kérgezve
22.500,-Ft/m3
Fenyő fűrészáru és szélezetlen palló már
36.000,-Ft/m3-től
Akác támfa vékony átmérőjű (7-11cm-ig)
2 m-es 400,-Ft/db, 2,5 m-es 500,-Ft/db, 3 m-es 600,-Ft/db.

Faáruból minden igényét kielégítjük, a legkedvezőbb áron!
További kínálatunk: zúzott és falazókő, sziklakerti kő, kerti bútor
és fajáték, rönk virágládák, stb. 50% árengedménnyel!
KERTJÉHEZ AJÁNLJUK: FENYŐKÉREG TALAJTAKARÓKÉNT!
Az ingyenes házhoz szállítás minden termékünkre vonatkozik.

BEMUTATÓTERMÜNK az 52-es
FŐÚT 24-es KM-KÖVÉNÉL.
Tel.: 06-20-9549-075 , 06-30-4318-688,
06-30-9352-130

IZSÁKI Hírek
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Egyházkerületi lelki nap
A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye solti espereskerületének (melynek esperese Podmaniczki Imre) egyházközségi
képviselő-testületei tartottak
közös lelki napot Izsákon. Tizenhárom katolikus egyházközség képviselői vettek részt az
egész napos programon, mely
érseki misével kezdődött, majd
Menyhárt Sándor, a Kecskeméti

Szent Család Plébánia plébánosa tartott előadást a képviselői
munkáról, a keresztény közösségek fontosságáról, példájáról
egy-egy egyházközségen belül. Ezt követően a résztvevők
kiscsportokban beszélték meg
a hallottakat, mutatták be saját
közösségük munkáját és cserélték ki a képviselői munka során
szerzett tapasztalataikat.

Evangelizációs hét
A nagyböjti készület jegyében evangelizációs hetet tartottak az
izsáki reformátusok. A hat alkalom célja a gyülekezeti tagok hitbeli
megerősítése volt. A hétfőtől szombatig tartó időszak esti istentiszteletein Mészáros Zoltán és Édes Árpád kiskunhalasi, valamint Kósa
István szanki lelkész hirdetett igét.

A sebekről
* Én útjaimon, te túl a Golgotán,
beszélgess velem / úgy 5-kor délután!
Fájjunk együtt; én veled, te velem,
mondd: mi a fájás, és a gyötrelem.
Ami roncsol a testnek felületén,
áthat a talptól a fej tetején.
Ez az én kínom. Látod? Az én sebem,
a te sebeidről beszélgess velem.
Arcodat tudom, de nem szólsz, miért?
Könnyem kicsordul, mint sebedből a vér.
Fájjunk együtt! Én veled, te velem,
te átölelsz, míg tart a gyötrelem.
Téged ki ölelt az Olajfákhegyén?
Ők, ott aludtak gyötrelmed idején.
* Fogyott erőm, de fentről jött a fény,
és verejtékemen átfénylett a cél,
hogy ti, kik jártok a szakadék felett,
a mélybe hullástól megmenthesselek.
Ó ti szegények, bűnösek, ó ti jók!
Ti közönyösök, saját sebet tudók!
Ti gyanútlanul, s félve tévelyegtek!
Sebekbe haltam, mert nagyon szeretlek!
Atyámmal írtam a szerződésemet,
és ráleheltem halálpecsétemet.
* A szenvedés Golgotáján vérvirág;
mondd hát: megérti azt a világ?
* Kínzás, ütések, mély lelki sebek;
sokára értik meg ezt az emberek
keresztemen mért’ szenvedtem egykoron,
hogy most is a sebeiket hordozom.
Szánom haláluk! Azért hullott a vérem,
s hogy föltámasztom őket, megígérem!
2010. március 9.

Magyar Gyuláné

Tisztelt Adózók!

Kérjük, adójuk 1 %-ával támogassák a Tanítók Alapítványa az
Izsáki Erdei Iskoláért alapítványt.
Adószám: 18354311-1-03.

Köszönettel: Kuratórium

Tisztelt Adózók!

Kérjük, adójuk 1 %-ával támogassák az Izsákért Közalapítványt.
Felajánlásukkal a helyi kulturális-, sport- és közösségi élet színvonalasabbá tételéhez járulnak hozzá.
Adószám: 18351851-1-03.

Köszönettel: Kuratórium

Tisztelt Adózók!

Kérjük támogassa a Kisizsákon megépült kápolnát személyi
jövedelemadójának 1%-val „Kisizsák Kápolnájáért „ alapítványon keresztül.
Adószám: 18353664-1-03
Támogatásukat köszönjük!
Kuratórium
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Húsvétváró böjtös receptek
A húsvéti böjt hat héttel húsvét előtt kezdődik húshagyó kedden, és (másnap) hamvazó
szerdától húsvét vasárnapig tart. Az ezt megtartók számára ajánlunk néhány ízletes, húsmentes
fasírtreceptet.
Gombafasírt
Hozzávalók: 50 dkg főtt gomba, 3 főtt krumpli,
1 hagyma, 6 gerezd fokhagyma, só, bors, paprika, 3
kanál liszt, olaj a sütéshez, petrezselyem, (1 tojás)
Dinszteljük üvegesre az apróra vágott hagymát.
A gombát vágjuk pici apró kockákra,esetleg géppel
törjük össze, adjuk hozzá a héjában főtt és még melegen összetört, de már kihűlt krumplit, fűszerezzük
ízlés szerint sóval, borssal, paprikával, fokhagymával,
majd adjuk hozzá a lisztet, a hagymát és a petrezselyemzöldet. Kézzel gyúrjuk masszává, majd nedves
kézzel formáljuk lapos labdacsokká. Panírozhatjuk
zsemlemorzsába vagy darált dióba, majd bő olajban
süssük ki.
Szójafasírt
Hozzávalók: 1 csomag szójagranulátum, 3 tojás,
2 zsemle, fél fej hagyma, 3 fej fokhagyma, ízlés szerint
édes vagy csípős pirospaprika, 1 kk curry, chilipor, só,
ételízesítő.
A zsemléket 5 percre vízbe áztatjuk, majd kinyomkodjuk, és a szójára tesszük (ezt nem szükséges előre
beáztatni). Fűszerezzük és kézzel képlékeny masszává
dolgozzuk. Ha keménynek tűnik, még tehetünk bele
vizet. Formázzunk gombócokat belőle és mindkét
oldalát süssük ki olajban.
Karfiolfasírt
Hozzávalók: 1 közepes fej karfiol, 3 ek. zabkorpa,
2 ek zsemlemorzsa, 2 ek. lenmagliszt, só, majoránna,

2 gerezd fokhagyma
A karfiolt puhára főzzük, megdaráljuk (húsdarálóval) vagy villával összenyomkodjuk. Zsemlemorzsával,
sóval, majoránnával, fokhagymával összedolgozzuk, és
kiolajozott, zabkorpával meghintett tepsibe tesszük,
majd előmelegített sütőbe 15 perc alatt megsütjük.

Szakál Imre és felesége,
Cséplő Ibolya
2010. január hónapban ünnepelték
házasságkötésük
60-dik évfordulóját.
Ez alkalmából szeretettel
köszönti Őket
népescsaládjuk
minden tagja!

Izsáki alkotók kecskeméti kiállítása
hetség felkarolása és lehetőség
nyújtása alkotásaik bemutatására.
Köszönet illeti a rendezvény
fő támogatóját, a Kecskeméten
Működő Alfafaktor Plusz könyvelő iroda izsáki illetőségű vezetőjét,
Horváth Józsefet és társát.
Gratulálunk az Izsáki művészek kecskeméti sikeres szerepléséhez!
Papp Ferenc
egyesületvezető

Popa Éva és Márki Nóra Jázmin
Tízéves fennállását ünnepelte a kecskeméti Helyőrségi
Klubban működő Ifjú Alkotók
Egyesülete, mely alkalomból
2010. március 1-jén nyílt tárlat
ünnepélyes megnyitóval.
A kiállításon nyolc személy
mutatkozott be alkotásaival.
Köztük alapító tagként Márki
Nóra Jázmin. Meghívott vendégként Popa Éva. A kiállítás

tiszteletbeli meghívottjaként Jónás Imréné Margitka, mint díszvendég vett részt. Mindhárman
festményekkel szerepeltek.
A kiállítás több művészeti
ágat kapcsolt össze. Többek
között: festészet, szobrászat,
kisplasztika, tűzzománc-technika.
Az egyesület célja: minden
kibontakozni vágyó fiatal te-

MEGEMLÉKEZÉS
Emlékezés
Horváth
Ambrus
halálának
11. éves évfordulójára.
Szerető felesége,
unokái Marika és Emese

Jónás Imréné

MEGEMLÉKEZÉS
Nagy tisztelettel emlékezünk
nagyapánkra,
SCHWANNER
JÁNOS
kisizsáki tanító
úrra
halálának 65.
évfordulóján

Unokái:
dr. Schwanner Gusztáv
dr. Schwanner Gábor

dr. Kovács Gyula
Kovács János
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Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II.17.) számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről.

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.
évi XXXVIII. törvény (továbbiakban ÁHT.) 65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás és a Magyar
Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény alapján Izsák Város Önkormányzatának
2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
I. A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat által alapított és fenntartott
költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények).
II. A költségvetési főösszeg
2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésének
Főösszegét
1.152.223 ezer forintban
a) költségvetési bevétel összegét
1.020.228 ezer forintban,
b) költségvetési kiadás összegét
1.138.223 ezer forintban
c) a költségvetési hiány összegét
117.995 ezer forintban állapítja meg, melynek finanszírozásáról a Képviselő-testület külön döntést hoz.
(2) A képviselő testület a
Finanszírozási célú kiadások összegét
14.000 ezer forintban
A költségvetés összesített hiányát
131.995 ezer forintban állapítja meg.
(3) A képviselő testület a (2) bekezdésben szereplő hiány finanszírozás módját az alábbiak szerint hagyja
jóvá:
a.) a hiány belső finanszírozására szóló
felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
43.330 ezer forint
b.) a hiány külső finanszírozására szóló
működési hitelfelvétel
37.565 ezer forint
felhalmozási célú hitelfelvétel
51.100 ezer forint
(4) E rendelettel elfogadott eredeti bevételi és kiadási előirányzatok - az Áht. 76.§(2) bekezdése és 77.§
(2) bekezdés alapján - tartalmazzák a 2010. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 62/2009. (XII.17.) rendelet
felhatalmazása alapján beszedett bevételek és teljesített kiadások előirányzatait is.
III. A rendelet szerkezete
4.§ Az önkormányzat költségvetési rendelettervezete az alábbi szerkezetben készül:
a.) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési szerveinek bevételei
forrásonként és főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben
b.) A működési, fenntartási előirányzatok önállóan gazdálkodó költségvetési szervként címenként és alcímenként kiemelt előirányzatonként részletezve.
c.) A felújítási előirányzatok címenként és célonként.
d.) A felhalmozási kiadások címenként és feladatonként.
e.) Az önkormányzati hivatal költségvetése feladatonként, valamint külön tételben:
meghatározásra kerül a tartalék összege.
f.) Az éves létszámkeret önállóan működő , önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként.
g.) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban.
h.) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel
mérlegszerűen.
i.) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről előirányzat-felhasználási terv.
j.) A költségvetési évet követő két év várható előirányzatai a gazdasági előrejelzések alapján.
k.) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai.
l.) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege, elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzat
mérlege.
m.) Közvetett támogatásokat (pl. adóelengedés) tartalmazó kimutatás.
I. Költségvetési bevételek
5.§ (1) Az önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási
cél szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a 2010. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve
működési és felhalmozási cél szerinti részletezését cím és alcímek szerint a 2/a. számú melléklet tartalmazza.
II. Költségvetési kiadások
6.§ (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület a következők
szerint határozza meg:
Megnevezés:				
Működési kiadások előirányzata összesen:
763.914 e.Ft
- személyi jellegű kiadások:
298.593 e.Ft
- munkaadókat terhelő járulékok:
78.942 e.Ft
- dologi jellegű kiadások:
266.579 e.Ft
- speciális célú támogatások. (segélyek)
13.500 e.Ft
- támogatásértékű kiadások :
6.300 e.Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként kiadási jogcím szerint a 3.
számú melléklet szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek működési kiadásait
kiemelt előirányzatonként az 3/a. sz. melléklet szerint állapítja meg.
7.§ (1)Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadása összesen:
344.760 e. Ft
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
- felhalmozási előirányzata:
344.035 e.Ft,
- a felújítások előirányzata:
725 e.Ft,
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek felújítási és felhalmozási kiadásait a 5.
számú melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési hiányát és annak finanszírozási formáját a 4.sz.
mellékletben határozza meg.
8.§ Az önkormányzat és költségvetési szervei (alcímek szerinti) felhalmozási kiadásait feladatonként a 6.
számú melléklet tartalmazza.
9.§ Az önkormányzat és költségvetési szervei (alcímek szerinti) felújítási előirányzatait célonként a 7. számú
melléklet rögzíti
10.§ z önkormányzati hivatal költségvetését feladatonként a 8. sz. melléklet tartalmazza az igazgatási és
egyéb, nem intézményi formában folytatott tevékenységek kiadásaival.
III. Költségvetési kiadások és bevételek
11. § (1) Az önkormányzati hivatal 19.275 e. Ft pályázati tartalékot tervezett.
12.§ A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat, mérlegszerűen a 9. számú melléklet
mutatja be, valamint a 10. sz. melléklet szerinti előzetes adatok alapján készült önkormányzati mérleg.
13.§ A költségvetési évet követő két év várható működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait a 11. sz. melléklet tartalmazza mérlegszerűen.
14.§ Az önkormányzat 2010. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 12. számú melléklet tartalmazza.
15.§ A többéves kihatással járó döntéseket a 13. sz. melléklet mutatja be évenkénti bontásban.
16.§ (1) Az önkormányzat rövidlejáratú kötelezettségeit a 14. sz. mellékletben mutatjuk be.
(2) A közvetett támogatásokat (adó-elengedés) a 15. sz. melléklet tartalmazza.
17.§ Az adósságot keletkeztető - Ötv. 88.§ (2) bekezdése szerint- éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) vizsgálata a 16. sz. melléklet mutatja be.
18.§ Közösségi támogatással megvalósuló fejlesztés bevételét és kiadását a 17. sz. melléklet tartalmazza.
19. § A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési mérlegét a 18 sz. melléklet tartalmazza.
IV. Költségvetési létszámkeret
20.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:
139 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban) állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek létszám-előirányzatát a képviselő-testület
az 3/a. számú, valamint költségvetési szervenként a 19. sz. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
22.§ Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
23.§ (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami
pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet
tájékoztatni köteles.
A képviselő-testület legalább negyedévenként a pótelőirányzatnak megfelelően módosítja a költségvetési
rendeletét.
(3) Az önkormányzat költségvetési szerveinek vezetői a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a ré-
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szelőirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló (módosított) 217/1998. (XII. 30.) Korm.
rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhetnek.
24.§ (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel
a számlavezető pénzintézettől.
(2) A likviditási hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő, következő képviselő-testületi ülésen
köteles tájékoztatást adni. A hitel egyszeri összege maximum az állami támogatás egy havi összege lehet.
25.§ (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír
vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását
a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.
A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
26.§ Az önkormányzat támogatásértékű pénzeszközét a kedvezményezett külön megállapodásban foglaltak
szerint használja fel.
V. Záró rendelkezések
27.§ Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2010. január 1. napjától kell
alkalmazni.
Izsák, 2010. február 16.
Mondok József polgármester
Bak Nándor aljegyző
adatok e.Ft-ban
6. sz. melléklet
Az Önkormányzat 2010. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként
Felhalmozási kiadás
tevezett
kapcsolódó cím/alcím
Megnevezése
előirányzat
megnevezése-száma
Szervezetek Fejlesztése ÁROP
8675
Polgármesteri Hivatal
Hulladéklerakó Rekultiváció KEOP
40917
Polgármesteri Hivatal
Kompetencia alapú oktatás TÁMOP 53557
Iskola, Óvoda
Belterületi útfelújítás DAOP
144056
Polgármesteri Hivatal
Járdaépítés TEKI
13500
Polgármesteri Hivatal
Városközpont felújítás DAOP
75478
Polgármesteri Hivatal
Autóbusz várók kialakítása DAOP
7852			
Összesen: 		
344.035
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Országgyûlési választások 2010
Kampánygyűlések
A közelgő április 11-ei országgyűlési választásokra készülve Izsákon a Fidesz-KDNP pártszövetség
és a Jobbik Magyarországért Mozgalom tartott kampánygyűlést.
A Fidesz
rendezvényén
Font Sándor jelenlegi képviselő,
egyben képviselőjelölt vendége
dr. Papp Lajos
szívsebészprofesszor volt, aki
„Nemzeti egészség, emberi egészség” címmel tartott nagysikerű
előadást a Művelődési Házat zsúfolásig megtöltő
hallgatóság előtt. Font Sándor pártja célkitűzéseiről
beszélt, külön is kiemelve a mezőgazdaságot érintő
programpontokat, azon belül a kistermelők és a családi gazdaságok megerősítésének fontosságát.

A Jobbik Magyarországért mozgalom 6. választókerületének képviselőjelöltje, Szávay
István a Vino étterembe hívta az
izsáki választókat.
A pinceklubot megtöltő hallgatósága előtt ismertette pártja és a maga
programját, melyet parlamentbe kerülésük esetén meg
kívánnak valósítani. Hangsúlyozta, senkivel nem kívánnak koalícióra lépni, de minden, a nemzet ügyét szolgáló
intézkedést támogatni fognak. A rendezvényen a Nemzeti
Őrsereg megyei szervezetének parancsnoka ismertetőt
tartott szervezetük működéséről, célkitűzéseiről.

Szavazás mozgóurnával

Ha Ön mozgásában gátolt, és emiatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, kérheti, hogy a
szavazatszámláló bizottság vigye ki Önhöz a mozgóurnát. Mozgóurna csak írásban kérhető! Mozgóurnát
a szavazás napja előtt a helyi választási irodától, a szavazás napján a lakóhelye szerinti szavazatszámláló
bizottságtól kérhet.
Az a mozgásában gátolt személy, aki igazolással kíván szavazni, csak az igazolással szavazásra
kijelölt 5. sz. szavazókörből (városháza) igényelhet mozgóurnát.
Bak Nándor aljegyző
a helyi választási iroda vezetője

Felvállaljuk
nemzeti ügyeinket!
Beindítjuk a gazdasági növekedést
Munkahelyeket teremtünk
helyreállítjuk a közBiztonságot
kivizsgáljuk az elmúlt évek gyanús ügyeit
jövőképet adunk a Mezőgazdaságnak
Rendbe tesszük az egészségügyet
Építsünk együtt egy erős magyarországot!
Szavazzunk a Fidesz és a kDnP közös listájára!
ápRilis 11.

Itt az idő!
oRszággyűlési választás 2010

Fidesz – MagyaR polgáRi szövetség

Szávay István részére,
Jobbik Magyarországért Mozgalom
Tisztelt Képviselőjelölt Úr!
Nem szokásom a nyílt levelekre válaszolni, merthogy
eddig ebben a körzetben nem
volt szükséges nyílt levelet írni
egymásnak. Magam sokkal jobban kedvelem, ha közvetlenül
megbeszéljük egymás között a
kérdéseket, és nem használjuk
politikai célokra a nyílt levelezést. Miután a nyílt levelet még
fizetett hirdetés útján közzé is
tette, engedje meg hogy némely
kérdésfelvetésre kifejtsem álláspontomat.
Először is a stílus. Ne értse
félre, de ilyen kioktató módon
utoljára a 80-as években beszéltek hozzám a rendőrségen,
amikor merészkedtem nyugati
országba útlevelet kérni. Öntől
talán elvárható lenne a témát
illetően a szerénység, mert arról
a témáról próbált kioktatni, amit
Ön soha nem látott közelről,
nem művelt, de még nem is
tanult róla. Ez a mezőgazdaság.
Magam, - akinek családjának
kulák mivolta miatt elvették
a földjeit-, tanyán nőttünk fel
testvéreimmel, gyerekfejjel végigdolgoztuk az összes nyarat
a tehenek mellett, a szőlőben,
a heregyűjtésben, és még sorolhatnám. Az egyetemek elvégzése
után azonnal hazajöttem, megházasodtam, és a szüleimtől átvett
területen folytattam a gazdálkodást. Aztán az élet úgy hozta,
hogy 1988-ban bekapcsolódok
a rendszerváltás folyamatába,
10 évre rá képviselő leszek az itt
élő emberek bizalmából, majd
még ezután kétszer megválasztanak, így 12 évet tölthettem el a
Mezőgazdasági Bizottságban, az
utóbbi négy évet annak elnökeként. Ön pedig a középiskola elvégzése után elhagyja a térséget,
Budapestre kerül, ahol jelenleg
is él, az egyetemen bölcsész
diplomát szerez, és most a doktori fokozat megszerzése előtt
áll (amihez gratulálok). Tartok
tőle, hogy ezen idő alatt nem túl
sok figyelme fordult a mezőgazdaságra, valahogy az az érzésem,
mintha Ön és pártja csak az
utóbbi időben fedezte volna fel a
vidéki Magyarországot. Mi pedig
itt a térségben nem felfedezzük
azt, hanem megéljük. Az utóbbi
időben elég keservesen.
A stílus mellett nézzük a
tartalmat. Az Ön és pártja fiatalságára tudom csak visszavezetni,
hogy eddig nem állt módjukban
visszamenőleg tanulmányozni a
Fidesz mezőgazdasághoz való viszonyát. Emlékeztetni szeretném
az 1998-2002 közötti időszak
családi gazdaságainak megerősítésére, és arra az időszakra,
amikor is a legmagasabb volt a
szőlő felvásárlási ára, a sertés
felvásárlási ára. 2007-ben az Erős
Magyarország programban írtuk
le újra az alapvetést. Ott olvashatták először azt a mondatot,
hogy a földre úgy tekintünk, mint
a nemzeti szuverenitásunk alap-

jára. És ugyanez a véleményünk
Magyarország vízkészletéről
is. Föld és víz kérdésben nem
ismerünk határt, és vitaszintet,
ahol ezen természeti kincseinket
a legmesszebbmenőkig küzdve
meg fogjuk védeni. Kormányra kerülve ennek szellemében
nyújtjuk be az EU-hoz a külföldiek termőföldvásárlásának tilalmát meghosszabbító kérvényt, és
módosítjuk a földtörvényt annak
érdekében, hogy felszámoljuk a
zsebszerződéseket, és magyar
kézben tartsuk a termőföldet.
És rövid időn belül elkezdjük a
Duna-Tisza köze teljes vízháztartásának megoldását, és vízhez
fogjuk juttatni a gazdálkodókat.
Beindítjuk a kistérségi értékesítési modellt, melynek lényege: a
kisebb gazdaságok által helyben
termelt élelmiszer minden jelenleg meglévő adminisztrációs
akadály nélkül juthasson azonnal
a térség lakóihoz. Továbbra sem
engedélyezzük a genetikailag
módosított növények magyarországi termesztését, és EU-s
szintre visszük a multinacionális
élelmiszer láncok erőfölénnyel
való visszaélésének problematikáját. Eközben felállítunk állami
háttérrel működő agrobankot.
Tíz év alatt egymillió új munkahelyet szeretnénk teremteni,
4-6 év távlatában a környező
országok szintjére, vagy az alá
csökkentjük a vállalkozások, és
a lakosok adóterhét.
Minekután a Jobbik bejelentette, hogy ellenzéki párt
lesz, megalkotta az ellenzéki
választási programját, azaz azt
a programot, amit nem kell végrehajtani. Tehát ígérhet benne
bármit. A Fidesz ugyanakkor
felelős kormányzásra készül.
Tudja Képviselőjelölt Úr, csak
azt nem értem, miért nekem írt
nyílt levelet? Miért nem írt ilyent
az MSZP-nek? Velük már semmi
gondjuk? Azzal az MSZP-vel már
nincs baj, amely tönkretette és
szétlopta Magyarországot? Azzal az MSZP-vel már nincs baj,
amely rájött, hogy a Fidesz 2/3os többségét már csak a Jobbik
megerősödésén keresztül tudja
megakadályozni? Lehet, hogy az
Önök igazi ellenfele nem is az
MSZP, hanem a Fidesz? Vajon
az első forduló után országosan
vissza fog-e lépni a jobbikos jelölt
a várhatóan elől végző fideszes
jelölt javára, hogy a második
fordulóban az ős ellenfelet, az
MSZP-t legyőzzük? Vajon mi is
az igazi terve a Jobbiknak?
A Fidesz győzni fog, kormányozni fog, elszámoltat és kivezeti a válságból az országot! Más
párt ezt nem tudja megoldani,
csak a Fidesz. Én ehhez szeretném a magam erejét hozzáadni.
Soltvadkert, 2010-03-10
Tisztelettel:

Font Sándor
Fidesz-KDNP
képviselőjelölt
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ÁFÉSZ HÍREK
- IZSÁKI ÁFÉSZ -

Rendelési időn kívüli
ORVOSI ELÉRHETŐSÉGEK
ÜGYELET: Szabadszállás, Mindszenthy tér 1.

Az Izsáki ÁFÉSZ boltjainak ünnepi kínálata!
Jót, jó áron!
Ízelítő a kínálatunkból

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.
Kábeltévé ügyelet

Március 15-21: Izsák László, tel.: 06-20/7782-504
Március 22-28: Farkas Zsolt, tel.: 06-20/7782-503
Március 29-április 04: Izsák László
Április 05-11: Farkas Zsolt
Április 12-18: Izsák László
Április 19-25: Farkas Zsolt
Rendõrség
06-20-384-9606, 06-20-384-7731
Vízmû
0630/908-1799

Március 23. kedd
14.00: Közvetítés a képviselőtestület üléséről
Március 24. szerda
18.00: Kölyök TV. (ism.)
19.05: Megyei Krónika (ism.)
19.35: Közvetítés a képviselőtestület üléséről felvételről
Március 25. csütörtök
18.00: Kölyök TV.
19.05: Megyei Krónika
19.35: Izsák-Kerekegyháza
labdarúgó mérkőzés
Március 31. szerda
18.00: Kölyök TV. (ism.)
19.05: Megyei Krónika (ism.)
19.35: ITV Híradó
20.00: Március 15-ei városi
ünnepség
20.25: Bocskai-kopjafa
koszorúzás
20.35: Esti vendég Mondok József (ism.)
Április 1. csütörtök
18.00: Kölyök TV. (ism.)
19.05: Megyei Krónika (ism.)
19.35: Katolikus Krónika
20.30: Biztonsági Zóna
Április 7. szerda
18.00: Kölyök TV. (ism.)
19.05: Megyei Krónika (ism.)
19.35: ITV Híradó (ism.)
20.00: Szivárvány Magazin
Április 8. csütörtök
18.00: Kölyök TV.
19.05: Megyei Krónika
19.35: Dr. Papp Lajos professzor
izsáki előadása
20.45: Izsák-Kunszállás
labdarúgó mérkőzés

Egészségügyi nap Izsákon a Művelődési
Házban április 8-án 8-12 óráig
-ingyenes hallásvizsgálat, előzetes bejelentkezési lehetőséggel:
76-401-238
-ingyenes szemészeti vizsgálat, előzetes
bejelentkezési lehetőséggel: 76-485-472
-számítógépes érrendszeri állapotfelmérés 6.000,-Ft helyett a
szűréseken 2.000,-Ft/fő,
előzetes bejelentkezési lehetőséggel: 76-322-993
-koleszterin és vércukor mérés 500-500,-Ft/fő

AKCIÓK ÉS ÚJDONSÁGOK
A GYROS BÜFÉBEN

Újdonságokkal, akciókkal és tavalyi árakkal várjuk kedves
vendégeinket a GYROS BÜFÉBEN!
AKCIÓNK: Minden kedves vendégünk azonnali sorsoláson
vesz részt és ha szerencsés, a számla teljes összegét
vagy 50%-át a Büfé állja.
Minden hónap utolsó csütörtökén torkos csütörtök.
UJDONSÁGAINK február elejétől
- rántott csirkecomb
- rántott sertésszelet
- rántott csirkeszárny
- rántott csirkemell
Kedden, pénteken lángos.
Rendelésfelvétel: +36-20-2699-760
Nyitva tartás: hétfő, szerda, csütörtök 8 órától 21 óráig
kedd, péntek 7 órától 21 óráig
szombat, vasárnap 15 órától 21 óráig

Április 14. szerda
18.00: Kölyök TV. (ism.)
19.05: Megyei Krónika (ism.)
19.35: Az április 11-ei országgyűlési választás helyi
eredménye
19.45: Református Krónika
20.15: Biztonsági Zóna
Április 15. csütörtök
18.00: Kölyök TV.
19.05: Megyei Krónika
19.35: ITV-mozi

Füstölt köt. sonka vcs. / Pick /
Füstölt, főtt tarja fél vcs. Debrecen
Trappista sajt szögletes
Gici trappista sajt
Coop teavaj 100 g
Coop tejföl 20 %

799,- Ft/kg
899,- Ft/kg
999,- Ft/kg
1079,- Ft/kg
119,- Ft/db
375 g 159,- Ft/db

2010.03.29-04.03-ig

Finomliszt 2/1 Halasi
Vénusz étolaj 2/1
Porcukor 0,5 kg
Coop B rizs 1/1
Rétesliszt 1/1
Hey-Ho 100 %-os narancs, multi, alma
Special sör 0,5 l dob. 4,2 %-s lengyel

149,-Ft/cs
698,-Ft/db
129,-Ft/db
199,-Ft/db
99,-Ft/db
199,-Ft/db
129,-Ft/db

és még több száz termék kedvező áron!

Kellemes húsvéti ünnepeket
kívánnak:
az ÁFÉSZ dolgozói

SÍRKŐ
SZABADSZÁLLÁSRÓL!!!
Újonnan nyílt telephelyünkön Bács-Kiskun Megye egyik
legnagyobb gránitsíremlék lerakatával várjuk.
- Rövid határidő, kedvezőárak, ötven év garancia.
- Gyönyörű új színek és formák.
- Szobrok, szökőkutak, ablakpárkányok gránitból.
- Kérésére otthonában számítógépes bemutatót tartok.
- Régi sírok tisztítása lefedése szét- és összerakása rendkívül
kedvező áron.
- Árajánlat készítés ingyenesen.
Udvarias kiszolgálással várjuk önt is telefonon
egyeztetett időpontban.

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

Anyakönyvi Hírek
Születtek: Mezei Zoé an: Csizmadia Katalin, Bodor Tamás
an.: Turi Julianna, Tóth Blanka an: Pusztai Erzsébet.
Házasságkötés: Both Péter Ákos és Bencsik Katalin Emerencia.
Meghaltak: K. Szabó József 74 éves, Attila u. 13, Király
Sándorné sz: Radva Etelka 89 éves, Attila u. 8., Bátri Balázs
77 éves, Tessedik S. u. 13.Havelka Józsefné sz: Balogh Jolán
61 éves, Kossuth L. u. 14., Józsa Mihályné sz: Szenthgyörgyi
Cecilia 73 éves, Dugonics u. 2., Petrányi László 88 éves
Kinizsi u. 13., Turcsán Imre 77 éves, Kossuth L. u. 3.

APRÓHIRDETÉSEK
Pénztárcakímélő kirándulási
lehetőség 2010. július 15-től július
18-ig (3 éjszaka 4 nap) Plitvicei
tavak - Istria túra - Krk sziget. Érd:
06-30-535-0833
Tetőteres családi ház sürgősen eladó. Irányár 16 millió forint.
Érd.: 06-20-5599-358
Szántóföldet, gyepet napi
áron vásárolok. Ajánlathoz szükséges: pontos helyrajzi szám, területnagyság, eladási árajánlat. Levélben: Nagy Ferenc, Izsák, Szabadság
tér 26. T: 06-30-938-1365
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