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Új vidékstratégia
Aki kicsit is tisztában van hazánk természeti adottságaival,
aligha vitatkozhat azzal, hogy
Magyarország fő gazdasági ágazata csakis a mezőgazdaság lehet.
Így is volt ez hosszú időn keresztül, ám sajnos az utóbbi időben
igen szomorú képet mutat az
ágazat. Melyet a rendszerváltás is
már egy gyengélkedő állapotban
talált, ám az azóta eltelt két évtized nem, hogy javított volna, hanem tovább rontott a helyzeten.
Elhibázott lépések sorozata juttatta mind mélyebbre mezőgazdaságunkat. Mára oda jutottunk,
hogy alig van állattenyésztés,
növénytermesztés és élelmiszerfeldolgozás hazánkban.
Az egy éve hatalomra jutott
kormány új vidék és mezőgazdasági stratégiát ígért, mely a
felvázolt bajokon kíván segíteni.
Két, a témában illetékes politikustól érdeklődtünk az elképzelésekről.
Elsőként dr. Ángyán Józsefet, a
Szent István Egyetem professzorát, az MTA doktorát, a Vidékfejlesztési Minisztérium parlamenti
államtitkárát kérdeztük.
- Valóban új vidékstratégia
vagy talán filozófia kell ebben

Dr. Ángyán József

az országban. Hiszen ha visszatekintünk az elmúlt szűk egy
évtizedre akkor tulajdonképpen
felszámolódott a sertéságazat,
a cukorágazat, s immár jobban
megéri a szőlőt is kivágni mint
megtermelni. Ez így aligha mehet tovább. Mik azok a kitörési
pontok, amelyek a magyar mezőgazdaság és az abból megélni
kívánók jövőjét jelenthetik?
- Egy egészen más mezőgazdaság-koncepciót akarunk megvalósítani, mint elődeink. Olyat,
amely valóban a vidékfejlesztés
alapja lehet. Az a fajta iparszerű
termelés, amely néhány növény
tömeges termesztését jelenti alkalmatlan a vidék megtartására,
s pláne annak fejlesztésére. Egy
sokszínű mezőgazdaságot szeretnénk. Olyat, amely a Kárpátmedence adottságaihoz sokkal
jobban alkalmazkodik. Az a
sokszínűség amit ez a természeti környezet kínál, a termékek
sokszínűségét és minőségét is
hozhatja magával. Tehát olyan
mezőgazdaságot céloz meg ez

a koncepció amely egészséges,
biztonságos, szermaradványmentes élelmiszereket állít elő,
s úgy teszi ezt hogy fenntartja
a tájak sokszínűségét. Ezzel sok
minden egyéb is kapcsolható
a mezőgazdasághoz nem csak
az alaptevékenység, vagyís egy
komplex vidékfejlesztés. Ráadásul olyan ágazatokat rendszereket kívánunk támogatni
amelyekben sok ember munkát
és megélhetést talál. A szőlő és a
bor vertikum kiválóan alkalmas
mindezeknek a teljesítésére. Sajnálatos módon a borágazatban
is volt egy olyan időszak amikor
a tömegtermelés érvényesült és
bizony nehéz visszakapaszkodnunk ebből a minőségi irányba.
De hála Istennek a borágazat
elkezdte ezt a visszautat 15-20
évvel ezelőtt és jelentős eredményeket ért el. Ezt a vonalat
erősíteni kell és ennek mintájára
más ágazatokban is változásokat
kell elérni. Egy önálló nemzeti programot fogunk indítani,
Kert-Magyarország néven amely
a hosszabb jövő számára is
jelentős fejlesztési irány lehet.
A szőlő és borágazaton belül
pedig infrastrukturális megújításra törekszünk. A támogatási
forrásokat át fogjuk irányítani
az ilyen területekre és mindent
meg fogunk tenni, hogy ezek az
ágazatok a piaci versenyben is ott
lehessenek. Mindezzel együtt egy
intenzív piackutató munka szükséges ahhoz, hogy méltó helyére
kerülgessen a régen híres magyar
borágazat.
- A szándék tehát megvan.
De romokon kell építkezni, az
új mezőgazdasági és vidékfejlesztési stratégiát felépíteni. A
romokat szó szerint is érthetjük,
gondoljunk csak az elképesztő
cukor-helyzetre. Tizenkét cukorgyárunk volt, ma egy van,
a többit lerombolták. S ehhez
voltak itthoni partnerek, akik jó
hasznot fogtak a a cukorágazat
kivéreztetésén, mi meg most
400 forint körüli áron vesszük
a cukrot.
- Valóban katasztrofális az a
helyzet ami Magyarországon
kialakult. Ami például a cukorágazatban történt, hazaárulásnak minősíthető. Ám nemcsak a
feldolgozó ipar területén vannak
bajok, a kereskedelmet is teljes
egészében kiengedte a kezéből
Magyarország. Ennek következtében a mezőgazdasági tevékenységre jutó nyereség, ha a teljes
vertikum nyereségét 100-nak
vesszük körülbelül 10 egység.
Ebből nem lehet megélni. Vissza
kell állítani ezeket a kapacitásokat. A helyi feldolgozás, a helyi
értékesítés rendszerét fejlesztve
gondoljuk újra építeni a mezőgazdaságot. Úgy, hogy a termelők is

részesedjenek nagyobb arányban
a nyereségből. Olyan arányban,
hogy teljes családok meg tudjanak
ebből élni. A családi gazdaságokat
gazdálkodókat kell támogatni,
nem a kb. kétszáz tőkés nagybirtokot, mint ahogy eddig tették.
- E családok csak akkor tudnak
termelésükből megélni, ha a
boltokban az ő termékeiket tudjuk megvásárolni. Ez az elmúlt
időszakban nem igazán volt így.
Én többször feltettem korábban
is az illetékeseknek azt a kérdést,
hogy vajon miért lehet az hogy
Franciaországban, Németországban, Ausztriában a helyi
termékek vannak a nagyáruházak
polcain, nálunk pedig elvétve.
Erre mindig azt a választ kaptam, hogy nem lehet korlátozni
a külföldi behozatalt, hiszen az
unióban vagyunk. Azonos pálya azonos feltételek. Hát ez az
ami nem igaz, hiszen egyrészt
a magyar termelő uniós társa
támogatásának éppen a negyedét
kapta, másrészt a többi uniós
ország mégis megoldotta, hogy
amíg saját termékük van, addig
külföldi ne legyen. Lehet ezen
végre itthon is változtatni?
- Nyilván szoríthatók ezek a
kereskedelmi láncok abba az
irányba, hogy nagyobb arányban
vásároljanak helyi terméket.
Ehhez az az első lépés, hogy
definiáljuk mi az, hogy magyar
termék. Készült egy fölmérés
melyből az jött ki, hogy ma magyarnak minősülő termékek teszik ki az árukínálat több mint 80
százalékát a nagy áruházakban
is. Ez azért történhetett, mert
ma magyar terméknek minősül
minden, amelynek előállítása
során akár csak egy műveletet is
Magyarországon végeztek. S az
esetek zömében ez a csomagolás,
illetve a csomagolóanyag hazai
előállítása. Készül a magyar termékrendelet, amelynek lényege
az, hogy magyar termék csak az
lehet, amely magyar alapanyagból Magyarországon készül. A
nemzeti szimbólumokat tehát
csak azokra a termékekre lehet
majd rátenni, amelyek ennek a
kritériumnak megfelelnek. El
kell dönteni az adott kereskedőnek, hogy érték e számára a
magyar termékjelölés, s ha igen,
akkor szíveskedjék megfelelni
ennek, és szíveskedjen magyar
alapanyagokat, készítményeket
vásárolni.
Lezsák Sándor az országgyűlés
alelnöke elkötelezettje a magyar
termékek védelmének, egyik előkészítője a hamarosan megjelenő
hungarikumtörvénynek. Elsőként e törvényről kérdeztük õt.
- Ha jól szétnézünk magunk
körül akkor bizony láthatjuk,
hogy nagy szükség van a magyar
termékeket védő és helyzetbehozó hungarikumtörvényre.
folytatás a 2. oldalon

Ára: 110 Ft

Vándor Kórusfesztivál
Kiskunhalason

Június 4-én harmadik alkalommal került sor az Izsáki Városi
Vegyeskar által életre hívott,
Lajosmizsei Barátaink által elkeresztelt eseményre. A szervezést
ezúttal a Kiskunhalasi Városi
Vegyeskar vállalta magára.
A meghívó a Csipkeházba
invitált bennünket. Itt lehetőségünk nyílt megtekinteni az
állandó kiállítást, elmélyedni a
szemet gyönyörködtető darabok
sokaságában. Nem csak hagyományosan díszítésre használt
alkotásokat készítenek az ügyes
kezű csipkevarrónők, láttunk
csipkéből mellénykét, kitűzőt és
medált is. A csipkevarrás rejtelmeibe is beavatták az érdeklődő
dalosokat, és akinek a pénztárcája engedte, vásárolhatott.
A találkozó a filmszínház
épületében volt, amely ténylegesen moziként működik, de
egyéb események, így hangverseny rendezésére is alkalmas.
A helyi Önkormányzat képviseletében a Kiskunhalasi Kórus
Vezetőjének egykori tanítványa
mondott személyes hangú megnyitó beszédet. Ezután közös
énekléssel, a népszerű Viva la
musica kánonnal vette kezdetét
a fellépések sora.
A szervezők ezúttal úgy
döntöttek, városaink nevének
megfelelő ábécé rendben adjuk
elő műsorainkat, így elsőként
mi vonulhattunk a színpadra.
Programunkat hagyományosan
különböző korok szerzőinek
műveiből válogattuk, Bachtól Bárdos Lajosig. Két művet
emelnék ki műsorunkból. Ez
évben ünnepeljük Liszt Ferenc
születésének 200. évfordulóját,
előtte kívántunk tisztelegni Ave
Maria című művének előadásával. Passereau: Sose tagadom
című vidám dalát azért emelem
ki, mert bizony tipikus példája
annak, hogy ráfordítunk sok-sok
időt, energiát, és nem sikerül.
Ám a kitartó munka meghozza
gyümölcsét, és mikor először
énekeljük végig hiba nélkül, az
élmény semmihez sem hasonlítható. Ennél talán csak az lehet
jobb, amikor a közönségnek is
tetszik, különösen, ha olyanok

ülnek a nézőtéren, akik szintén
átélik ezt az örömöt.
Másodikként a Kecskeméti
Kodály Kórus lépett színpadra.
Műsoruk témája a tavasz, illetve
átlagéletkorukra hivatkozással
az unokák. Így hallhattuk többek
között Mendelssohn Bölcsődalát, valamint Kodály és Bárdos
műveket. Házigazdáink programjának alapját a néhány héttel
korábban lezajlott testvérvárosi
látogatás adta, a sepsiszentgyörgyi unitárius gyülekezet Kriza
János nevét viselő kórusának
vendégei voltak. Műsorukban a
Kriza János gyűjtötte népdalokat és feldolgozásait énekelték.
Végezetül a Lajosmizsei Városi
Kórus következett. Műsoruk
sokszínűségéből kiragyogott a
két spirituálé. Befejezésül a négy
kórus közösen énekelte Berzsenyi-Kodály: A Magyarokhoz
(közismerten: Forr a világ) című
művét. Feltételezem, vannak a
Kedves Olvasók között olyanok,
akik középiskolás éveikben
iskolájuk kórusában énekelték.
Kérem, idézzék föl magukban,
majd képzeljék el, amint kb.100120 érett felnőtt zengi...
A találkozó fehér asztal mellett
folytatódott. Kisebb ajándékok
cseréltek gazdát, kórusvezetők
által elmondott baráti szavak kíséretében. A finom marhapörkölt
és rétes elfogyasztása után vidám
közös énekléssel, na jó, nevezzük
nevén: nótázással zárult az este.
Hazafelé még épp időben értünk
a neves cukrászdához Soltvadkerten, hogy egy jó fagyival
fejezhessük be a napot.
Közelgő évfordulók miatti
szervezési problémák kapcsán
úgy alakult, hogy 2012-ben mi
rendezzük a IV. Vándor Kórusfesztivált. A kihívás nagy, hiszen
az elmúlt három évben nem
csak a kórusok fejlődtek sokat,
de a találkozók technikai lebonyolítása is egyre igényesebb.
A jó cél érdekében szívesen fogadunk minden ötletet, erkölcsi
és anyagi támogatást. (Azt, hogy
a tenor és basszus szólamokba
énekeseket várunk, zárójelben
is piano merem említeni.)
Juhász Edit
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Új vidékstartégia...

Lezsák Sándor

Mik azok az irányok amik e törvénnyel megerősítve gyors eredményre vezethetnek ez ügyben, s
hogy lehet betartatni hatékonyan
ezt a törvényt?
- Egyrészt nagyon jól kell
megalkotni a törvényt. Úgy, hogy
illeszkedjék ahhoz a törvényi környezethez, amelyben működnie
kell, s ne kelljen lépten-nyomon
módosítgatni. Másrészt azt az
intézményrendszert kell megerősíteni és működtetni amelyik
képes arra, hogy megállítsa azt
a folyamatot. hogy mindenféle
külföldről származó terméket
tele aggassanak nemzeti jelképeinkkel. Nagyon is ragaszkodunk
ahhoz hogy magyar termék az,
ami 95 százalékban magyar és
az a maradék 5 százalék is csak
olyan fűszer lehet, ami Magyarországon nem terem meg. Ez
azt jelenti, hogy nagyon sok
jelenleg hungarikumnak vélt
áru is veszélyben van, mert nem
fogja megkapni a hungarikum
minősítést.
- Az évek során több illetékesnek feltettem már a kérdést,
Önnek is felteszem, hogy a
piacvédelem miért nem oldható
meg nálunk hasonlóképpen,
mint más uniós országokban
és erre mindig az volt a válasz,
hogy uniós tagságunk ezt nem
engedi. Holott más uniós országok nagyon is éltek ezzel a
lehetőséggel.
- Ez egy ostoba védekezés volt,
amikor uniós jogszabályokra
hivatkoztak. Ugyanis ezek valójában csak ajánlások voltak és egy
ajánlás egészen más kategóriába
esik mint egy kötelező erejű
törvény. Nincsenek ilyen törvények, meg kell nézni mit csinál
a francia az osztrák, mit csinál
az uniós országok többsége saját
érdekei védelmében. Akik e lépéseikkel munkahelyeket tartanak
meg, hagyományokat képesek
megőrizni. Óriási lehetőségek
vannak ezen a területen.
- Ön mint az országgyűlés alelnöke, de mint magánember is,
több hungarikum-akciót, konferenciát, népszerűsítő programot

indított már útjára és vállalt védnökséget ilyennek fölött. Mindez
már több éve tart. Mennyire
fogadókészek az emberek ezek
iránt a kezdeményezések iránt,
s mennyire érzik ezeket valóban
fontosnak, olyannak, amelyek
a jövőt is komolyan befolyásolhatják?
- Rendkívüli a fogadókészség az
emberek részéről ezt a napi posta
is bizonyítja, hiszen számtalan
gratuláló biztató levelet kapok,
hogy folytatni kell ezt a munkát.
És ami nagyon fontos, a fiatokban
is hatalmas az érdeklődés a téma
iránt. Ezt mutatja például egy a
témában rendezett Internetes vetélkedő is, melyre az ország szinte
minden részéből sőt a határon
túlról is érkeznek jelentkezők. A
kistérségi hungarikum rendezvényeinkkel már a fél országot bejártuk, s ezek is rengeteg értéket
segítettek feltárni és beemelni a
helyi értéktárba. Megvan tehát
a fogadókészség és egy nagyon
erős érdeklődés az emberek részéről. Nagyon bízom abban hogy
egyszerű, könnyen kezelhető és
érvényesíthető hungarikumtörvény fog születni. Mert ahogy
Széchenyi fogalmazott, a jó törvény nem zavarja túlságosan az
életet. Tehát nehogy túl bonyolítsuk azt ami egyébként is nagy
rendetlenségben van ma, hiszen
a hungarikum kifejezést úton-útfélen használják. Pontosan el kell
dönteni, hogy e fogalmat korlátozzuk egy szűk szellemi, anyagi
termékcsoportra vagy pedig
általánosan használatos lesz. Ám
valami megkülönböztető jelzés
csak kell, hogy a helyi örökség, a
megyei örökség, a kárpát-medencei örökség egy részéről, értékéről
van szó a nemzeti értéktárban,
és mi az ami a piramis csúcsán
van, vagyis igazi hungarikum. A
tárca által készített hugraikumtörvény-tervezetet (amely mint
bevezetőjében olvasható, nem
tükrözi sem a kormány sem az
országgyűlés álláspontját, ez egy
vitaanyag) ezer példányban küldtem szét a Kárpát-medencében és
most érkeznek vissza a válaszok
az észrevételek a korrekciók a
javaslatok, melyeket a döntésnél természetesen figyelembe
veszünk.
- Mikorra várható a törvény
megszületése?
- Vélhetően a nyáron a parlament elé kerül, de elképzelhető,
hogy csak őszre lesz kész. Itt nem
arról van szó, hogy maga ez a törvény nem lesz készen, hanem az
a kérdés, hogy a többi, zömében
kétharmados törvény, amelyek
ennek a keretét adják, és működését biztosítják, hogyan állnak
majd.
-tetézi-
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Gyémántdiploma Mihala Ferencnek

Mihala Ferenc címzetes egyetemi docens, gépészmérnök,
szakmájának elismert tekintélye, számos újítás alkotója,
városunk szülötte, díszpolgára,
május 26-án vehette át gyémántdiplomáját a Budapesti
Műszaki Egyetem rektorától.
A gyémántdiploma 60 évnyi
kiváló szakmai tevékenység elismerése. Feri bácsi 1951. július
19-én ifjú végzősként vette át
gépészmérnöki diplomáját a budapesti egyetemen, majd mis-

kolci egyetemi oktatóként érte
az 1956-os forradalom, amikor
diákjai a helyi események egyik
vezetőjévé választották. A forradalom után e szerepvállalásáért keményen fizetnie kellett.
Börtön, mellőzés járt neki. Ám
kiváló szakmai teljesítményei
miatt mégsem mellőzhették

sokáig, így számos itthon és
külföldön is elismert szakmai eredményt ért el egyebek
mellett a hegesztéstechnika
fejlesztésében és a titán gyakorlati alkalmazásában. Ezúton
is gratulálunk a termékeny és
sikeres 60 éves szakmai úthoz
és jó egészséget kívánunk!

Virágos Izsákért
Izsák város Képviselő-testülete 2008-ban
szabályzatot fogadott el a „Virágos Izsákért”
mozgalom beindításáról. Ennek keretében az
önkormányzat díjazni kívánja a versenyben részt
vevő ingatlanokat, illetve azok tulajdonosait. Ez
alkalommal is a Sárfehér Napok megnyitóján kerül sor a díjazottak részére oklevél átadására. Az
oklevél elnevezése: Izsák legszebb virágos háza. A
versenyre nevezési lappal lehet benevezni, amely
a Hivatal Titkárságán, illetőleg az Izsáki Hírek
Szerkesztőségében szerezhető be. A nevezéseket

2011. augusztus 23-ig lehet leadni. Kérjük, hogy
minél többen nevezzenek a versenyre.
A Képviselő-testület Virágos Izsákért kitüntető cím szabályzatát jóváhagyta, mely szerint a
társadalmi zsűri két díjat adományoz. Az egyik
díjazott a beadott nevezések alapján elbírált, az
„Izsák legszebb virágos háza - közönségdíj” címet
kapja évszám megjelölésével. A másik díjazott a
közönségszavazatok, és ajánlások alapján kap elismerést. A győztes e kategóriában a legtöbb, de
legalább 50 jelöléssel bíró személy lehet.

Önkormányzati hírek
A Képviselő-testület legutóbbi ülését 2011. május 30.án tartotta, melyen rendeletet
alkotott az Önkormányzat
2011. évi költségvetéséről
szóló 1/2010.(II.16.) számú
rendelet módosításáról. E
rendeletet lapunkban közzé
tesszük.
A testület Izsák város 2010.
évi közrend és közbiztonsági
helyzetéről szóló rendőrségi
beszámolót az előterjesztésnek
megfelelően jóváhagyta.
A Képviselő-testület a színvonalasabb feladatellátás, a
megfelelő szervezeti struktúra
és a vállalható finanszírozás,
valamint a vezetői nyugállományba vonulások szempontjait alapul véve döntött az oktatási- kulturális intézmények

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket
Izsák Város Önkormányzatának 11/2010. (02. 16.) számú határozta alapján,
Izsák Város Polgármesteri Hivatalában 2011. július 25. napjától 2011. augusztus 5. napjáig igazgatási
szünet lesz.
Ezen időszak alatt a Polgármesteri Hivatalban csak ügyelet lesz elérhető a halaszthatatlan ügyek
intézésére, felhívjuk a tisztelt ügyfelek figyelmét, hogy az igazgatási szünet időtartam alatt az ügyfélfogadás szünetel.
A kérelmeket Tisztelt Ügyfeleink postai úton juttathatják el a Polgármesteri Hivatalhoz.
Bagócsi Károly címzetes főjegyző

összevonásáról. Jogutódként
Izsáki Általános Művelődési
Központ elnevezéssel 2011.
augusztus 1. napjával új intézményt alapított, melynek élén
főigazgató fog állni. A vezetői
pályázat kiírása és közzététele
megtörtént. A három kiemelt
intézményegység (óvoda, iskola, művészetoktatás- kultúra és
sport) élén igazgatóhelyettesi
státuszban lévő vezetők lesznek. Ezzel a korábbi nyolc fős
vezetői szint megfeleződik.
Jóváhagyásra került a BácsKiskun Megyei Önkormányzat
és Izsák város Önkormányzata
között a kollégiumi ellátás
átadás-átvétele tárgyában kötendő megállapodás tervezete
is. A feladat ugyanis a megyei
önkormányzat kötelező feladata. A továbbiakban tárgyalásokat kell folytatni az SNI és a
BTM-es tanulókkal kapcsolatos
fejlesztési feladatok finanszírozása tárgyában is, mivel
eddig a teljes költséget a helyi
önkormányzat viselte.
Izsák Város Önkormányzat
Képviselő-testülete a Táncsics Mihály Általános Iskola
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Diákotthon
2009/2010. tanévi munkájáról szóló beszámolót és az
Intézményi Minőségirányítási

Program értékelését az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyta.
Ugyancsak jóváhagyta a testület a Napköziotthonos Óvoda
2010/2011. tanévi munkájáról
szóló intézményi értékelő beszámolót is.
A Képviselő-testülete döntött a térfigyelő kamerákhoz
szükséges hálózati eszköz beszerzéséről és erre 148.800.-Ft
előirányzatot biztosított.
Zárt ülés keretében átmeneti
segély ügyben döntött a Képviselő-testület. A testület az
Izsák Inno-Kom Nonprofit Kft.
2010. évi mérlegét, eredmény
kimutatását, könyvvizsgálói
jelentését és közhasznúsági
jelentését az előterjesztésnek
megfelelően elfogadta.
Bagócsi Károly
címzetes főjegyző
Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje az
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Borversenyek
izsáki sikerrel
Május hónapban több borverseny is zajlott az országban
és a térségben, melyeken természetesen izsáki termelők is
bemutatták boraikat. A Hungarikum Borok X. versenyén,
melyet Izsákon rendeztek, a
Gedeon Birtok Kft. (Varga Árpád) 2009-es Arany sárfehér
bora és a Royalsekt Zrt. Arany
sárfehér pezsgője kapott aranyminősítést.
A Kecskemét Város és Környéke Termelői Borversenyen,
melyre 19 termelő 45 borral
nevezett, a Gedeon Birtok kapta

a Kunsági Borvidék Hegyközségi
Tanácsa különdíját, valamint
2010-es évjáratú kövidinka
bora aranyérmes lett. Varga
László pedig ugyanezen a versenyen ezüstérmet kapott 2010-es
Arany sárfehér boráért.
A XIII. Kunsági Borvidéki
Borverseny sem múlt el izsáki
siker nélkül. A 124 minősített
bor között a Gedeon Birtok
2010-es Kövidinkája, valamint
a Royalsekt Zrt. 2010-es Szent
István rozé pezsgője és 2010-es
Arany sárfehérje kapott arany
minősítést.

TETÉZI LAJOS

Gondolom...

...aki elolvassa az Ángyán József államtitkárral készült beszélgetést lapunk első oldalán
egyetért azzal a törekvéssel, mely a kormány
vidékfejlesztési stratégiájából kiolvasható. Aki
tanulmányozta a XX. századi magyar történelmet, gazdaságtörténetet (de említhetnék távolabbi történelmi
időket is), tudhatja, hogy történelmünk nehéz időszakaiban
a vidéki Magyarország adta azt az erőt, amellyel kilábaltunk a
bajokból. Illyés Gyula, Veres Péter, Szabó Dezső, Németh László, Fekete István, hogy csak néhány kiváló írót, gondolkodót
említsek azok közül akik a falusi közösségek erejében látták és
mutatták meg a megújulás lehetőségét, természetesen látva e
közösségek korlátait is. Ám e korlátok mellett is működtek ezek
a közösségek. Sokszor csak az egészséges életösztön által mozgatva, de a reményt soha fel nem adva. Mára éppen ez a vidéki
Magyarország kezd végleg kifulladni. Mert a rendszerváltás nagy
mutatványának egyik legnagyobb vesztese éppen a vidék, a vidéki
ember lett. A szocializmusban erővel téeszekbe vert emberek
visszakövetelték jussukat, ám a negyvenévnyi kényszerű közös
gazdálkodás felőrölte legtöbbjük erejét, képességeit, s végül az
oly nagyon áhított földdel sokan nem is tudtak mit kezdeni. Akik
tudtak volna, azok meg azzal találták magukat szembe, hogy
olyan áron akarják tőlük megvenni a terményt, amennyiért még
előállítani sem lehet. Igaz, nem a mi vidékünkre jellemzően, de
ennek az lett az eredménye, hogy ma nem egészen kétszáz tőkés
nagybirtokos kezében van a termőföldek (főleg a szántók) zöme,
mivel ők a privatizációnál is olyan információkkal rendelkeztek,
s olyan helyzetben voltak mellyel könnyen szereztek már akkor
is jelentős birtokokat, amelyekhez aztán könnyen hozzá tudják
csapni a csalódott gazdák kis területeit is.
Gondolom, akik tanulmányozták az új vidékstratégiát látják,
hogy az éppen ezen a helyzeten kíván változtatni. Néhány száz
személy helyett családok ezreit kívánja helyzetbe hozni. Ami
nagyon jó, de vajon megoldható-e? A nagybirtokosok máris érezhetően minden politikai és anyagi forrást latba vetve próbálnak
gáncsot vetni e törekvésnek. Védik érdekeiket, bármi áron. Összességében is komoly lázítás folyik az országban eléggé meghatározható politikai körök részéről. Mert talán véletlen lehet az, hogy
a tűzoltók és más rendvédelmi dolgozók éppen most követelik
évtizede meg nem kapott juttatásaikat? Hogy hirtelen ilyen sok
szakszervezet aktivizálódott? Köztük olyanok is, amelyekről eddig
nem is hallottunk. Szerkesztőségünkbe is szép számban érkeznek szakszervezeti felhívások, tiltakozások olyan szervezetektől,
amelyek eddig igen csendben voltak. Kíváncsiságból utánanéztem
néhánynak. A legtöbb évtizede, vagy régebben létezik, ám eddig
nem érezték szükségét a megszólalásnak. Nyilván minden a legnagyobb rendben volt. A közel évtizede elmaradt bérek, pótlékok
miért csak most kezdtek annyira fájni?
Gondolom, nem csak nekem jut minderről eszembe az egykori
taxis sztrájk, amely ugyancsak ügyesen megszervezett politikai
cirkusz volt, s a legkevésbé sem a benzin áráról, inkább bizonyos
körök politikai hatalom iránti olthatatlan vágyáról szólt. Felhasználva ehhez az összefüggéseket át nem látó taxisokat. Most is
hasonló játszma folyik. Néhányan már-már polgárháborús helyzetet próbálnak provokálni, hogy hatalomhoz juthassanak, s ezzel
megakadályozzák, hogy tényleg egy a többség, a vidéki társadalom
számára is élhető Magyarország, ha tetszik, Kert-Magyarország,
jöhessen létre, ahol a kisember is boldogul. Talán nem kellene
bedőlni nekik újra és újra...

. oldal

Iskolai pályázat a környezettudatos
életere nevelésért
Mint arról korábban már
beszámoltunk, az iskola több
mint 5 millió forintos pályázati
összeget nyert a KEOP 6.1.0/A
jelű, a Környezet és Energia
Programon belül meghirdetett
„A fenntartható életmódot és
az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok”
című európai uniós pályázaton.
Kétnapos szemléletformáló
programot finanszíroztak ebből
az összegből. Az első napi program, amelyről előző számunkban adtunk tudósítást, április
21-én, a második záró program,
június 14-én zajlott. Ez utóbbi
keretében is hasonlóan az előzőhöz, szemléletformáló előadások és filmvetítések keretében
kaptak tájékoztatást a gyerekek
arról, hogy miként takarékoskodhatnak, gazdálkodhatnak
ésszerűen a meglévő élelmiszer,
víz és energiakészletekkel úgy,
hogy a jövő nemzedékek számára is maradhasson ezekből.
A záróprogram alkalmat adott
arra is, hogy összegezzék, illetve

Trafótűz
Hatalmas robbanásokkal és
villámlásszerű szikrázásokkal
nemrégiben kigyulladt a vízmű
előtti villanyoszlop elosztó szekrénye. Aggasztó látvány volt az
esti sötétben a mind nagyobb
lángok elharapózása, melyet a
tűzoltóknak kellett megfékezni.
A tűz eloltása után az áramszolgáltató dolgozói több órás munkával reggelre helyreállították az
áramellátást. A javítás idejére
aggregátorról kapott energiát az
érintett városrész.

Rendőrségi
hírek
Izsák belterületén egy építkezés területén tetten értek két
ismeretlen személyt, akik 1 db.
ipari teljesítményű hegesztő
trafót kíséreltek meg eltulajdonítani, mintegy 300.000 Ft. értékben. Rendőri intézkedés során
megállapítást nyert az elkövetők
kiléte, B.G. 23 éves és Sz..I. 26
éves izsáki lakosok személyében.
A két férfi ellen hatóságunk lopás bűntett elkövetése ügyében
indított büntető eljárást.
Rendőrségi felhívás. Felhívjuk
a gépkocsi vezetők figyelmét,
hogy parkoláskor járműveiket
minden esetben zárják be! A
járművek utasterében, főleg jó
látható helyen, értékes tárgy ne
maradjon, mivel a szemfüles
tolvaj, azokat a járműveket töri
fel, melyekben számára értékes
dolgot észlel! Egy kis óvatossággal, fokozott odafigyeléssel
megelőzhetjük a gépkocsi lopásokat és a feltöréseket, valamint
a sértetté válást.
Rendőrkapitányság,
Kiskőrös
Rendőrőrs, Izsák

megerősítsék az előző foglalkozásokon szerzett ismereteket
is. Egyebek mellett egy ökolábnyom számítással alkothatott
képet ki-ki arról, hogy a maga
családja mekkora élelmiszer, víz
és energiafelhasználással tartja
fenn magát. „Ne pazarolj” címmel fotópályázatot is hirdettek,
melynek fődíját, egy digitális

fényképezőgépet, Hajma Ágnes
6. c osztályos tanuló nyerte.
Fotói témájául a vízzel és az
egyéb anyagokkal való takarékoskodást választotta.
A fotópályázat nyertese Hajma Ágnes lett, a fõdíjat Lukács
Katalintól a pályázatot gondozó
Science Consulting Kft. munkatársától vette át
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v a ll á s
Szeretsz engem?
Bizonyára nagyon megrendült
Simon Péter ott a Tibériás tavánál, amikor Jézus háromszor is
megkérdezi: „Szeretsz engem,
jobban, mint ezek?” Bizonyára
nem csak Péter háromszoros tagadásának gyógyítására kérdezi
Jézus háromszor. Hanem azért,
mert tudja: könnyen kimondjuk
mi, hogy szeretjük, s azt sem
tudjuk igazán, hogyan akarjuk
megvalósítani. Újra és újra kell
mondanunk, megint csak át
kell gondolnunk. Tudtuk-e, mit
is ígértünk? Hiszen Péter is elszomorodik, mert eszébe jut az
utolsó vacsorai hősködése: „Ha
mindnyájan megbotránkoznak
is Benned, én ugyan akkor sem!”
Megborzongott tagadása emlékén, tehetetlen gyöngeségének
keserves könnyein. Most újra
lehetősége van, hogy az eddiginél mélyebben megértse: mit is
jelent Jézust szeretni, amazok
előtt szeretni, példát mutatva
szeretni. Emlékei miatt is, de
emberi gyengeségének felismerése miatt is elszomorodik,
lehajtja fejét, s mondja: „Uram,
Te mindent tudsz. Azt is tudod,
hogy szeretlek. S a következő
harminc év Péter életében ennek
a bizonyításában telik.
Papszentelések hetei vannak.
Hol többen, hol kevesebben
állnak az oltár előtt, a szentelő
püspök előtt, aki Krisztust képviseli. Fiatal emberek, csaknem
gyerekek még, s életre szóló,
hatalmas szót kell mondaniuk:
Uram tudod, hogy én szeretlek.
A Kérdésre: „Akarjátok-e Krisztust osztatlan szívvel szolgálni?”
rámondják: Akarjuk. De mit is
akarunk? Tudjuk-e, mennyi küzdelem vár ránk, hogy a jóságos
Jézust, aki megszólított, meg
ne tagadjuk, jaj! csak hűtlenül
el ne forduljunk Tőle! Mert az
„akarjuk” nem valami felületes
jó szándékot, hanem teljes és
végső célra tekintő, kemény

elhatározást jelent. Itt sem elég
egyszer kérdezni, s egyszer
feleletet adni. Akik próbáljuk,
- immár több évtizede - az
osztatlan szívet valahogy összerakni, tudjuk, hányszor vallunk
szégyent. Újra meg újra ránk
tekint Krisztus, mint Péterre, s
keserves sírással megyünk, hogy
sebesült, de a sebtől gyógyult
szívvel érettebben, öntudatosabban feleljünk: Akarjuk! Tudod,
Uram, hogy szeretünk Téged!
Gyémántmisén voltam a
napokban, gyermekkoromból
ismert, sokoldalú, buzgó lelkipásztor adott hálát papsága
60 évéért. Megfáradtan, mégis
fiatalos lelkülettel. Istenem,
hányszor mondta ki, hogy szereti Jézust, s hányszor harcolta
meg a lélek harcát a kísértések
ellen? Békességes, szép, nyugodt
tekintet. Talán már véglegesen,
mint jó barátjának, kétkedés
nélkül mondja: látod, Uram,
szerettelek és végleg szeretlek!
Szentatyánk, Benedek pápa is
most ünnepli gyémántmiséjét.
Fontos helyeken, fontos döntéseket hozva élte meg papsága 60
évét, az utóbbi 6 évet Péter utódaként. Sokat tud a szeretetről.
Arról, is, hányszor jelenítette
meg papok, szerzetesek és püspökök iránt Krisztus irgalmas
szeretetét. Mert mindig ilyennek ismerték. Szereti jobban
Jézust, „mint ezek”. Értünk is,
az Egyházért is szeretni akarja
Krisztust véglegesen.
Uram, Jézusom! A sok félresikeredett, meg nem valósított
ígéretem és elhatározásom után
immár én is oda akarok végleg
szelídülni Hozzád, s őszinte
szívvel mondani: Uram, Te mindent tudsz, tudod gyengeségeimet, bűneimet, felkeléseimet.
De azt is tudod, hogy szeretlek
Téged!
Podmaniczki Imre
plébános

Egyházi hírek
- Június péntekjein este fél 7-kor Jézus Szíve litániát
mondunk, utána közvetlenül kezdődik a szentmise.
- Június 25-én, szombaton de. 10 órakor a kalocsai székesegyházban Dr. Bábel Balázs érsek atya 8 papot szentel,
köztük a páhi származású Bobek Tamást. A szentelésre,
valamint a július 3-án, Páhiban fél 11-kor kezdődő újmisére mindenkit szeretettel várunk.
- Június 29-én, Péter és Pál apostolok ünnepén reggel
fél 8-kor és este 7-kor lesznek szentmisék.
- Július 31-től aug. 7-ig tart a bugaci Hittanyán az
egyházmegyei hittantábor, a család éve jegyében. Je lentkezni a plébánián lehet, vagy a www.hittanya.hu
honlapon ismerhetjük meg a lelkigyakorlatos hét témáit,
programjait.
- Az év első felének vége közeleg. Gondoljunk Egyházközségünk iránti kötelességünkre, s a hozzájárulásokat a
plébánián, a sekrestyében vagy a Takarékszövetkezetben
adhatjuk át. Ne feledjük: A közteherviselés mindenki
felelősségét jelenti!
- Július 10-én a 9 órai szentmise után az Egyházközségi
Képviselő Testület gyűlést tart.
- Minden kedves Testvérünknek testi-lelki felüdülést
jelentő nyaralást kívánunk!

A hűség ... és hiánya
Az elmúlt 22 évben szinte
minden átrendeződött az emberi értékrendünkben, sajnos
nem előnyére. Amikor az erkölcsi értékek haláláról már nem
csak beszélünk, de kinyomtatva, könyv alakban is „fogyasztható”, akkor már baj van!
Nincs ez másként a hűséggel
sem. A statisztikák beszédes
számadatai szerint, a házasságok felbomlásának 50% körüli
arányával a világelsők csoportjába tartozunk. A látlelet
szomorúsága tovább árnyalható
mindazzal, ahogyan az egyes
ember -önmagát is becsapvatúlértékeli, túlbecsüli saját
maga fontosságát, képességeinek és lehetőségeinek határát. Az élet kudarcának nem
oka, hanem következménye
az összeomlás, amelyet láncreakcióként követ az egész
emberi élet elvetése. Emiatt,
sajnálatos módon ebben a szomorú elsőségben is dobogós
helyen állunk, azaz halunk mi

magyarok.
Nem lenne helyénvaló részemről, ha csak a bajokkal
bombáznám a nyájas olvasót,
ezért előremutató, ingyen való
ötlettel is előállok szegény magyar népünk javára.
Édesapám gyermekként arra
tanított, hogy tiszteljem és
szeressem a földet és a termést
adó Szentháromság Istent.
Példának állította elém a tatárjárás, törökdúlás és az első
világháború megpróbáltatásait.
Bizonnyal mindenki tudja, hogy
ezekből a nemzeti tragédiákból
Isten segítségével és szorgos
munkával talpra álltunk.
Valószínűnek tartom, hogy a
Trianonba összeülő nemzetek
vezetői azért döntöttek az országunk feldarabolásáról, mert
féltek a „nagy magyar néptől”,
és tudták azt, hogy erejét, hitét és hűségét csak így tudják
megingatni. Több évvel ezelőtt
egy rádiós műsorban hallottam
a trianoni diktátumot követő

évekről. A műsorban elhangzott Sopron városának neve,
annak igazolására, hogy mégis
él a magyar erény és van értelme a hűségnek. Egyszóval: „így
is lehet...”, és így is lett Sopron
a Leghűségesebb Város. A
történelemkönyvek leporolása
után kiderült, hogy Izsákiak is
segítették Sopront és környékét
ebben a helytállásban...
A Hűség sok lelki bajra és betegségre gyógyír, amit a Biblia
is igazol. Szerintem, nem lenne
hátrányos egy egyszerű jelkép
felállítása, amit akkor is látunk,
ha bemegyünk, vagy kijövünk
a templomból, hogy sohase
felejtsük a zsoltáros szavait:
„Tudom kinek hittem!”
Higgyünk abban és annak,
Aki mindig hűséges volt hozzánk hitetlenségeink idején is,
és hűségre, cselekvő testvérszeretetre tanította atyáinkat
és minket is!
Fejszés Ferenc
presbiter

Református múltunk 31.
„1804. január 25.: tartatott
Gyűlésben Presbitereknek fel
eskettetnek Czirkos János és
Nagy Ferentz, ezeken kívül
Supernumerarius Assessornak
(pótpresbiternek - N.Á.) választatik Ör. (-eg N.Á.) Ölvödi
Szabó Mihály.
1804. május 28.: Gyűlés tartatik mellyben öt egymásután való
esztendőkig Kuratorságot viselő
Gáspár János haszonnal fojtatott
Hivatalát kivánja le tenni. Köz
akarattal ő kegyelme helyébe
választatik Damásdi János, s
konfirmaltatik. Elő állván Egyházfi Ifjú Takaró János is kíván
hivatásától meg szabadulni. E
végre köz akarattal választatik: a már másodszor is ezen
hivatalra erőltetett; de akkor
magát kimentő Horvát Péter.
Hivattatik, de nem találtatik;
de meghatároztatik hogy más

gyűlésen választatik.
1804.június 1.: ...Gyűlésbe
hivattatik Horvát Péter, de nem
compareal; ismét hivattatik, de
akkor sem engedelmeskedvén
elmarad, helyébe választatik
Magyar István, a ki fel vállalván,
confirmáltatik (megerősítik
- N.Á.) , és hivatalába bé állíttatik. Járó Mihály helyébe, harangozónak magát ajánlott Lombár
István állíttatván feleskettetik.
1804.október 6.: tartatott
Gyűlés egyéb Ekl. dolgok mellett, sürgeti a Lecticale búzának
tavaszinak, leggyümöltsösebben
való bészedettetését az Egyházfi
által, a Kurator segedelmével; de
a Kurator el marad, tsak maga a
mire mehet az Egyházfi; mind
az által megtészi, a közjót boldogitani szerető Kurator, hogy
a hól látni fogja, hogy az Egyházfi nem boldogúl tehettsége

szerént segittséggel lesz. Quod
factum.”

közli: -na-

Az 1804. évben is emberek voltak
az atyáink: volt, aki megfáradt a
szolgálatban, és volt, aki éppen
felvette Krisztus igáját. S íme, nem
kellettek hozzá elvtársi idők, hogy
legyen, akit erőltetni sem lehetett,
mert a szolgálat nem disznóvágás, ahol az erőszak célra vezet...
Csendesen és szerényen húzódik
meg a feljegyzések között Damásdi
János kurátor (gondnok) testvérünk
beiktatásának ténye, aki valóban
a „közjót boldogítani szerető”
szolgának bizonyult gyülekezetünk
későbbi emlékezete szerint is. Dicsőség legyen az Egyház Urának, aki
minden időben emberi gyarlóságaink
dacára megtartja az Anyaszentegyházat, és alkalmassá tesz minket a
krisztusszerű életre!
Nagy Árpád

Gyülekezeti hírek
- június 26-án 14.30-tól kezdődően istentisztelet Kisizsákon az ökumenikus kápolnában
- június 19-én 17 órától tanévzáró istentisztelet (hittan bizonyítványok kiosztása)
- július 3-án 16 órától jubiláns konfirmandusok találkozója , szeretetvendégség
- július 24-én 10 órától aratásért való hálaadó istentisztelet, úrvacsora
- augusztus 8-13 között: ifjúsági tábor Keszőhidegkúton. Jelentkezés a Lelkészi Hivatalban.

MEGEMLÉKEZÉS
Emlékezünk
id. Prikkel Lászlóra
Egy éve hogy elmentél örökre tőlünk.
Sok szeretettel gondolunk rád.
Felesége családja

IZSÁKI Hírek

2011. június 20.

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

Tájékoztatjuk azon tagjainkat, akik május 26.-án a szövetkezeti
közgyűlésen nem tudtak részt venni, hogy nekik az elhangzott beszámolókról és határozatokról a szövetkezeti irodán jegyzőkönyv
másolatot tudunk biztosítani.
A kecskeméti főiskolától Dr. Szőke Lajos tanszékvezető tanár úr
tájékoztatta a tagságot a biotermesztéssel kapcsolatos OKJ továbbképzési lehetőségről, és egyéb tanfolyami képzésekről. A képzések
díja 100%-ban visszaigényelhető. Képzés helye a jelentkezők számától függ. (Izsákon, vagy Kecskeméten). 10 fő jelentkezése esetén,
Izsákon is megszervezhető a tanfolyam.
Az időjárási és növényvédelmi tájékoztatást az eddigi SMS küldés
helyett, más módon oldjuk meg, mivel az eddigi drága és kevésbé
pontos előrejelzés nem volt eredményes. A védekezéshez ajánlott
szerek csak a nagy növényvédős cégek drága termékeit tartalmazták. A helyi meteorológiai adatokhoz illeszkedő program alapján
tagjainknak, akik email elérhetőséggel rendelkeznek heti rendszerességgel, költségtakarékos, és hatásos szerválasztásról tájékoztatót
küldünk, ennek hiányában a tagok a szövetkezeti irodán vehetik át
a javasolt védekezési technológia leírását.
A jelentős csapadékhullás után a peronoszpóra és botritisz elleni
megelőző védekezés a legfontosabb. Több helyen a jégverés okozott kárt, ami után ajánlott a sebregenerálódást is elősegítő szerek
használata.
Sürgős teendő AKG-ban érintett tagjainknak, a levélminták leadása, amit tagjainknak továbbra is kedvezménnyel elvégeztetünk
a Főiskola laborjában. A levélanalízis az értékelhető eredmény
érdekében közvetlen a szőlő virágzása utáni időben elvégezve ad
pontos eredményt, és lehetőséget a szakszerű beavatkozásra, tápanyag utánpótlásra, lombtrágyázásra.
Az idei szüreti kilátások egyelőre még ígéretesek. Az alapanyag
iránti igény mind belföldre, mind exportra már elkezdődött. Szerződéskötéssekkel a várható tagi termés értékesítése biztosított. A
szüret előtt egyeztető megbeszélést tartunk. Tagjainknak továbbra
is az alapszabály szerint csak a szövetkezeten keresztül történő
értékesítésre van lehetősége. Külső térségi borászatok esetén törekedve arra, hogy a vevő a vételárat még az évben, illetve áfáját 30
napon belül kifizesse.
Erdélyi borászatokhoz szervezünk szakmai kirándulást augusztus 12-14.-e között, amelyre szövetkezeti és gazdaköri tagjainknak
jelentkezését várjuk. A szakmai út háromnaposra tervezett és a
korábbi évek gyakorlata szerint kultúrprogrammal egészül ki.
Borrendünk szervezésében ez évben, 2011. május 6-án „A Hungarikum borok helye és szerepe a magyar borágazatban” címmel
konferenciát tartottunk és kísérő rendezvényként a X. Országos
Hungarikum borok és pezsgők versenyét is megszerveztük.
Az oklevelek és külön díjakátadására a korábbi időponttól eltérően
a Sárfehér Napok keretében, október 2.-án az Országos borrendek
felvonulása után 17 órakor a Vino étteremben kerül sor.
Új termékként 5 literes kiszerelésű rostos meggylé is vásárolható
a szövetkezeti irodán. A termék 100% meggysűrítmény, tartósítószert és hozzáadott cukrot nem tartalmaz. Ár: 1500 Ft/5literes
Bag-in-boksz doboz. Betét csere esetén, betét doboz nélkül
1300Ft/5liter.
A szövetkezet tagjai továbbra is kedvezményes áron (500 Ft/
kg+Áfa) vásárolhatnak törzskötözőt a szövetkezeti irodán. Kérdéseikkel telefonon kívül interneten is (aranysarfeher@sv-net.hu)
kereshetnek bennünket. A weblapon is igyekszünk friss információkkal segíteni tagjaink tájékozódását.
Vezetőség

Labdarúgás

Elfogyott a lendület

Az utolsó fordulók sajnos
nem úgy sikerültek, ahogy
reméltem és a múlt havi cikkemet is befejeztem, elfogyott a
lendület. Ennél többet vártak
a focisták és a szurkolók is. A
négy forduló során egyszer sikerült nyerni egy döntetlen és
két vereség mellett.
A 27. fordulóban még igazán
nem is volt baj, mert a Kiskőrös
csapata látogatott hozzánk. Az
utóbbi időben majdnem mindig
a mi sikerünkkel zárultak ezek
a párosítások, ősszel is nyerni
tudtunk Kiskőrösön. Ez a mérkőzés is jól kezdődött, ugyanis
szinte az első támadásunknál
betaláltunk és megszereztük a
vezetést. Jó iramú mérkőzés alakult ki, mindkét kapunál alakultak ki helyzetek, míg mi ismét
betaláltunk, addig a vendégek
csak félóra elteltével tudtak
szépíteni, sajnos nem figyeltünk
eléggé a legveszélyesebb támadójukra. A második félidőben
is folytatódott a nagy iram, bár
sokszor becsúszott hiba az összjátékba, de a szurkolók mégis
élvezetes játékot láthattak. A
félidő elején nagyon gyorsan
egyenlítettek a vendégek egy
nagyon jól eltalált lövéssel. A
hátralévő időben mindkét csapatnak megvoltak a lehetőségei
a gólszerzésre, de ez sokáig nem
történt meg. Amikor már mindenki elkönyvelte a döntetlent,
akkor egy kavarodást sikerült
kihasználni és közelről megszereztük a győzelmet. Ezzel a
mérkőzéssel aztán el is lőttük a
puskaporunkat erre a bajnokságra. A következő fordulóban
Kiskunhalasra látogattunk. A
halasi csapat viszont nekünk
számít mumusnak, mert nagyon ritkán sikerült a győzelem
ellenük, bármilyen különbség is
volt a két csapat között. Ennek a
találkozónak a bajnokság negyedik helye is tétje volt. Az egész
mérkőzésen a mi akaratunk
érvényesült, de sajnos ez gólokban nem mutatkozott meg, mert
a legnagyobb helyzeteket is
elpuskáztuk. Hiába támadtunk
többet a kapufákon túl nem sikerült igazán eltalálni a kaput.

Nem felejtettük el...
Az elmúl év közepén egy kisizsáki lakosnak azt válaszoltuk, hogy
folyamatban van a szennyvízrendszer korszerűsítése és várhatóan
egy éven belül meg tudjuk oldani a
problémát, mely rossz szaghatásokkal jelentkezik az elvezető csatorna
környékén élők számára.
Már akkor is közismert volt,
hogy a három település (Ágasegyháza, Orgovány, Izsák) tulajdonát
képező hálózat és tisztítómű
felújításra szorul, mert az eltelt
tíz év technológiai fejlődésének, a
csapadékosabb időszak, valamint
a fúrt kutak vízhozama miatti
nagyobb bejövő szennyvíznek és
a korábbi kommunális szennyvíznek - elsősorban az érintett lakosság rossz felfogása miatt - ipari
szennyvízzé történő átalakulása

(olaj, szennyező anyagok stb.)
követelményeinek már nem felel
meg a rendszer.
Már akkor is ismert volt, hogy a
korszerűsítés (új technológiai rendszer kialakítása), bővítés (új tisztítómedencék építése) és fejlesztés
(szükséges eszközbeszerzések)
csak pályázati pénzeszközökkel
valósulhat meg, mert az elkészített
tanulmányok szerint ez közel 600
milliós projektet jelent.
Korábban már nyújtott be az önkormányzat pályázatot, azonban a
központi jogszabályok lakosságegységszám számítása miatt nem
nyert a szakmailag jó anyag. Kimutatásra került, hogy Kisizsákon
a szükséges rákötési számot nem
tudjuk biztosítani és olyan egységnyi költségek keletkeznek, melyet
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az Unió már nem támogat.
A jogszabály 2010. december
végén megváltozott és a feltételeknek már meg tudunk felelni és
élni tudunk a „ Szennyvízelvezetés
és- tisztítás megvalósulása” projekt
feltételeinek. A pályázat előkészítése
folyamatban van, az elvi vízjogi engedély várhatóan ebben a hónnapban
kiadásra kerül, a megvalósíthatósági
tanulmány elkészült.
Az Önkormányzat a pályázat
mellett fokozott figyelmet kíván
fordítani a felmerülő költségek
csökkentésére is, mely elsősorban
az árban jelenik meg. Ebben az
évben áremelésre nem került sor.
Itt fontos tudni, hogy az engedély nélküli rákötések vizsgálata
az érintett három önkormányzat egyidőben hatályba léptetett

Úgy látszott ezen a mérkőzésen,
ha két napig tart, akkor sem
tudtunk volna a kapuba találni.
Az előző mérkőzések gólzáporaiból jó lett volna egy találatot
megtartani. A hazaiaknak szinte
nem is volt helyzete, ezért nagyon örültek a megszerzett egy
pontnak, amivel valószínű volt,
hogy megszerezték a negyedik
helyet.
A 29. fordulóban Kalocsa
csapata látogatott el hozzánk.
Joggal bízhattunk abban, hogy
nyerni tudunk, ugyanis az őszi
mérkőzésen ez sikerült. A mérkőzés elején mi támadtunk
többet, a vendégek jobbára
védekeztek, és amikor lehetőségük volt, akkor gyors ellentámadásokat vezettek. Húsz perc
elteltével aztán az egyik támadásukat góllal sikerült befejezniük. Látszott a csapaton, hogy
nem harap úgy, mint ahogyan
kellene. Bizonytalanok voltunk
hátul, a kapusunkon is látszott,
hogy meccshiányban szenved.
Az első félidő végén újra csak
kihasználtak egy védelmi megingásunkat és ezáltal biztos
vezetéssel mehettek szünetre. A
második félidőben tovább próbáltuk erősíteni a támadásokat,
ebben a kalocsaiak is partnerek
voltak, mert visszaálltak a saját
térfelükre. Sokáig nem sikerült
feltörni ezt a zárt védekezést,
csak a mérkőzés utolsó harmadában sikerült a szépítés, pedig
még büntetőt is kaptunk, de
azt is elrontottuk. Az utolsó tíz
percben hiába próbáltunk meg
mindent, nem sikerült az egyenlítés és így a második hazai
veretlenségünket szenvedtük el
tavasszal. Az utolsó fordulóban
a bajnok és kupagyőztes Solt
csapatánál vendégszerepeltünk.
Az őszi mérkőzésen nagy küzdelemben elértük a döntetlent.
Most sajnos nagyon hamar
megmutatták melyik csapat is
a jobb, félóra elteltével biztos
három gólos vezetést tudtak
szerezni. A második félidő is
csak szenvedést hozott a csapatunknak. A kapusunk bizonytalansága is közrejátszott az egész
bajnokság legnagyobb arányú

vereségében. Úgy látszott, már
az egész csapat elkezdte a nyári
pihenést. Ezzel a vereséggel
azért meg sikerült szerezni a
hatodik helyet a tabellán.
Ifjúsági csapatunk éppen
ellentétes utat járt be a felnőttcsapathoz képest. Az utolsó
két fordulóban elért nagyszerű
győzelmek után felkapaszkodtak a tabella 11.-dik helyére,
sőt majdnem még az első tízbe
is befértek volna, ha egy győzelemmel többet szereznek, de
így is szép eredményt értek el a
tavasszal, ugyanis dupla annyi
pontot szereztek mint az őszi
fordulók során.
Most elindul a nyári uborkaszezon a labdarúgásban. Rá is
fér a csapatra a pihenő. Hallani
híreket arról, hogy változások
lesznek a keretben, de az átigazolási időszak csak július
és augusztus hónapban lesz és
majd akkor fog eldőlni, hogy
kik fognak szerepelni csapatunkban.
Ezek után tekintsük át a mérkőzések jegyzőkönyveit:
27. forduló:
Izsáki Sárfehér SE - Kiskőrös
LC 3-2 (2-1) Góllövőink: Megyes, Vellai, Hleba.
Ifjúsági eredmény: 0-3.
28. forduló:
Kiskunhalas FC - Izsáki Sárfehér SE 0-0
Ifjúsági eredmény: 4-0.
29. forduló:
Izsáki Sárfehér SE - Kalocsa
FC 1-2 (0-2) Góllövőnk: Barna
Cs.
Ifjúsági mérkőzés: 7-2 Góllövőink: Marosvölgyi D.(2), Nagy
R. (2), Nagysolymosi Á., Nagy
T., Salacz J.
30. forduló:
Solt FC - Izsáki Sárfehér SE
5-0 (3-0)
Ifjúsági mérkőzés: 1-4 Góllövőink: Nagy R. (2), Szűcs
P.(2).
Az elkövetkező közel két
hónapban ki fogunk éhezni a
focira, remélem az augusztusi
kezdésnél ismét szurkolhatunk
és akkor is fel fog hangozni:
HAJRÁ IZSÁK

önkormányzati rendelete alapján megtörténik. A szabálytalan
használók részére bírság kerül
kiszabásra, ami arányban fog állni
a vízhasználat mértékével.
Figyelmi fogunk a fúrt-kutak
problémája is, mivel talpmélységétől függetlenül engedélyköteles.
A többletbevitel - mivel a mért
ivóvíz alapján történik a számlázás
- költséget jelent, amit a fegyelmezett és a szennyvízdíjat megfizető
polgáraink fizetnek meg és ez
igazságtalan.
Ellenőrizni kell az ipari jellegű
szennyvíz rendszerbe történő bevitelét, mert ez okozza a legnagyobb
problémát. A monitoring rendszer
kialakítása folyamatban van és a
fenti pályázat keretében tovább
folytatódik.
A néha megjelenő kellemetlen
illatt (bűz, szag) azonban addig is

jelen van. A környezetvédelmi és
vízügyi hatóságok folyamatosan
ellenőrzik a telepről kijövő szennyvizet és határidők, valamint pénzbírság kiszabásával kényszerítik a
jobb feltételrendszer kialakítását.
A szükséges munkák kivitelezése
és pénzügyi finanszírozása vonatkozásában a pályázat benyújtásra
kerül. Álláspontunk szerint ebből
az állapotból előre kell lépni és
reményeink szerint fogunk is.
Addig pedig valamennyi érintettől türelmet és megértést kérünk.
Tudjuk, hogy ez nem megoldás, de
a megoldásra vonatkozó jószándék
feltételezése, annak elfogadása
is közösséget erősítő állapot.
Köszönjük. ( A pályázat eredményeiről folyamatosan fogunk
tájékoztatást adni!)

Izsák László

Polgármesteri Hivatal
Izsák

IZSÁKI Hírek
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A vaddohány
A vaddohány, más néven selyemfű alapjában véve a tarackéhoz hasonló erős gyökérzetű
gyomnövény. A múlt század
második felében terjedt el tömegesen környékünkön. Elterjedésének különösen kedvezett
a rendszerváltás utáni időszak.
Részben, s főként a rendezetlen
tulajdonjogi viszonyok, értékesítési nehézségek, de általában a
változás miatt sok volt a parlagföld, s ezeken gyorsan gyökeret
vert a vaddohány. Tömeges megjelenése miatt mint gyomnövény
ellen különböző civil szervezetek
természet- és környezetvédők
kampányt, harcot indítottak irtása érdekében Ez tavaly már oda
vezetett, hogy elmérgesedett a
vita e szervezetek és a méhészek
között. Ezért mielőtt részletekbe
bocsátkoznánk e témával kapcsolatban, ketté kell választani
a vaddohány megítélését, besorolását.
Nos, elsősorban kultúr-területeken, művelés alatt álló szőlő,
gyümölcsös, szántó és egyéb
területeken természetesen semmi helye a vaddohánynak, mint
gyomnövénynek. Egyébként
ezeken a területeken maguk a
tulajdonosok gondoskodnak
saját érdekükben az irtásról. De
hát ezeken kívül számos olyan terület van, ahol senkinek sem árt,
és így fölösleges irtani már csak
azért is, mert gyomnövény létére
nagyon jól mézelő, virágjának
nagyon gazdag a nektár tartalma.
Virágzása az akác elvirágzása
után május végére, júniusra esik
és hosszú ideig tart, általában
három hétig, de néha még ez
is kitolódik, no természetesen

A könyvhétre jelent meg: Domonkos László: Francia Kiss Mihály élete és halála - Püski-Masszi Nemzeti
Könyvesház, Budapest, 2011

néha lerövidül az időjárástól
függően.
A vaddohány méze minőségi
méz. Színe világos, igen kellemes
zamatú és ha a méhek idegen virág pollenjét keverik bele, akkor
nem kristályosodik.
Köztudott, hogy a magyar méz
exportjának a nyugat-európai
országokba hagyománya van.
Újabban azonban egyes dél-amerikai, de főleg kelet-ázsiai országok rontják piacunkat, próbálják
mézexportunkat tönkretenni
olcsóbb, de silányabb minőségű
mézzel. (Sajnos ez a jelenség
nemcsak mézexportunkra vonatkozik.) Tehát azokon a területeken, ahol a vaddohány senkinek
sem árt, nem kellene irtani, már
csak a méhészek érdekében sem.
Próbáljuk továbbra is fenntartani
nyugati mézpiacunkat kiváló
minőségű mézünkkel. Ezzel növeljük a méhészek jövedelmét,
növeljük a mézexportunkat és
nem utolsó sorban külkereskedelmi mérlegünk javításához is
hozzájárulunk.
Civil szervezeteinknek pedig a
vaddohány irtásán kívül marad
még bőven tennivalójuk. Most
hagyjuk ki az illegálisan lerakott
szeméthegyeket, de semmi esetre
sem hagyjuk ki az igazán gyomnövénynek számító parlagfüvet.
Eléggé elszaporodott már az is az
országban. Ha 10 százalékát sikerül kiirtani, akkor már társadalmi
elismerést és jeles bizonyítványt
érdemelnének. A vaddohányt
pedig hagyjuk virágozni, hogy
azok a nagyon szorgalmas kis méhecskék minél több finom mézet
gyűjthessenek virágjából.
Leitem Henrik

Gondolatok Francia Kiss Mihályról és a róla szóló könyvről...
„A szó tiéd, a fegyver az enyém.
Te csak prédikálj, Jónás, én cselekszem.
Ninive nem él örökké.”
(Babits Mihály: Jónás könyve)
Kossuth Lajos azt mondta: „Nem győztünk,
de harcoltunk. Nem döntöttük meg a tirannus
uralmát, de menetét feltartóztattuk. Nem mentettük meg az országunkat, de megvédtük azt. És
ha egyszer megírják történelmünket, nyugodtan
állíthatjuk: ellenálltunk!”
És ellenállt, és társaival együtt ellenálltak.
Nem akarom szaporítani sem a betűket, sem a
szavakat. A könyvben leírtak mindent - majdnem
mindent - elmondanak arról az emberről, akink
azért kellett meghalnia, mert harcolt a hazájáért,
a haza szabadságáért, azokért a területekért,
amelyek a magyar nemzethez tartoztak, a magyar
nemzet testét alkották, és amelyekről olyan hatalmak döntöttek, akiknek semmi közük és joguk
nem volt ezen döntés meghozatalához. Kevesen
tudják és ismerik az angol The Truth folyóirat
1890. évi karácsonyi számát, melynek 89. oldalán
a lap kiadója Európa jövőbeni térképét közölte.
Ezen a térképen Németország és Ausztria mint
köztársaság szerepelt, Magyarország meg sem
található már, mivel felosztották a „szomszédai”.
Hát, hogy is működött és működik ez?
Francia Kiss Mihály legfőképp a hazája érekében
vívott élethalálharcot a kommunizmus ellen,
amely megbocsáthatatlan bűn volt 1946-ban is és
1957-ben is. Az már az egyik legszomorúbb tény,
hogy ezek a személyek - mert több is van közöttük,
mint például Raád Árpád, Kuthy László - a mai
napig nem lettek rehabilitálva, pedig ők szintén
hazájuk szabadságáért harcoltak.
Nagyon nehéz a feladata az írónak, a történésznek, hogy az évtizedek alatt összehordott rágalmaktól és hazugságoktól megtisztítva reális képet
alkosson magáról a korról és a Rongyos Gárda
harcairól. Arról a szabadcsapatról, mely 1918-21
között, illetve 1938-41 között harcolt a magyar
területekért. Itt olyan emberekről van szó, akik az
első hívásra fogták magukat, és harcba indultak
Magyarországért. A legtöbbször olyan helyzetek-

Gondolatok egy újságcikk kapcsán
Olvasgattam a Bor és Piac nevű borpiaci
szakmagazint. Első pillantásra megörültem egy
riportnak, mely Mondok József polgármesterünkkel készült. Gondoltam most végre Izsákról is
jelenik meg egy szép, optimista, piacot felénk irányító riport, melyet az egész ország szakemberei
olvasnak. Sajnos, amikor az írást végigolvastam
egészen más lett a véleményem.
Íme a riport: Mondok József Izsák polgármestere, a Magyar Lovas Szövetség Fogathajtó
Szakágának elnöke. - Ön milyen alkalmakkor
iszik bort?
* Kedvenc időtöltésem a lovaglás mellett a
vadászat. Vadász baráti összejövetelek alkalmával, vagy a lovas események után általában bort
fogyasztunk. Nagy kedvelője vagyok a magyar
boroknak. Egy alföldi bortermő tájról származom. Az Alföld a laza borok hazája, és jelentősen
fejlődött az elmúlt években. Soltvadkertről Font
Sándort említeném. Frittmann János pedig az
Év Bortermelője címet is elnyerte, üde boraival.
Roséival hatalmas ismertségre tett szert az országban és az ország határain túl is. Nálunk a bor
mindig az asztalon van és főszerepet játszik az
étkezésekkor is. Az alföldi borok mellett a villányi vörösborokat is nagyon sokra tartom. Baráti
körömben is sok olyan termelő van, akik ugyan
nem nagy hírűek, de boraik annál finomabbak.
* Ön szerint mi köti össze a lovassportot a
borokkal?
* A természetben barangolás. Izsák város határában korábban háromezer hektárnyi termő szőlő
volt, ma kilencszáz hektár területet mondhat magáénak a város, amelyből száz-kétszáz hektár már nem
termő. Ha elindult az ember lovas kocsival vagy
lóháton, mindig szőlőültetvények között haladt.
Az emberek igyekeztek a települések közötti terü-
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letet megművelni, hogy ne kelljen sokat utazni. A
magyar ember kedvenc sportja a lovaglás, a jó lovas
hangulatnak pedig része a jó magyar bor!
Egy idegen képe Izsákról, aki e cikkből próbálja
megismerni a várost: A szőlőket kiszántják. Régi
fénye a településnek már régen megkopott, meg
aztán mitől is volt? Borai? Szóra sem érdemesek,
ha már a polgármesterük is így gondolja.
Sajnos rendezvényeinken sem találkozunk
sokkal jobb ajánlásokkal. Pedig ezeken a helyeken is elkelne egy kis reklám, ajánlás. Elmondani, hogy itt él és működik az ország egyik
legnagyobb pezsgőüzeme. Pezsgője a párizsi
világversenyen ezüstérmes lett. Hogy a megyei,
sőt az országos versenyekről is hoztak el izsákiak aranyérmeket. Hogy van egy hungarikum
szőlőfajtánk, a Sárfehér. Hogy kapta már izsáki
bor a Kecskemét város bora, sőt a Bács megye
bora címet is. De az sem kevésbé megtisztelő,
hogy amikor a Fidesz 2010-ben megnyerte a
választásokat, izsáki gyöngyöző borral ünnepelték a sikert Orbán Viktorék, budapesti előkelő
vendégkörben. Telepítenek is itt szőlőt, nemcsak
kivágnak. Vagyis vannak itt eredmények, ha nem
is olyan látványosak. De legalább helyben észre
illene venni ezeket, s egy kis figyelemfelkeltést,
elismerést adni. Ne a szomszéd „lovát” dicsérjük, mikor a miénk is eladó! Szeretnének az
izsákiak is jobban kijönni a szőlőtermesztésből,
borászatból. És szeretnének jobban fejleszteni,
több munkást alkalmazni. S az sem mellékes,
ha jobban fejlődnek, több adót is fizetnek. Így
az egész település jól jár.
A jó bornak is kell a cégér. Legalábbis egy kis
figyelemfelkeltés. Polgármester úr! Ha nem is
fogyasztja, legalább mondja!
Varga László

ben vívták csatáikat, amelyek reménytelennek
tűntek. „Ezek a hadfiak gyaníthatóan egyesítették
az eredendő magyar katonás hajlamokat az ebből
„kinövesztett” képességekkel, mindezek fölött pedig sziklaszilárd hazaszeretettel, eltökélt, szigorú
erkölcsiségű világképpel rendelkeztek. Amibe a
teljes önfeláldozás és az ügy, a haza mindenkori
ügye érdekében vállalt könyörtelen kitartás, fegyelem és férfias keménység egyaránt beletartozott”
- íja a könyvben Domonkos László.
Nem „csőcselék” voltak - ahogy azt a későbbi
propaganda elhitette sok emberrel - hanem katonaviselt, a diverzáns akciókra, szabadcsapat-harcmodorra jól kiképzett emberek, akiknek fontos
volt az, hogy „a Haza minden előtt!”. Hatékony
munkájukhoz hozzátartozott, hogy semmit nem
írtak le; ha le volt írva, megsemmisítették, nehogy
az ellenég bármikor felhasználhassa ellenük, illetve embereik ellen. Fedetten, titokban dolgoztak,
álcázva, és tették azt, amit tenniük kellett a haza
érdekében. Ezért nem járt kitüntetés, elismerés,
sőt! Mindannyiukra és családjaikra 1945 után
meghurcoltatás, börtön, emigráció vagy halál
várt.
A könyv nemcsak Francia Kiss Mihálynak állít
emléket, hanem mindazoknak az embereknek,
akik névtelenül vagy nevesítve harcoltak a Rongyos Gárdában, vagy segítették őket. A harcokban
elhunyt névtelenekre emlékezik ez a rongyosbúcsúztató sírfelirat:
Nevet nem, csak hírt hagytál
Dicső mártírhalált halál,
Csavargónak hitt az ellen,
Pedig hősként álltál ellen,
Köztünk neved ismeretlen
Fel van jegyezve az Mennyben.
Ha most még nem is, de talán egyszer nemcsak
a Mennyben, hanem itt a Földön is elismerik,
tisztázzák neveiket és cselekedeteiket.
Tisztelt Olvasó! Olvassa ezt a könyvet nagy
körültekintéssel és okulással. Ez az első lépcsőfok
az igazság kiderítéséhez.
Bank Barbara történész hozzájárulásával
közli: Nagy Árpád

Rendezze be otthonát!

Cserélje le megunt, elhasznált berendezési tárgyait!

Kedvező áron, kiváló minőségű
HASZNÁLT NÉMET IMPORT BÚTOROK,
KIEGÉSZÍTŐK

Nyári AKCIÓ:
1.000 Ft ÉRTÉKŰ
AJÁNDÉK
választható tetszés
szerint,
10.000 Ft feletti
vásárlás esetén
Új helyen, folyamatosan megújuló árukészlettel
várjuk kedves Vevőinket!
Izsák, Kossuth L. u. 60.
Nyitva: H-P: 8-16 óráig
(Állatpatika udvarában)
SZOMBAT: 8-12 óráig
SZERDA: Zárva
Tel.: 06-20/231-1500
Az Akció a készlet erejéig tart!
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Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2011.(V.31 .) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
1/2011. (II.16.) számú rendelet
módosításáról

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A.§ (2) bekezdése és az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban ÁHT.) 65. § (1) bekezdése alapján
- figyelembe véve a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi
CLXIX. törvény és az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.21.)
Korm. rendelet rendelkezéseit- az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
1/2010.(II.16.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja.
A költségvetési főösszeg
1.§
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2010.(II.16.) számú rendelet
( a továbbiakban: R.) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének
Főösszegét		
1.103.472ezer forintban
a) költségvetési bevétel összegét 1.087.725 ezer forintban,
b) költségvetési kiadás összegét 1.088.876 ezer forintban
c) a költségvetési hiány összegét
1.151 ezer forintban állapítja meg, melynek
finanszírozásáról a Képviselő-testület külön döntést hoz.
I. Költségvetési bevételek
2.§
A R. 5.§(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) Az önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve
működési és felhalmozási cél szerinti részletezését e rendelet 2. számú melléklete
tartalmazza.
II. Költségvetési kiadások
3.§
A R. 6.§ -a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásainak előirányzatait a képviselőtestület a következők szerint határozza meg:
Megnevezés:
Működési kiadások előirányzata összesen:
749.714 e.Ft
- személyi jellegű kiadások
299.243 e.Ft
- munkaadókat terhelő járulékok:
77.892 e.Ft
- dologi jellegű kiadások.
257.876 e.Ft
- speciális célú támogatások( segélyek):
123.626e.Ft
- támogatásértékű kiadások:
1.500 e.Ft
(2)A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként kiadási
jogcím szerint az e rendelet 3. számú melléklete szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek
működési kiadásait kiemelt előirányzatonként az e rendelet 3/a számú melléklete
szerint állapítja meg:
4.§
A R. 7.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési hiányát és annak finanszírozási formáját e rendelet 4. számú melléklete szerint állapítja meg.
5.§
A R. 10.§ - a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzati hivatal költségvetését feladatonként e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza az igazgatási és egyéb, nem intézményi formában folytatott
tevékenységek kiadásaival.
III. Költségvetési kiadások és bevételek
6.§
A R. 12.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat, mérlegszerűen
e rendelet 6. számú melléklete mutatja be, valamint az alaprendelet 10. számú melléklete szerinti előzetes adatok alapján készült önkormányzati mérleg.
Záró rendelkezések
9.§
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Izsák, 2011. május 30.
Mondok József polgármester
Bagócsi Károly címzetes főjegyző

Még egyszer az ebek tartásról...
Az elmúlt hónapban került elfogadásra az állattartásról szóló helyi
önkormányzati rendelet. A jogszabály
teljes szövege e lap hasábjain közzétételre került. Valószínű, hogy többen
nem olvasták el a 6.§ (5) és (6) bekezdésében foglaltakat, ezért számukra
- reményeim szerint jószándékkal megismétlem a két szakaszt: „
(5) Bekerített ingatlanon eb szabadon tartható, azonban a kerítést úgy
kell kialakítani, hogy az eb közterületre történő kijutását, szomszédos ingatlanokra történő bejutását valamint
a kerítés résein történő kiharapását
megakadályozza.
(6) Bekerítetlen ingatlanon ebet

szabadon tartani tilos! Az állattartó
köteles gondoskodni arról, hogy az eb
az ingatlan határait ne hagyhassa el.”
Nem kell magyarázni a leírtakat,
mert azok lényege, hogy az eb póráz
és gazdája felügyelete nélkül nem közlekedhet a város közterületein, semmi
helye a játszótéren, a parkokban, a
piacon, a hivatal és az intézmények
előtt, mert a szabályok szerint nem
lehet ott!
Tájékoztatom városunk ebtartó
polgárait, hogy a fenti szabályok megtartása mellett kötelező feladata a
gazdának, hogy az eb oltása a hatályos
egészségügyi szabályok szerint megtörténjen. A feladat teljeskörű végre-

hajtásáról nem vagyok meggyőződve.
Itt központi jogszabályi változás következik be, reményeim szerint megfelelő
szankciókkal. Gondom, világos, hogy
a be nem oltott eb nagyfokú veszélyt
jelent gyermekeinkre és városunk lakosai részére. Igaz a mondás szerint:
„a probléma csak akkor jelentkezik, ha
engem vagy családom tagjait harapja
meg az eb.” miközben én sem oltattam
be a kutyát. Így is meglehet közelíteni
egy kötelezettséget.
Ugyancsak tájékoztatnom kell városunk polgárait, hogy Kecelen megkezdte működését a gyepmesteri telep.
A közterületen gazdátlanul kóborló
ebek befogását a hivatal elvégzi és ott
kerülnek elhelyezésre. A begyűjtött
ebek tartásáért fizetni kell, mely a
gazdát terheli.

Már csak egy emberi kérésem van.
Ha tartani akarnak egy állatot, akkor
figyeljenek a vonatkozó szabályok szerinti ellátására, őrzésére és tartására.
Ha feleslegessé válik az állat - „mert
már nem szeretem, nem vállalom,
vagy nincs időm rá”, akkor a gazda
helyezze el a gyepmesteri telepen, vagy
keressen új gazdát. Ha pedig jövőjével nem törődve elzavarja, kicsapja az
állatot és felelőtlenül veszélyhelyzetet
teremt más embertársának, akkor a
hivatalnak kell megtennie a szükséges
intézkedést. Mindezt az adófizetők
pénzének terhére, a költségeket máshonnan elvonva. Oldjuk meg közösen
a problémát.
Bagócsi Károly
címzetes főjegyző
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ÜGYELETEK
ORVOSI ELÉRHETŐSÉGEK
8-12-ig rendelési időn kívül ÜGYELET NAPONTA
hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 16 órától másnap 08 óráig
péntek: 13-08 óráig, szombat-vasárnap, ünnepnap: 24 órában
Szabadszállás, Mindszenti tér 5. Telefon: 76/353-324
IZSÁKI ORVOSOK DÉLUTÁNI ELÉRHETŐSÉGE
hétfő: 12-16 óráig
Dr. Szántó Ágnes
76/374-375
kedd: 12-13 óráig
Dr. Bíró Sándor
76/374-844
13-16 óráig
Dr. Szántó Ágnes
76/374-375
szerda: 12-13,30 óráig Dr. Rigó József Zsolt
76/374-190
13,30-16 óráig Dr. Bíró Sándor
76/374-844
csütörtök: 12-16 óráig
Dr. Rigó József Zsolt
76/374-190
péntek: 12-13 óráig
Dr. Bíró Sándor
76/374-844
Délutáni telefonelérhetőség 12 - 16 óráig: 06/20/9/624-594
Kábeltévé ügyelet

24 órán át hívható ügyeleti telefonszáma: 1231
Rendõrség: 06-78/501-400
Vízmû: 0630/908-1799

Polgárőrség: 06-20-973-5818

MAGYAR árut vásároljon!
MAGYAR szakemberek készítik MAGYAR műhelyben!
SÍREMLÉKEK, ÚRNASÍROK, ÉPÜLETEK külső és
belső burkolatai, KŐFELDOLGOZÁS vágás, csiszolás, faragás.
GRÁNIT, MÁRVÁNY, MÉSZKŐ, MŰKŐ.
Temetői munkák, sírszétszedés, összerakás
tisztítás, betűírás, emlékművek restaurálása.
Keressék fel műhelyünket, nézzék meg és
válasszák ki az önöknek
legmegfelelőbb terméket.
Ne higgyenek a hangzatos kijelentéseknek
a komolytalan vevőcsalogató ígéreteknek.
Bízzanak a több évtizedes szakmai múltban, a
MAGYAR minőségben.

Borsos István kőfaragó,
6070 Izsák, Thaly köz 1.
Tel.: 76-374- 798 vagy 06-30-903-2677
borsosirko@citromail.hu

Építési engedéllyel
rendelkezõk figyelmébe

Felelõs mûszaki vezetést vállalok;
új lakás és egyéb építményeknél, lakásbõvítésnél,
ami minden engedélyezett építéshez szükséges
Építési munkák;
kõmûves munkák, speciális szaképítés
térkövezés
tervezés, költségvetés készítés
Vegye igénybe építési szakember tanácsát!
Egyedi betonelemek készítése megrendelhetõ:
Beton csatornaelem

Felszedhető tetejű
vízelvezető beton
csatornaelem

Felhasználhatók: Utaknál, kapubejáróknál, különböző
átereszeknél, belvizek elvezetésénél, egyéb vízelvezetésnél.

Kútgyűrű, betonkád, vízmérő akna

GYROS BÜFÉ
Kossuth tér 1.

2010-es árakkal, újdonságokkal, akciókkal várjuk
kedves vendégeinket! Frissen sültek, gyros,
hamburgerek, és melegszendvicsek széles választéka!

Június 22. szerda
18.15: Kölyök TV. (ism.)
20.00: Megyei Krónika
20.35: Elsõáldozás 2011
21.05: III. Izsáki Tészta
Majális II. rész
Június 23. csütörtök
19.00: Kölyök TV.
20.05: Megyei Krónika
20.35: Ballagás 2011
Június 28. kedd
14.00: Közvetítés a képviselõtestület ülésérõl
Június 29. szerda
19.00: Kölyök TV. (ism.)
20.05: Megyei Krónika
20.35: Közvetítés a képviselõtestület jún. 28-ai ülésérõl
Június 30. csütörtök
19.00: Kölyök TV.
20.05: Megyei Krónika
20.35: Konfirmáció 2011
Július 6. szerda
19.00: Kölyök TV. (ism.)
20.05: Megyei Krónika
20.35: Bérmálás 2011
Július 7. csütörtök
19.00: Kölyök TV.
20.05: Megyei Krónika
20.35: Kolon-kávéház 3.
Július 13. szerda
19.00: Kölyök TV. (ism.)
20.05: Megyei Krónika
20.35: Kórustalálkozó a Városi
Vegyeskar
közreműködésével
Július 14. csütörtök
19.00: Kölyök TV.
20.05: Megyei Krónika
20.35: Trianon-vasárnap

VÉRADÁS

Értesítjük
a segítőszándékú lakosságot,
hogy 2011. július 7.-én
(csütörtök) 9 órától 13
óráig a Művelődési
Házban véradás lesz.
Magyar Vöröskereszt
Üzlethelyiség kiadó
az iskolával szemben, a SACI-virágbolt
mellett. Az üzlethez
raktár és udvarhasználat is tartozik. Az
üzlet nagysága 50
négyzetméter+raktár.
Érdeklődni:
HOLSZA TRAFIK

APRÓHIRDETÉSEK

Az elemek elkészítése,
elhelyezése megrendelhető.

Csík Imre kõmûves mester
Izsák, Bocsányi u. 11.
Tel/fax: 374-441, 06-30-319-0025

2011. június 20.

Frissen végzett pénzügyi és számviteli ügyintéző munkát keres. Tel:0676-375-667, vagy 06-20-513-8515
Szőnyeg és autókárpit takarítógép kölcsönözhető. Tel.: 06-76374-274
Zanussi alul fagyasztós kétmotoros kombinált hűtőszekrény eladó.
Irányár 35.000,-Ft. Érd.: 06-704567-531

Minden hónap utolsó csütörtök
TORKOS CSÜTÖRTÖK
TÉLI AKCIÓNK január 1-től hétfőtől csütörtökig,
9 - 12 óráig és 14 - 17 óráig minden kedves vendégünk 10% kedvezményt kap a számla végösszegéből.
JANUÁR 1-jétől ÉTKEZÉSI UTALVÁNY ELFOGADÁS.
- SODEXO ENNI KÉK, TICKET RESTAURANT, COOP

Rendelésfelvétel: +36-20-2699-760
Téli nyitva tartás: hétfőtől - csütörtökig 8.00 -20.30-ig
Péntek 7.00 -20.30-ig (lángos)
Szombat 15.00 -20.30-ig
Vasárnap 15.00 - 20 óráig
Jó étvágyat kívánunk!

MÜLLER SÍRKŐ
SZABADSZÁLLÁS
Újonnan nyílt telephelyünkön Bács-Kiskun Megye egyik
legnagyobb gránitsíremlék lerakatával várjuk.
- Rövid határidő, kedvezőárak, ötven év garancia.
- Gyönyörű új színek és formák.
- Szobrok, szökőkutak, ablakpárkányok gránitból.
- Kérésére otthonában számítógépes bemutatót tartok.
- Régi sírok tisztítása lefedése szét- és összerakása rendkívül
kedvező áron.
- Árajánlat készítés ingyenesen.
Udvarias kiszolgálással várjuk önt is telefonon
egyeztetett időpontban.
Megnyitottuk izsáki sírkőbemutató-kertünket!!!
Megtekinthető a volt Fujkó-birtok
előtti keresztnél.

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

Anyakönyvi Hírek
Születtek: Tamók Ferenc (anyja: Deák Mária), Kollár
Nóra (anyja: Cséplő Gabriella), Csókás Bence (anyja: Papp
Erzsébet Anikó), Király Milán (anyja: Kovács Mónika).
Házasságkötés: Papp Kálmán-Bottyán Erika.
Meghaltak: Lóczi István 67 éves Orgovány, volt izsáki
lakos, Csontos Ferencné sz.: Cseh Erzsébet 75 éves (Nap
utca 7.), Hencz Lajosné sz.: Digner Erzsébet 85 éves
(Cserniczky u. 12.), Trepák Imre József 92 éves (Nyár
u. 17.), Borbély Kálmánné sz.: Fehér Piroska 90 éves
(Wesselényi u. 2.), Benke Pál 80 éves (Kazinczy u. 11.),
Kalmár Istvánné sz.: Fördős Erzsébet 81 éves (Váci M.
u. 1.)
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