Hirdessen
az Izsáki
Hírekben és
az Izsáki
Televízióban
XIX. évfolyam 1. szám

2009. január 21.

Mátyási Józsefre emlékeztünk
A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Kecskeméti Csoportja szervezésében, a TIT Bács-Kiskun Megyei Egyesülete,
a Bács-Kiskun Megyei Honismereti Egyesület és Kecskeméti
Csoportja, valamint a Kecskeméti Református Egyházközség
Könyvtára rendezésében, január 15-én konferenciával emlékeztek Mátyási József izsáki születésű költő halálának 160.
évfordulójára. A program a kecskeméti köztemetőben, a költő
sírjánál koszorúzással kezdődött, ahol Tetézi Lajos, a költő
szülővárosának díszpolgára mondott emlékbeszédet:

Tisztelt emlékezők!
Izsák városának neves szülötte, Mátyási József költő sírja
előtt tisztelgünk, halálának kerek
évfordulóján, aki napra pontosan
160 éve, 1849. január 15-én,
hunyt el itt Kecskeméten.
Mátyási József 1765. március
21-én született Izsákon. Ott a
szülőfaluban töltötte gyermekéveit, és annak népe között
szerezte első élményeit, melyek
költészetére is hatással voltak.
Édesapja az izsáki református lelkész, kiváló prédikátor
Mátyási János, édesanyja Polgári
Kotzog Julianna volt. Mátyási
felsőbb iskoláit Nagykőrösön,
és a kecskeméti református
gimnáziumban, majd a hírneves
debreceni református kollégiumban végezte. Jogot Pesten
tanult. A jogi gyakorlat megszerzése után 1795-ig Teleki József
ugocsai főispán titkára volt,
akivel utazásaik során eljutott
Erdélybe, Bécsbe és Frankfurtba.
A főispánnál végzett szolgálatát
követően 1795-1800-ig a Királyi
Főítélőszék esküdtje volt.
Mátyási gondolkodására,
költészetére igen nagy hatással
volt a gróf Galántai Fekete János
lovasgenerálissal, országgyűlési
képviselővel kötött barátsága,
akinek 1800-tól titkára lett.
Nála ismerkedett meg a francia
felvilágosodás eszméivel és irodalmával, és a főúr irodalom iráni
érdeklődésének –aki maga is írt
verseket- köszönhetően általa
támogathatta anyagilag Csokonai Vitéz Mihályt és más fiatal
költőket. Fekete generális 1803as halála után Mátyási előbb
Pestre költözött, majd 1806-ban
visszatért Izsákra. 1813-ban
vette feleségül az izsáki Szabó

tisztelgő főhajtással tesszük le
Mátyási József sírjára városaink
lakosságának megbecsülését
szimbolizáló koszorúinkat.
Az emlékkonferencia keretében Mácsik Péter budapesti
irodalomtörténész beszélt Mátyási kecskeméti éveivel kapcsolatos legújabb kutatásairól, Beke

Koszorúzók Mátyási József kecskeméti sírjánál: Tetézi
Attila (az izsáki képviselő-testület kulturális bizottságának tagja), Molnár Zoltán (a kecskeméti Porta Egyesület
irodavezetője), Tetézi Lajos, Nagy Árpád (református
lelkész, Izsák), Bajtai Mária, Mesznéder Klára.

Erzsébetet, akivel három és fél
évig éltek boldog házasságban,
ezt követően felesége meghalt.
Szűkebb környezetünkből
Izsák mellett Mátyási életének
másik meghatározó színtere
Kecskemét volt. Ide 1824-ben
költözött Izsákról, miután feleségét követően 11 évre, özvegy
édesanyja is meghalt. Mátyási
25 évig volt Kecskemét megbecsült lakója. Itt hunyt el 84
éves korában. Végrendeletében
a kecskeméti református kollégiumra 300 forintos alapítványt
hagyott, melynek kamataiból
a kiváló irodalmi dolgozatokat
író diákokat jutalmazták. De
nem feledkezett meg szülőfaluja
református iskolájáról sem, arra
40 forintot hagyott.
Mátyási József a magyar felvilágosodás jelentős költőjeként,
irodalmi és közéleti munkásságával nemcsak szűkebb pátriája históriájába,
hanem a magyar irodalom
történetébe is örökre beírta
nevét. Költészete példa volt
Csokonai, Petőfi és Arany
János számára is. Mi, mai
izsákiak és kecskemétiek
büszkék vagyunk életművére, és tisztelettel emlékezünk alakjára. E tisztelet
jele az a mai programsorozat is, amely hamarosan
kezdetét veszi a Technika
Emléktábla Mátyási egykori Házában, s melynek első
kecskeméti lakóházának falán. momentumaként most,

József tanár, irodalomtörténész
és Székelyné Körösi Ilona főmuzeológus, jeles Mátyási-kutatókról tartott előadást, Bajtai
Mária tanár, az emlékezés főszervezője, a Mátyási kutatások
utóbbi 10 évét összegezte, Vörös
Júlia grafológus két Mátyásilevél grafológiai vizsgálatának
eredményét mutatta be, végül
Mesznéder Klára tanár, helytörténész „Mátyási az izsákiak
emlékezetében” címmel tartott
előadást. Mátyási műveiből a
Bányai Júlia Gimnázium három
diákja idézett részleteket, elismerésre méltó színvonalon. A
konferenciát követően a résztvevők megkoszorúzták Mátyási
József egykori Rákóczi utcai
házán lévő emléktábláját. Itt
Péterné Fehér Mária levéltáros
idézte a költő emlékét.
Az emlékező programsorozat zárásaként a Református
Egyházközség könyvtárában, dr.
Fogarasi Zsuzsa művészettörténész, a Ráday Múzeum igazgatója nyitotta meg a Mátyási-emlékeket bemutató kiállítást, amely
február közepéig látogatható.
A rendkívül tartalmas program méltó módon idézte városunk neves szülöttének emlékét.
Köszönet ezért a konferencia
létrehívójának, szervezőjének,
Bajtai Máriának, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság vezetőségi tagjának, és valamennyi
közremûködõnek.
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Karácsonyi interjú Mihala Ferenccel

Csak egy tenyérnyi
fenyőgally
Mihala Ferenc
Izsákról származik,
és egész életében
izsáki maradt. Vitte, cipelte magával
azt az izsáki szellemet, amely csupán
a munkában és a
m u n k á h o z k ö t ődő erős akaratban,
kikezdhetetlen becsületben hisz. A
most nyolcvannégy
éves Mihala Ferenc
többdiplomás mérnökként dolgozta
végig az életét, egyetemi docens
lett, kitüntetéseit felsorolni sem
lehet, olyan hosszú a lista. Több
1956-os elismerés is található
közöttük. Részt vett a forradalom miskolci eseményeiben,
és emiatt hosszú éveket töltött
börtönben. Az idén jelent meg
egy kötete azokról a derék izsáki
gazdákról, akiket puszta dühből
tartóztatott le és állított bíróság
elé Rákosi rendszere 1951-ben.
– Ön 1957-ben megjárta a
halálos zárkát. Mit csinál ilyenkor az ember? Sírva fakad vagy
némán magába roskad, s lassan
peregni kezd szeme előtt életének filmje?
– Tulajdonképpen csak néztem. Magában a zárkában nem
volt semmi különös, de az őrök
nyitva hagyták az ajtót, és kiláttam az udvarra, egyenesen arra
a helyre, ahová az akasztófát
állítják. Azt néztem.
– Mivel vádolták?
– Október 22-én tartottak
egy nagygyűlést az egyetemen,
ezzel indultak Miskolcon az
események. Miután a Budapesti
Műszaki Egyetemen végeztem
1951-ben, Miskolcra helyeztek,
az ottani egyetemre, ettől kezdve Miskolcon dolgoztam, ott ért
tehát az 1956-os forradalom.
Mindjárt bevontak a fiatalok
a történésekbe, amelyekben
egyébként a helyi diákság hamar
kapcsolatba lépett a miskolci,
illetve a diósgyőri munkásokkal,
és én lettem a Kelet-Magyarországi Nemzeti Tanács elnöke,
így a Nemzeti Tanácsnak is a
tagjává váltam. Ezért halálra
ítéltek.
– Részt vett valamilyen harci
cselekményben, kemény fegyveres akcióban?
– Nem, bár Miskolcon valóban volt fegyverdörgés. Az
ÁVH épületéből belelőttek a
tömegbe, halottak és sebesültek
maradtak az utca kövén. Emlékezetem szerint ez október 26án történt. Erre kazincbarcikai

bányászok aláaknázták az ÁVH
székházát, fel akarták robbantani. De az ÁVH-sok megadták
magukat. Annál is inkább, mert
a szemben levő honvéd laktanya
alakulatai is szét akarták lőni az
ÁVH fészkét. A tömeg bosszút
állt, volt olyan államvédelmis
például, akit felakasztottak a
szovjet katonák emlékművére.
Az egyetemisták egyébként
rendet akartak. Minél nagyobb
rendet és minél előbb. Ez volt a
célunk, ezt mondtam el az oroszoknak is, amikor Pingyomon
tárgyalnom kellett velük.
– Hogyan menekült meg a
bitófától?
– Halálra ítélt a bíróság, de
az ülnökök munkásemberek
voltak, és megtagadták az ítélet
aláírását. Így csak 15 év börtönbüntetést kaptam. Ismertek a
miskolci, diósgyőri munkások,
mérnökként sokukkal dolgoztam együtt. 1957. május 1-jén
kíváncsi voltam, mi az a nagy
tömeg, mi történik az utcán, s
odakeveredtem a bámészkodók
sorfalába. Jöttek a munkásőrök,
és amikor észrevettek a tömegben, tisztelegtek nekem.
– Mégis bíróság elé cibálta
önt az új rendszer, sőt, először
kötelet is adott…
– Igen, én 1956 novemberében, amikor már úgy láttam,
véget értek az események, s bementem dolgozni az egyetemre,
odavettem egy ismeretlen férfit.
Egy volt személyzetist, akit
egyébként sehol sem akartak
alkalmazni. Folyton győzködött
engem az az ember, hogy lépjek
be Kádár új pártjába, de mindig
nemet mondtam. Eljött 1957
májusa, és engem is vizsgálat
alá vett a minisztérium. Mit
csináltam, merre voltam, mit
beszéltem. Mindent elmondtam
úgy, ahogy volt. Érdekes, de
amikor odafelé mentünk, ez a
személyzetis még az utolsó pillanatban is rám kérdezett,
(Folytatás a második oldalon.)
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Csak egy tenyérnyi fenyőgally
hogy na, nem gondoltam
meg magam, nem lépek be
mégis a pártba? Nem, mondtam
neki határozottan. Amikor aztán
jöttem kifelé a minisztériumi
vizsgálatról, mintha egy tompa
tárggyal oldalba szúrtak volna.
Egy fegyvercső volt az, letartóztattak.
– Verték?
– Már az első éjszakán véres
húscafattá püföltek. Hogy hogyan tették, nem tudom, igazából
csak arra emlékszem, ahogy fenyegetni kezdtek, de ami azután
következett, arról csak nagyon
halvány emlékeim vannak. Ennél
is rosszabb volt az, amikor a 15
éves ítéletet követően Budapestre hoztak, a Gyűjtőbe. Ott egy
köztörvényes fogorvos minden
indok nélkül rángatni kezdte a
hátsó fogamat, végül beletörte az
ínyembe, úgy maradt, s rettenetes fájdalmaim lettek. Morfiumot
akartak adni rá, de nem fogadtam
el. Többen is figyelmeztettek a
rabtársak közül, ha elfogadom,
rászoktatnak, onnantól kezdve
azt csinálnak velem, amit akarnak, mert mindenre képes leszek
a morfiumért.
– Hogy bírta a fájdalmakat?
– Bírni kellett. Állandóan
gennyt köptem, látták, hogy
rosszul vagyok, de nem adtak
gyógyszert. Így ment ez sokáig,
egy nap viszont átszállítottak a
Mosonyi utcai rabkórházba. Ott
egy öreg orvos végül szakszerűen
kiszedte az ínyemből a csonkokat. Különben ma is szokott fájni
a fülem, az a nagy gennyesedés
tönkretette. Mementó.
– Ha leszámítjuk a különös
fogászati beavatkozást, akkor
békén hagyták már a börtönben
mint politikai foglyot, vagy tovább zaklatták?
– A politikaiakat mindig
piszkálták. Nem is akárhogyan.
Vácon például durván provokáltak bennünket, amikor ott voltam. És ez majdnem az életünkbe
került. Az akkori börtönújság
közölt egy cikket, miszerint
hamarosan szabadulni fognak
az ’56-os politikai foglyok, de
az olyan embereknek, mint
Farkas Mihálynak, Rákosi egykori honvédelmi miniszterének,
vagy Déry Tibor írónak, nincs
kegyelem. Ott ültek ők is. Déry
kivételezett rab volt, két cella
között kiütötték a falat, hogy
kényelmesebben lehessen. Nem
zavarták, nyugodtan dolgozhatott, sőt csicskást is adtak mellé.
Úgy tudom, azt a Dövényi Nagy
Lajost, aki a Tarnopolból indult
című könyvet írta. Egyszer aztán
azt lehetett látni, hogy megáll egy
nagy fekete autó a börtön előtt,
Déry kisétál a kapun, három
smasszer viszi mögötte a bőröndjeit, odakint pedig várja a fiatal
felesége. Mármost a lap azt írta,
hogy Déry nem kap kegyelmet,
mi viszont nemsokára szabadulunk. És akkor tessék! Mindjárt
nagy éhségsztrájkba fogtunk.
– Mi lett a sztrájkolókkal?
Nyilván jól megverték őket, és

jött a sötétzárka…
– Először próbáltak rábírni
bennünket, hogy hagyjuk abba
a sztrájkot. Velem Földes László
akkori belügyminiszter-helyettes
beszélt erről, amikor eljött Vácra,
hogy rendbe tegye valahogy a
dolgokat. De mi kitartottunk.
Az lett a vége, hogy egy évre
minden kedvezményt megvontak
tőlünk, s áthelyeztek bennünket
a szigorúbb sátoraljaújhelyi börtönbe. Előttünk járt a hírünk,
sőt ott már úgy tudták, hogy
lefegyvereztük a váci őrséget, s
ki akartunk törni. Egy nap aztán
beküldtek közénk öt idegen elítéltet. Egy válogatott társaságot,
késekkel felszerelve. Igaz, mi
harmincan voltunk, de nem volt
semmink sem, amivel megvédhettük volna magunkat. Hirtelen
megismert azonban a nehézfiúk
vezetője, egy miskolci munkás,
aki azért került börtönbe, mert
megölte a hűtlenkedő feleségét.
Megörült nekem, és nemhogy
késelés nem lett, de a végén még
dohányt is adott.
– Milyen volt a karácsony
ünnepe a börtönben?
– Beszélni sem lehetett róla.
Sátoraljaújhelyen úgy alakult,
hogy a varrodában dolgoztam
karácsony első éjszakáján. Jött a
szerelő, s amikor az őr nem figyelt
oda, némán letett egy tenyérnyi
fenyőgallyat az asztalomra, majd
gyorsan továbbment. Ennyi.
– Később sem enyhült az
ünneppel kapcsolatos szigor?
– Ezt nem tudom, mert aztán
Budapestre kerültem egy olyan
üzembe, ahol rendőrségi rádiókat
gyártottunk más rabokkal együtt.
Hangolás címén rendszeresen ráálltunk a Szabad Európa Rádióra
és hallgattuk. Arra emlékszem,
hogy ha nem is volt ünneplés,
de 1961 karácsonyára egy akkora
rádiót készítettem Göncz Árpádnak, amely elfért egy katonakabát
fémgombjában.
– 1963-ban szabadult, és
mint mérnök számos szakmai
elismerést kapott, elsősorban
technológiai újításaiért. Dolgozott Pakson, az atomerőmű építkezésén is, ahol egy új gyártási
eljárása megint csak nagy szakmai sikert aratott. Feltételezhető,
hogy Pakson is figyelték, nyilván
sokkal inkább, mint korábban a
börtönben…
– 1985-ben mentem nyugdíjba, s az utolsó megfigyelési
jelentés 1986 szeptemberében
készült rólam. Ez mindent elárul. Szakmai téren nem tudtak
megakasztani, nyilván ezt nem is
látták célszerűnek, hiszen újításaim voltak, addig ismeretlen eljárásokat vezettem be. Inkább azt
a megoldást választották, hogy
még szorosabban figyelnek.
– Nyilván az sem kerülte el
a hatóságok figyelmét, amikor
felajánlotta az egész évi fizetését
az Alkoss nevű alapítványszerűség létrehozására. Ebbe akár
azt is belemagyarázhatták, hogy
megint szervezkedik.
– Azoknak a fiatal, hegesz-

téssel, hőkezeléssel foglalkozó
mérnököknek ajánlottam díjakat,
akik kitüntetett figyelemmel
kísérik a nemzetközi szaksajtó
cikkeit. Egyévi fizetésemet, azaz
háromszázezer forintot ajánlottam fel az Alkoss számára. Akkor, a nyolcvanas évek közepén
négy Daciát lehetett kapni érte.
Ma is működik a díj, tarthatatlan
ugyanis, hogy húsz-huszonöt
éves könyvekből és jegyzetekből
oktatnak itthon a főiskolákon és
az egyetemeken.
– Írt egy könyvet, de nem a
hegesztésről szól, hanem az izsáki perekről. Mi történt ott?
– Sehogy sem akartak az
izsákiak a szocializmushoz idomulni. Nyakas és szorgalmas
gazdák voltak, nem fűlt a foguk
a téeszcséhez. Rákosi gyűlölte
őket. Szinte minden augusztus
20-án eljött Kecskemétre, csak
azért is, hogy beszédeiben sértegesse és provokálja az ittenieket.
Egyszer itt járt megint, s azt az
utasítást adta az embereinek,
hogy csinálni kell néhány kémpert, így törjék meg a makacs
kulákokat. Hát csináltak. Ezt dolgoztam fel a könyvben, amelynek
egyébként a Bűntelenül büntetve
címet adtam. Tizenkilenc izsáki
gazdát ítéltek el 1951-ben, közülük kettőt ki is végeztek egy
évvel később.
– Mennyi iratot, dokumentumot dolgozott fel a kötethez?
– Körülbelül ötezer gépelt oldalt olvastam el hozzá. Kezembe
akadt egy különleges anyag is. Ez
egy jelentés a Parlament őrségétől
az 1956. október 25-i Kossuth téri
véres sortűzről. Legalább hatvanhetven ember veszítette életét
abban a golyózáporban, amelyet a
Kossuth teret övező épületekből
zúdítottak a Rákosihoz hű erők
a Parlament előtt összegyűlt
tömegre. A jelentés részletesen
elbeszéli a történteket, azt állítva,
hogy provokatív akció volt, amelyben „ellenforradalmárok” lőttek
az emberekre, akik elkeveredtek
az egyébként szintén ott tartózkodó szovjet katonákkal. Mintha
eleve a szovjet katonákat vették
volna célba, nem törődve persze
civilek életével sem. Négy magyar
rendőr mellett sok szovjet katona
is meghalt a lövések következtében – írja a jelentés, hozzátéve,
hogy a szovjetek visszalőttek
a környező épületek tetején és
felső emeletein megbúvó „ellenforradalmárokra”, azaz életük
árán is védték a civileket. Most
védték, 1945-ben pedig felszabadították… A dokumentumokat
átvizsgálva arra a következtetésre
jutottam, hogy Rákosi meg akarta
szüntetni Magyarországot s vele
együtt a magyar szellemiséget.
Azt szerette volna, ha az ország
csatlakozik a Szovjetunióhoz, és
annak egyik tagköztársasága lesz.
Megrázó és ijesztően igaz felfedezése ez a kutatásaimnak.
Sinkovics Ferenc

(A fenti beszélgetés a Magyar Hírlap január 2-ai számában jelent meg.)
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Aratják a nádat
a Kolon-tavon
A hideg időnek köszönhetően megkezdték a nád aratását a
Kolon-tavon. Mint az aratók elmondták az idei termés nem a legkiválóbb, mivel a nyári túl száraz időjárás nem igazán kedvezett a
nád fejlődésének.

Az akasztói Néma Kft. aratja az izsáki nádat.

Kedves Polgármester Bácsi!

December 5-én reggel indultunk Budapestre a Sportarénába,
megnézni a Lovas Világkupa eseményeit. Útközben is szép tájakat
láttunk, de mikor odaértünk, az volt a csoda. Hatalmas épület az Aréna, ilyet még sosem láttunk. Mire leültünk a helyünkre, már ment
a műsor, de nem bánkódtunk, mert minden nagyon érdekes volt.
Nagyon sok néző ült a lelátókon. Volt díjugratás, pónik mutatták
be tudásukat, gyerekek tornáztak a lovakon. Szerepelt a műsorban a
Megasztáros Tóth Luszi, nagyon megtapsoltuk. Egyébként is sokat
tapsoltunk és nevettünk. Minden csillogott, szólt a zene. Kaptunk
ajándékokat is. Polgármester Bácsi küldött nekünk kabalaállatot,
naptárt és olyan lufit, amivel szurkolni lehet. Köszönjük szépen.
Nagyon jól éreztük magunkat. Élményekkel gazdagodva, jól elfáradva indultunk haza. A buszon és itthon is beszélgettünk egymással.
Mindannyian úgy éreztük, hogy ez volt a legjobb kirándulás eddig.
Köszönjük ezeket a felejthetetlen élményeket.
SNI tagozat tanulói

Feltámadni
Ez a titok
magyar titok.
A nemzeté
minden szitok.
A nemzeté
a gyalázat,
minden bűne
rajta szárad.
Igát cipel
itt a magyar,
sajátjáért
egymásba mar.
Egyre sorvad
hite, álma,
megmentőjét
nem találja.

Összefogva
merni lehet:
a magyar út
ezen vezet.
Feltámadni
a nemzetnek,
senki sem tud
jobbat, szebbet!
Budai Kulcsár János
Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje az
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Birkás Menyhért rangos kitüntetése
A kecskeméti Mathiász János Borrrend Pro Vino Érdeméremmel tűntette ki a napokban
az izsáki Birkás Menyhértet, a
szabadszállási Birkás Pincészet
vezetőjét, a „Borrendjében és a
magyar borrendi mozgalomban
kifejtett sikeres tevékenysége,
érdemei elismeréseként”. - Nos,
ez az a hír, amin a magyar szőlész
és borász szakma berkein belül,
valószínűleg nem lepődött meg
senki. Hiszen Birkás Menyhért
egész életét végigkísérte, meghatározta az isteni nedű.
Már gyermekként ott szorgoskodott édesapja orgoványi
szőlőjében, s a tőkék mellől
egyenesen vezetett az útja a
budafoki borásziskoláig, s végül
a Kertészeti Főiskolán szerzett
diplomát. Három évtizedig dolgozott a Kecskemét-Vinnél, majd
1994-ben megalapította Szabadszálláson, családi vállalkozás-

ként, a Birkás Pincészetet. Tradíció nélkül nincs
elegancia - vallja a neves
szakember, akinek a cége
az elmúl egy évtizedben
a minőségi borokra specializálódott. A Birkás
Pincészet bebizonyította,
hogy a homoki szőlőből
is lehet kiváló itókái készíteni, ha a szorgalom,
az eltökéltség nagyszerű
szakértelemmel párosul.
Két éve a Birkás Pincészet Arany Sárfehérje
lett Bács-Kiskun megye
legjobb fehér bora, s három terméke is ezüstérmet nyert a VinAgora
nemzetközi borversenyen.
Őszintén gratulálunk
Birkás Menyhértnek a mostani
kitüntetéséhez, a Pro Vino
Érdeméremhez is!
-biz-

Birkás Menyhért 15 éve
alapította családi borászatát

…sokan emlékeznek még Sólyom László
köztársasági elnök újévi beszédére, amelyben
egyebek mellett így fogalmazott: „Vajon felrázta-e az egész társadalmat, hogy néhány év
alatt mintaországból sereghajtókká lettünk?”
Magyarán: egyre rosszabb állapotban van az ország, s benne a
többség (kivéve e helyzet néhány haszonélvezőjét), s levontuk-e
mindennek tanulságát. A „Mit várnak a 2009-es évtől?” - körkérdésünkre adott válaszokat nézve, Izsákon vannak, akik már
mérleget vontak, s nem túl optimista megállapításra jutottak.
Persze, mi is adhatna okot az optimizmusra? Bő félévtizede folyamatosan csúszik lefelé az ország. Gazdaságilag és morálisan
egyaránt. Néha ugyan próbáljuk azt hinni, hogy elértük a gödör
fenekét, s elindulunk felfelé, ám újra és újra kiderül, van még
lentebb. Gazdaságilag is, morálisan is. Az ősz végén kirobbant
nemzetközi pénzügyi válság hazai kezelése jól mutatja közállapotainkat. Kormányzati körökből előbb azt bizonygatták, hogy
ez bennünket nem érint, mert stabil a magyar gazdaság, amit
maguk sem hihettek, hiszen a magyar gazdaságot éppen, hogy
igen leromlott állapotban érte a krízis. A pillanatnyi politikai
érdek azonban (a költségvetés előkészítése, a kormány megmaradásának feltétele) akkor éppen ezt a „kommunikációt” kívánta. A minap a Kossuth Rádió egyik műsora gyűjtötte csokorba
Gyurcsány Ferenc akkori nyilatkozatait a válságról. Rendkívül
sokatmondóak és tanulságosak az egymásnak homlokegyenest
szembemenő nyilatkozatok.
Gondolom, sokan egyetértenek abban, hogy a magyar politikai élet legnagyobb baja a hatalom megszerzése, megtartása
érdekében folytatott gátlástalan és folyamatos hazudozás. E
küzdelem annyira leköti politikai „elitünket”, hogy a társadalom
többségének mind ijesztőbb eladósodottsága, nyomora, kilátástalansága fel sem tűnik nekik. Reakcióikból ítélve azzal sincsenek
igazán tisztában mit is jelent, s legfőképpen mire figyelmeztet
a szomorú tény, hogy az idei télen már száznál többen fagytak
meg. Nemcsak az utcákon, de a fűtetlen lakásokban is. Pedig e
feszítő gondok nyomán az elégedetlenség előbb-utóbb elér egy
olyan szintet, amikor már nem segítenek az eddig jól bevált hazug
szavak, de a trükkök százai sem.
Gondolom, ez a közéletet elborító hazugság és csalásözön
erősít meg mind többeket abban, hogy nekik is szabad gázt, vizet, áramot lopni, vagy szennyvízrendszert tönkrevágni, hiszen
a kiesést úgyis a (birka) becsületesekkel fizettetik meg, ahogy a
politikai trükközők okozta károkat is.
Gondolom, sokak számára világos, hogy ebben a többéves
lecsúszásban a gazdasági bajoknál is ijesztőbbek a napi gyakorlattá vált politikai hazugságok, svindlizések, hiszen ezek nem
kevesebbet, mint a társadalmi együttélés alapjait, köztük az
egymás és a vezetés iránti bizalmat rombolják szét. Éppen ezért,
egy mielőbbi nagy megtisztulásra volna szükség, mert anélkül
aligha számíthatunk szép új esztendőkre. Inkább egy régi, ám
igen aktuális vicc üzenetére; az idei év rosszabb lesz, mint az
előző volt, de jobb lesz a következőnél…

Az Izsáki Áfész szép hagyományt ápol azzal, hogy minden
évben köszönti nyugdíjasait. A legutóbbi alkalomra, december 19-én a Vino Étterembe várták egykori dolgozóikat az
áfészesek, ahol Gajdácsi Istvánné szakszervezeti titkár és
Andrássy Ferenc elnök köszöntötte az egybegyűlteket.

Izsákiak mondják

TETÉZI LAJOS

Gondolom...

Áfész-nyugdíjasokat
köszöntöttek

Mit várnak 2009-től?

Kocsis
Zoltánné
Ettől
az évtől
én sok jót
nem várok. Főleg
a gazdasági válság miatt. Már
a családon belül is érezhető,
hogy egyre kevesebb a munka
és így a pénz is. Ugyanígy a
szőlőtermelésben sem számíthatunk semmi jóra.
Bognár
Istvánné
N e m
sok jót várok ettől az
esztendőtől,
már az előzők sem voltak jók, s a mostani
jelek sem sok jóra engednek
következtetni. De azért azt
remélem, hogy a családban
egészség lesz.
A Kovács Gyula Kiművelt Emberfők Alapítvány köszönettel vette a felajánlók adójának 1%-ából
összegyűlt 36 589 Ft felajánlást,
melyet a Táncsics Mihály Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Diákotthon
kiváló tanulóinak és nevelőinek
tanév végi jutalmazására fordít.
Kérjük, a későbbiekben is támogassák alapítványunkat.
Kuratórium

Személyi változások a
Polgármesteri Hivatalban
2009. január 1. napjával a Polgármesteri Hivatalnál kineveztük Bak
Nándort az ügyfélszolgálati iroda vezetőjévé.
Ugyancsak 2009. január 1.
napjával műszaki ügyintézői státuszba kinevezésre
került Tigyi Andrea.
Dr. Hauzmann János
címzetes főjegyző

Papp
Ernőné
A
z
egészség
lenne a legfontosabb.
Gazdaságilag jobb lenne, ha
máshogy alakulna mint eddig.
Úgy érzem ebben az évben a
nyugdíjasok további hátrányba
kerülnek.
Sponga Pál
Jobb évet
remélek, mint
a tavalyi volt.
Ennek ellenére úgy érzem,
hogy nehéz
lesz, úgy gazdaságilag, mint munkahely-biztonság szempontjából.
Körmendi
István
Őszinte legyek?
Semmi jót
nem remélek ettől az évtől!

Mózes
Károly
Kevesebbet várok a
tavalyi esztendőhöz
képest, tekintettel a
gazdasági válságra, ami még
pluszban rájött az ország amúgy
is nehéz helyzetére. Én pesszimista vagyok az ország jövőjét
illetően.
Baglyas
Ferenc
Nehéz
kérdés. Szerintem nehezebb lesz,
mint ahogy
érezhető is volt már az elmúlt
kb.10 éven keresztül. Minden
évben egyre rosszabb lett.
Szerintem nem szembesültünk
még a valósággal, de most majd
muszáj lesz.

Tovább bővül az üdülési
csekk felhasználhatósága

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány célja, hogy a
kedvezményes üdülési csekk
kibocsátásával, forgalmazásával
elősegítse a lakosság életminőségének javulását. Folyamatosan
keressük azon szolgáltatókat,
akik tevékenységükkel hozzájárulhatnak a kitűzött célok megvalósításához. Az elmúlt tíz éves
gyakorlat alapján, azokon a területeken bővítjük az üdülési csekk
felhasználhatóságát, amelyek
hozzájárulnak a pihenéshez, az
üdüléshez, a kikapcsolódáshoz, az
egészségmegőrzéshez, a betegség
megelőzéshez, és a szabadidős
sporthoz. Az üdülési csekkekkel
rendelkezők az eddigi 27 típusú
szolgáltatás mellett a jövőben az
alábbi új területeken vehetnek
igénybe szolgáltatásokat:

- felnőttképzés
- autópálya használat
- mozijegyvásárlás
- könyvtári szolgáltatás
- gépkocsi-, motorkerékpár, lakókocsi és utánfutó kölcsönzés
- internet szolgáltatás
- sétarepülés
- egészségbiztosítás
Egy nemrégiben történt szándéknyilatkozat aláírásával a Palace Cinemas, az Állami Autópálya
Kezelő Zrt. és a Perfekt Zrt. vállalták, hogy együttműködnek a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány
által kibocsátott kedvezményes
üdülési csekk fizetési eszközként
való elfogadhatóvá válásában.
Karácsony Mihály
elnök
Magyar Nemzeti Üdülési
Alapítvány
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Ételed legyen
egészséged forrása (3. rész)

baba-mama sarok

Fegyelem vagy
engedékenység?

A fegyelmezés a nevelés
legnehezebb és a leginkább
próbára tevő része, amellyel
ráadásul nap mint nap szembe
kell néznünk. Ha a párunkkal
együtt tisztázzuk a családban
érvényesítendő kevés számú,
egyszerű, és jól megjegyezhető
alapszabályt pl. „amit Apa és
Anya mond, azt megcsinálom”,
és „amit hisztizve kérek, azt
nem kapom meg”, és ezeket
következetesen (minden egyes
alkalommal, minden körülmények között) alkalmazunk,
számtalan képesség kialakulását
és megerősödését segítjük elő
a gyermekben. Ha a napnál is
világosabb számukra, hogy amit
mondunk, azt úgy is gondoljuk,
akkor elég néhányszor higgadtan és röviden, és a gyerek korának megfelelő szinten világosan
elmondanunk a szabályokat, és
velük együtt a be nem tartásuk
következményeit! A gyermek
szabad és ösztönös lény, nem
rendelkezik azokkal a félelmekkel, amelyekkel a felnőttek, de
nem is tudják felmérni a rájuk
leselkedő veszélyeket, ezért
szabályokat, korlátokat kell
felállítani nekik. A fegyelmezés
viszont nem azonos a büntetéssel. A legtöbb ember szótárában
a fegyelmezés szó valójában
büntetést jelent. Bár a büntetés a fegyelmezés egyik eleme,
semmiképpen nem egyenlő
azzal. Más a fegyelem és más a
kényszer: kényszeríteni valóban
személyiségromboló, fegyelemre nevelni személyiségépítő,
hisz segíti a személyiségfejlődést. A fegyelem ugyanis nem
szabadságkorlátozó, hanem
szabadságszabályozó tényező.

- Soha ne büntessünk indulatból! A két éven aluli gyermeket ne büntessük, ha valamit
csak meg akart nézni, pl. könyvet, vázát stb. és kárt tett benne. Ha nem tudatosan rongált,
inkább beszélgessünk vele, vagy
helyezzük biztonságos helyre,
amit féltünk.
- Ne szégyenítsük meg!
- A szeretetmegvonás nem
fegyelmező eszköz! A szeretet
biztonságára minden pillanatban szüksége van a gyermeknek! Ne legyen oka azt hinni,
hogy ha megszegte a szabályt
és korrekcióra szorul, kevésbé
szeretjük.
- Mindig magyarázzuk el
előre, miért részesítjük büntetésben!
- Az engedetlenségnek következetesen, azaz minden esetben legyen következménye!
- Előtte, közben és utána is
mondjuk és mutassuk, hogy
szeretjük!
- Ne használjuk az ételt
(különösen az édességet) jutalomként, vagy megvonását
büntetésként!
- Ha hibát követünk el,
kérjünk tőle is bocsánatot!
- Negatív módszerek, pl: a
kiábrándulás mutatása, szeretet megvonása, testi fenyítés,
kiabálás, erőszakos parancsolgatás. Következménye: agresszió legátlása, vagy kifejeződése, elutasítás, nem együttműködő agresszív viselkedés.
- Pozitív módszerek, pl: dicséret
és érvek alkalmazása.
csecsemőt nem fegyelmezni, hanem szeretetteljesen
gondozni kell. A mindennapi
gondozás és a játékos, szeretet-
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teljes interakciók erős köteléket
alakítanak ki a szülők és a baba
között. Azok a gyermekek, akik
erős kötődést alakítottak ki a
szüleikkel gyermekkorukban,
magabiztos, empatikus, szeretetteljes kapcsolatokra képes
felnőttek lesznek. Mindig reagáljunk a sírásra, hiszen a csecsemő nem elég fejlett ahhoz,
hogy manipulálja a szüleit, így
sírásával kielégítetlen igényeit
jelzi. Ha ezekre azonnal válaszolunk akkor a kisbaba megtanul
bízni bennünk, míg ha jelzései
megválaszolatlanok maradnak,
akkor azt tanulja meg, hogy
hiába kér segítséget, senkit nem
érdekelnek szükségletei.
A fegyelmezés valódi célja
tehát: megtanítani a gyermeket a
viselkedés szabályaira, hogy mit
vár el tőle a többi ember, hogy
a társadalom hasznos tagja és a
saját céljait elérő egyén váljon
belőle. Véletlenül se várjuk el,
hogy önmagunk javított, átdolgozott ifjúsági kiadását akarjuk
viszontlátni bennük - nem ez
a nevelés célja! Minden egyes
gyermekünk saját, egyéni képességekkel és ajándékokkal született, és saját élete van. Ahelyett,
hogy önmagunkat keresnénk
bennük, próbáljuk észrevenni
egyéni különlegességeiket, saját
tehetségüket és vezessük, bátorítsuk, segítsük gyermekeinket
önmaguk kibontakoztatásában!
De ha megfáradtak, elcsigázottak is vagyunk és épp
nehezünkre esik szívből szeretni, pihenjünk, imádkozzunk
több szeretetért, és szeressünk!
Hiszen szülők vagyunk ez a
feladatunk!
Makai Mariann

PÁLYÁZAT hegybírói munkakör betöltésére
Az Izsáki Hegyközség Választmánya pályázatot hirdet hegybírói tisztség
betöltésére.

A munkakör betöltése 5 évre szól.
A hegybírói tisztség betöltésének feltételi:
- kertészeti, borászati legalább középfokú szakirányú végzettség
- közigazgatási alapvizsga / ill. megszerzésének vállalása egy éven belül/
- büntetlen előélet
A tisztséget betöltő főbb feladatai:
Izsáki hegyközséghez tartozó Izsák és Ágasegyháza települések közigazgatási határán belül a
hegybírói feladatok ellátása:
- kezeli a hegyközség vagyonát
- gondoskodik a járulék, szolgáltatási díjak, bírságok beszedéséről hozott határozatok végrehajtásáról
- elkészíti az éves költségvetés tervezetét, továbbá a gazdálkodásról szóló éves zárszámadást
- az elnök utalványozása mellett teljesíti a kifizetéseket
- elvégzi a gazdálkodással összefüggő számviteli munkát
- előkészíti a közgyűlés és a választmány üléseit
- gyakorolja a munkáltatói jogot a hegyközség alkalmazottai felett
- eljár a hegyközség részére átadott közigazgatási ügyekben
- gondoskodik a testületi határozatok nyilvántartásáról
- ellátja a számára törvényben, valamint az alapszabályban meghatározott feladatokat
- a hegybírói mandátum határozatlan időre szól.
A pályázatokat 2009. február 15-ig lehet benyújtani az izsáki hegyközségi irodába.
Édes Imre elnök

Azt már tudjuk, hogy az ételek megemésztése már a szájban
elkezdődik, tovább folytatódik a
gyomorban. A gyomornál érdemes megemlítenünk, hogy ott
a tápanyag nagymértékben nem
szívódik fel, viszont bizonyos
anyagok, mint például a gyógyszer, az alkohol, vagy a méreg
azonnal felszívódnak.
Az alkoholfogyasztással
kapcsolatosan érdemes egy dolgot tudni. Általában az enzimek
segítenek abban, hogy egy-egy
ételt alkotóelemeire bontsák
le. Szinte minden anyagnak
megvan a maga lebontó enzime,
viszont az alkohol lebontására
nincsen enzimünk. Ez azt jelenti, hogy az alkohol elfogyasztása
után, az a gyomorban egyből
felszívódik, s az agyba jut el,
ezért van az, hogy egy-egy alkoholos ital elfogyasztása után
egyből „megérezzük”. Tehát
szédelgünk, mert az alkohol a
kisagyhoz jut el. Ezen a területen található a mozgáskoordinációért felelős központ. Mint azt
már bizonyára mindenki tudja,
a túlzott alkoholfogyasztás káros a szervezetre. Szó szerint
leépíti a szervezetet, a már említett ok miatt (lebontó enzim
hiányában). Lassú halálnak is
nevezhetjük, mert szervezetünk
igyekszik megküzdeni vele, de
egy idő után feladja. Erről majd
a későbbiekben írok részletesebben.
A gyomor utáni kb. 5 méteres szakasz a vékonybél. A
vékonybél elsődleges feladata a
felszívódás biztosítása. A szerv
anatómiai és élettani felépítése
elsősorban ennek a feladatnak a teljesítését szolgálja, bár
a kiválasztási funkciója sem
elhanyagolható. A vékonybél
szakaszai: A patkóbél, az éhbél
(nevének eredete, hogy a halál
beállta után a bél perisztaltika tovább működik, ezért ez
gyakran üres a holttestekben),
valamint a csípőbél (ahol az
immunrendszer kb. 70%-a található). A vékonybélben történő
emésztést még két szervünk, a
máj és a hasnyálmirigy által termelt nedvek és enzimek segítik.
A gyomorból a patkóbélbe (a
vékonybél első szakasza) átjutó
savas, maró hatású elpépesített
táplálék enzimek sokaságával

keveredik. Az első fontos lépés a
megfelelő lúgos pH kialakítása,
amely szükséges az ittlévő enzimek működéséhez, és fontos,
hogy ne károsítsa a bél nyálkahártyáját, amely már nem rendelkezik olyan a védőréteggel,
mint a gyomor.
Az elfogyasztott ételek a
következő összetevőkből állnak:
fehérjék, szénhidrátok és zsírok,
amelyek emésztése, feldolgozása
a következőképpen zajlik:
A fehérjék emésztése. A
fehérjék emésztése már a gyomorban megkezdődött, azonban az emésztésük fő helye a
vékonybél. A hasnyálmirigy és a
vékonybél által termelt enzimek
végzik a bontást. A tripszin és a
kimotripszin egyre kisebb szakaszokra bontják a fehérjéket
egészen a fehérjék építőkövéig,
az aminosavakig.
A szénhidrátok emésztése.
Bontásuk már a szájüregben
megkezdődhetett. A vékonybélben a még emésztetlen keményítők bontása is elkezdődik és
befejeződik a már megkezdett
szénhidrátokkal együtt. A szénhidrátemésztés végtermékei
az egyszerű cukrok. A fruktóz,
glükóz és a galaktóz.
Zsírok emésztése. A zsírok
emésztésének a helye a vékonybél, ahol a hasnyálmirigy, illetve
a bél által termelt zsírbontó
enzimek (lipázok) fejtik ki hatásukat. Megemésztésükhöz
azonban szükség van a máj
által előállított epére, amely a
zsírcseppeket kisebb cseppecskékké bontja (emulgeálja). Az
így megnövelt felületen a lipáz
már könnyebben megtámadhatja a zsírokat.
(A téma folytatása a következő cikkemben!)
Tipp: a rendszeres testmozgás elősegíti az emésztőrendszer
zavartalan és hatékony működését. Ennek jegyében az általános
iskola tornatermében minden
szerdán 17:30-tól 19 óráig jógaórákat tartok, ahol akár tanácsokat is tudok adni.
Jó Egészséget Mindenkinek!
Nagy-Szalai Melinda
tel.: 06 30/338-90-51
web:www.melindaangel.fw.hu

Aforizmák a jegyzetfüzetből
- Aki illúziókat táplál – éhes marad.
- Emlék és nyugta nem korrigálható.
- Besározták őt is, hogy a mocskosságuk nívóját emeljék.
- A szerelem nem az érzelmek demokráciája, hanem a szex
diktatúrája.
- Lőni, vagy nem lenni?
- Más feleségét ne kívánd, mikor válás előtt áll.
- Nem nehéz a meztelen igazságot megmutatni. A hazugságot
vetkőztessétek le.
- Aki hátba akar szúrni, előbb szabad utat enged neked.
- Nem erény hűnek lenni, ha nincs csábítás.
- Miért sietsz feltörni, forrás? Lejtő vár.
- Boldogok, akik hisznek, mert ilyen emberre mindig szükség
van.
Közreadja: Varga László

IZSÁKI Hírek

2009. január 21.

Kölcsönös megfeleltetés

A Közös Agrárpolitika 2003.
évi reformja eredményeképpen
a kölcsönös megfeleltetés kötelező elemmé lépett elő. A kölcsönös megfeleltetést a Tanács
1782/2003/EK rendelete, valamint a Bizottság 796/2004/EK
rendelete határozza meg.
A kölcsönös megfeleltetés
a mezőgazdasági támogatások
elnyerésének feltételrendszere,
s kapcsolatot teremt a közvetlen támogatások kifizetése és
a mezőgazdasági szakterületek
kötelezettségei között.
A kölcsönös megfeleltetés
bevezetése nem függ az SPS
rendszer bevezetésétől, attól
függetlenül 2009. január l-től be
kell vezetni Magyarországon.
A kölcsönös megfeleltetés
céljai között az alábbiak szerepelnek:
* erősíti a mezőgazdaság
multifunkcionalitását és ezt
üzeni a társadalom felé,
* segíti a fenntartható mezőgazdasági fejlődést, a környezettudatos gazdálkodást,
* összehangolja a társadalom és a fogyasztók elvárásait a
közös agrárpolitikával.
A kölcsönös megfeleltetés
hatálya egyrészt bizonyos jogcímekre terjed ki, így a területalapú támogatásokra, az állatalapú
támogatásokra (pl. anyatehén
támogatás), az EMVA II tengelyre, a vidékfejlesztési támogatásokra (pl. NATURA 2000,
AKG), az állatjóléti támogatásokra és a borpiaci szabályozásra. A kölcsönös megfeleltetés
az adott gazdálkodónak a teljes
mezőgazdasági tevékenységét
érinti és a mezőgazdasági területre, a gazdaság központjára vonatkozik. Személy tekintetében
pedig arra terjed ki a hatálya, aki
a kérelmet benyújtotta.
A kölcsönös megfeleltetés
két részből áll össze:
1. Helyes Mezőgazdasági és
Környezeti Állapot (HMKÁ),
melyet az 1782/2003/EK rendelet IV. melléklete és az 50/2008.
FVM rendelet határoz meg.
2. Jogszabályban foglalt
gazdálkodási követelmények
(JFGK), melyet az 1782/2003/
EK rendelet Ill. melléklete határoz meg. 19 EU irányelv előírásait tartalmazza a természetvédelem, a környezetvédelem, az
állatjelölés, az élelmiszer-biztonság, az állat- és növényegészségügy és az állatjólét területén.
Ezeket az előírásokat jelenleg is
hatályos jogszabályok szabályozzák Magyarországon.
2009. évtől kerülnek ellenőrzésre az agrártámogatások
vonatkozásában:
* Természetvédelmi előírások.
* Környezetvédelmi előírások.
• Állatjelölés és nyilvántartás
2011 évtől kerülnek ellenőrzésre az agrártámogatások
vonatkozásában:
* Élelmiszer-higiéniai előírások.
* Növényvédelem előírásai.
* Állategészségügy és állat-

védelem.
A kérelmek 1%-a kerül
ellenőrzésre, kivéve a szarvasmarha jelölést, ahol a kérelmek
10%-a és a juh és kecske jelölést, ahol ez 3%. De a meg nem
felelések nagyobb előfordulása
esetén növelni kell a helyszíni
ellenőrzések számát. Továbbra
is adminisztratív és helyszíni
ellenőrzésről beszélhetünk, de a
helyszíni ellenőrzés során nemcsak terü1etmérésre, hanem dokumentáció ellenőrzésre is sor
kerül. Az ellenőrzést a Helyes
Mezőgazdasági és Környezeti
Állapot és a NATURA 2000
esetében az MVH végzi, a többi
esetben az MgSZH. Az ellenőrzéseket előzetes bejelentés nélkül, indokolt esetben 48 órával
előbb történő értesítéssel kell
elvégezni. Egy gazdálkodónál a
többcélú ellenőrzést egyszerre
kell elvégezni a teljes gazdaságra, s nemcsak a támogatással
érintett területekre. A szankció
megállapításánál figyelembe veszik a meg nem felelés mértékét,
a meg nem felelés súlyosságát, a
meg nem felelés tartósságát és a
meg nem felelés ismétlődését.
Ismételt meg nem felelés:
ugyanazon követelmény, előírás
vagy kötelezettség három egymást követő éven belül több mint
egy alkalommal megállapított
megsértése, feltéve, hogy a mezőgazdasági termelőt értesítették
korábbi meg nem felelésről és
adott esetben lehetősége volt
megtenni a szükséges intézkedéseket az előző meg nem felelés
megszüntetésére. Gondatlanság
esetén a szankció 1-5 %, de
ismétlődés esetén a szankciót
megháromszorozzák. Amennyiben az ismétlődés szankcionálása eléri a 15%-ot, a következő
évben ez már szándékosságnak
minősül. Szándékosság esetén a
szankció 15-100 %, de több évre
történő kizárás is lehetséges.
Kölcsönös megfeleltetés
területei:
* Környezetvédelem.
* Állatjelölés, élelmiszerbiztonság, növény- és állategészségügy.
* Állatjólét.
* HMKÁ.
Ha a gazdálkodó egy kölcsönös megfeleltetési területen
belül több előírást sért meg,
akkor a megállapítható szankciók közül a legsúlyosabbat kell
figyelembe venni.
Amennyiben a gazdálkodó
több előírást sért meg különböző kölcsönös megfeleltetési
területeken, akkor a területenként megállapított szankciók
összegződnek, de összességében
gondatlanság esetén a szankció
nem haladhatja meg az 5%-ot.
A szankció a teljes évi közvetlen támogatás összegéből
kerül levonásra.
Mivel a ki nem fizetett támogatás az EU költségvetésébe
kerül vissza, a magyar gazdálkodók számára ez elvész. Így közös
érdekünk, hogy minden gazdálkodó teljesítse a gazdaságára
vonatkozó előírásokat.
Falugazdász
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Tájékoztató

a vendéglátás üzletkörben vezetendő készletforgalmi nyilvántartásról
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Magyar Közlöny 174.
számában 2008. december 9-én
kihirdetésre került, az egyes adó- és
járulék törvények módosításáról szóló 2008. évi LXXXI. törvény, amely
módosította a jövedéki adóról és a
jövedéki termékek forgalmazásának
különös szabályairól szóló 2003. évi
CXXVII. törvény (a továbbiakban:
Jöt.) 110. § (10) bekezdését is, melynek értelmében a vendéglátás üzletkörben alkoholterméket forgalmazó
nem jövedéki engedélyes kereskedők
az alkoholtermékek forgalmának
adatairól napi nyilvántartást kötelesek vezetni 2009. február l-jétől.
A Jöt. 110. § (10) bekezdése
szerinti napi nyilvántartáshoz kapcsolódó részletszabályok a 192.
számú Magyar Közlönyben, a Jöt.
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.)
PM rendeletet módosító 38/2008.
(XIT. 31.) PM rendelettel kerültek
meghatározásra.
Általános tudnivalók
A vendéglátás üzletkörökbe
- Melegkonyhás vendéglátóhely
(2110), Cukrászda (2120), Italüzlet (2130), Egyéb vendéglátóhely (2140), Zenés szórakozóhely
(2150), Szervezetek és a lakosság
étkeztetését végző központi főzőkonyha (2300), Rendezvényi
étkeztetés (2400) - tartozó működési engedélyes kereskedőnek
(a továbbiakban: vendéglátó) az
alkoholtermék forgalmának adatait,
azaz az alkoholtermék nyitókészletét, az adott napon beszerzett alkoholtermék mennyiségét, az adott
napon értékesített alkoholtermék
mennyiségét és az alkoholtermék
adott napra vonatkozó zárókészletét
literben, egy tizedesjegy pontossággal, összesítetten (naponta) kell
rögzítenie.
A vendéglátó köteles a 2009.
január 31-én készletezett alkoholtermékek mennyiségét üzletenként
megállapítani és azt 2009. február1jei nyitvatartási idejének kezdetéig
a készletforgalmi nyilvántartásának
2009. február l-jei nyitókészleteként
rögzíteni.
A nyilvántartást manuálisan (papíralapon, készletforgalmi-nyilvántartás formanyomtatvány alkalmazásával) vagy elektronikus formában
(számítógépes nyilvántartó program
alkalmazásával) lehet vezetni.
A készletforgalmi nyilvántartásban a tárgynapra vonatkozó adatokat legkésőbb az üzlet tárgynapot
követő nap nyitvatartási idejének
kezdetéig - folyamatos nyitva tartás
esetén a tárgynapot követő napon 9
óráig - kell bejegyezni.
A készletforgalmi nyilvántartás
formanyomtatvány alkalmazásával
kapcsolatos tudnivalók
A készletforgalmi nyilvántartás
formanyomtatványként (a továbbiakban: formanyomtatvány) térítés
ellenében a vám- és pénzügyőri
hivatalokban vagy a regionális ellenőrzési központokban beszerezhető,
sorszámozott oldalakból álló szigorú számadású formanyomtatvány
alkalmazható.
A fentiekben ismertetett formanyomtatványon kívül bármilyen,
sorszámozott, összefűzött nyomtatvány (például füzet) is alkalmazható,
azonban ebben az esetben a nyilvántartást az illetékes vám- és pénzügyőri hivatallal hitelesíttetni kell.
Amennyiben a gazdálkodó

nyilvántartásként saját - nem a vámhatóság által rendelkezésre bocsátott
- formanyomtatványt kíván alkalmazni, azt legkésőbb 2009. január 20-ig
köteles hitelesítésre az illetékes vámés pénzügyőri hivatalhoz benyújtani.
Az illetékes vám- és pénzügyőri
hivatal a nyomtatvány hitelesítését
2009. január 3-éig elvégzi.
A nyilvántartást üzletenként
kell vezetni. Üzlet alatt az eladóteret
és az eladótér alkoholtermékekkel
történő ellátását biztosít6 raktárt
kell érteni.
Amennyiben a vendéglátó egy
helyen például: a székhelyen, a
telephelyen vagy a fióktelepen belül
(a továbbiakban: telephely) több
üzletet üzemeltet és azok alkoholtermékekkel való ellátását egy közös
- azonos vagy eltérő telephelyen lévő
- raktárból (a továbbiakban: központi raktárb61) végzi, üzletnek az előzőek szerinti üzletek és a központi
raktár együtt minősül. Az előbbiek
szerinti üzletre a vendéglátónak
egy összevont készletforgalmi nyilvántartást kell vezetnie azzal, hogy
a nyitó és zárókészletre vonatkozó
összesített mennyiségi adatokat az
üzlet részét képező egyes üzletekre
és a központi raktárra is megbontva
kell rögzíteni. Ez esetben a beszerzett és az értékesített mennyiséget
kizárólag a központi raktár tekintetében kell rögzíteni.
Amennyiben a vendéglátó több
olyan telephellyel (például Budapesten más-más kerületben vagy
különböző városokban) rendelkezik,
amelyen belül egy, vagy több üzletet
üzemeltet és azok alkoholtermékkel
történő ellátását központi raktárból
végzi, akkor is elegendő egy összevont
készletforgalmi nyilvántartást vezetni
a fentiek figyelembevételével.
Abban az esetben, ha a központi raktár az Üzletek telephelyétől
eltérő telephelyen van, a vendéglátó
köteles az összevont készletforgalmi
nyilvántartás vezetésének helyét a
hatósági felügyeletet ellátó vám- és
pénzügyőri hivatalhoz bejelenteni.
A formanyomtatvány kitöltésével kapcsolatos szabályok
A formanyomtatvány beszerzett mennyiségre vonatkozó rovatában kell szerepeltetni (például a
jövedéki engedélyes kereskedőtől
vagy a központi raktárból érkezett
alkoholtermék mellett) a vendéglátó
másik üzletéből átvett alkoholtermék mennyiségét. Az értékesített
mennyiség rovatban kell szerepeltetni az étel vagy cukrászati készítmények készítéséhez, valamint amennyiben a vendéglátó kereskedelmi
szálláshely szolgáltatás nyújtását is
végzi, a szálláshelyi vendégszobában
(lakosztályban) történő fogyasztásra
kiadott, illetve a vendéglátó másik
üzletébe átadott alkohol termék
mennyiségét is.
A készletforgalmi nyilvántartást
tintával, olvashatóan kell kitölteni.
Amennyiben a készletforgalmi
nyilvántartásba téves adat kerül
bejegyzésre, azt vízszintes vonallal
történő áthúzással kell javítani úgy,
hogy az eredeti bejegyzés továbbra
is olvasható maradjon. A javított
adatot az áthúzott fölé kell írni, a
több számjegyből álló szám estén
minden számjegyet javítani kell. A
javítás mellett szerepeltetni kell a
javítás időpontját és a javító személy
aláírását.
Abban az esetben, ha vendéglátó több üzletet üzemeltet és azok

alkoholtermékkel történő kiszolgálása központi raktárból történik, a
nyomtatvány rovatainak kitöltése
során köteles a készletforgalmi
nyilvántartás hátsó lapján szereplő
táblázatban - a sorszámok folyamatos felhasználásával - az üzleteinek
és/vagy központi raktárának címét,
müködési/telephely engedély számát szerepeltetni. Az első sorszámot
a központi raktárhoz kell rendelni. A
készletforgalmi nyilvántartás „Üzlet
sorszáma” rovatban a készletforgalmi nyilvántartás hátsó lapján szereplő táblázatban az üzlet(ek)hez/központi raktárhoz rendelt sorszámokat
kell alkalmazni.
Számítógépes nyilvántartás-vezetéssel kapcsolatos tudnivalók
Számítógépes nyilvántartásként
a vámhatóság internetes honlapjára felhelyezésre kerülő (www.
vam.gov.hu) térítésmentesen letölthető készletforgalmi program,
illetve a kereskedelmi forgalomban
megvásárolható (például számlázó
programhoz kapcsolt) program
alkalmazható.
A készletforgalmi nyilvántartásként vendéglátó által egyéb célból
már eddig is alkalmazott program
(programok) vagy a vendéglátóhelyi
készletforgalom adatainak napi rögzítésére külön készített nyilvántartó
program az alábbiak figyelembevételével használható.
Amennyiben a vendéglátó a
készletforgalmi nyilvántartását az
előzőekben ismertetett számítógépes programmal kívánja vezetni,
azt legkésőbb 2009. január 31-éig
köteles a hatósági felügyeletet ellátó
vám- és pénzügyőri hivatal útján a
regionális ellenőrzési központhoz
- a számítógépes program beazonosíthatóságát biztosító adatok
megadásával bejelenteni, és nyilatkozatot benyújtani arról, hogy az
általa használt program megfelel a
jogszabályi előírásoknak.
A regionális ellenőrzési központ
a vendéglát6 által a fentiek szerint
bejelentett programot legkésőbb
2009. július 31-éíg felülvizsgálja, és
annak készletforgalmi programként
történő használatát határozatban
engedélyezi vagy azt elutasítja.
Ha a vendéglátó a fentiek szerinti
bejelentést és a nyilatkozatot megteszi, akkor a bejelentett számítógépes
programot a várnhat6ság jóváhagyó
határozatának meghozataláig, illetve
- esetleges elutasítás esetén - legfeljebb az ilyen tartalmú határozat
meghozataláig alkalmazhatja.
Amennyiben a vendéglátó több
- különböző telephelyen található
- vendéglátás üzletkörbe tartozó
üzletet működtet - feltéve, hogy
valamennyi telephely azonos nyilvántartó programot használ - a
bejelentést és a nyilatkozatot csak
egyszer, az összes telephely felsorolásával kell megtenni a vendéglátó
székhelye szerint illetékes regionális
ellenőrzési központhoz.
A regionális ellenőrzési központok, illetve vám- és pénzügyőri
hivatalok elérhetősége vámhatóság
internetes oldalán a http://vam.gov.
hu/szaktetületek/jövedéki szakterület/jövedéki hivatalok elérhetőségei
menüpont alatt található meg.
További informáci6k a vámhatóság internetes oldalán a http://
vam.gov.hu Aktualitások menüpont
alatt találhatóak.
Vám- és Pénzügyőri
Hivatal, Kecskemét

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

2008. december 22. és 2009. április 30. között
adhatók be a szőlőültetvények szerkezetátalakítására a pályázatok. A részletek az MVH honlapján
olvashatók: www.mvh.gov.hu. További információkért érdeklődni a hegyközségi illetve a szövetkezeti irodán lehet. Az újratelepítési jogok átruházása
2009. januárt követően megváltozott. Az új eljárási
rend szintén a fenti honlapon olvasható.
Tél vége felé nem árt, ha felfrissítjük ismereteinket, gyarapítjuk tudásunkat, levonjuk a következtetéseket, értékeljük az elmúlt év tapasztalatait. Az
előttünk álló év immár az ötödik az EU-csatlakozás
után. Az uniós előírások életbe léptek, további
gonddal és problémával szembesülünk ebben az
évben is. A Szövetkezeti tagjainknak is elkezdtük
minden hétfőn, gazda esték program keretében
a tájékoztató előadásokat meghívott előadók
segítségével. A végleges program az alábbiakat
tartalmazza.
2009. január 26. /hétfő/ 18 óra.
Tájékoztató a 2009-es földalapú támogatásokról és az új induló AKG program lehetőségeiről.
Előadó: Hajdu Sándor, MVH kirendeltség
vezető
Bemutatkozik újboraival a Varga Birtok Kft,
Izsák
2009. február 02. /hétfő/ 18 óra
Mit válasszunk?- Tömegtermelés, Biotermesztés, Védetteredetű termék-előállítás
Dr. Szőke Lajos tanszékvezető
Szőlő peronoszpóra biológiai alapja és az ellene
való védekezés lehetősége.
Előadó: Kwizda Kft, Sebestyén István
2009. február 09. / hétfő/ 18 óra
Hogyan szövetkeznek, gazdálkodnak a Dánok,
magyarországi tapasztalatait is ismerteti
Jean Clausen, dán-magyar farmer
Bemutatkozik újboraival a Sinkovicz- Kiss
BT, Tabdi

2009. február 16. /hétfő/ 18 óra
Aktuális adózás a mezőgazdaságban, őstermelők, egyéni vállalkozók
APEH, Megyei hivatal
Szőlő lisztharmat biológája és az ellene való
védekezés.
Előadó: Dow, Gáspár Gergely
2009. február 23. /hétfő/ 18 óra
Termelőket érintő változások, fontosabb tudnivalók a 2009-es évben
Előadó: Farkas Zoltán igazgató, MgSZH
DU PONT növényvédelmi technológiák ismertetése
Ne a betegséget gyógyítsuk, előzzük meg.
A növény ellenálló-képességének javítása.
Előadó: Jeli 2000 Kft, Tánczos László
Újborait mutatja be a Vlaszák Borászat,
Izsák
2009. március 2. /hétfő/ 18 óra
Találkozás Frittmann Jánossal a 2007-es Év
Borászával,
Izsák, Víno étterem, évjárat értékelés, termelői
borverseny, évzáró vacsora.
/Önköltséges térítéssel/
Az esetleges programváltozások előfordulásáért megértésüket kérjük. Minden gazdaköri és
szövetkezeti tagot szeretettel várunk.
Szövetkezetünk az Kecskeméti Főiskolával
együttműködve tovább folytatja a talajminták begyűjtését, beszállítását, és az elemzés után elkészül
a szaktanácsadás. A földmintákat önállóan is át lehet adni a Kecskeméti Főiskola laboratóriumánál,
de a szövetkezeti irodán is átadhatók.
Elérhetőségünk változatlan: 6070 Izsák, Dózsa
tér 3, Tel/fx: 76/374-036, Mobil: 20/5693-783,
20/2362-558, E-mail: aranysarfeher@sv-net.hu,
Internet: www.aranysarfeher.hu
Vezetőség

Könyvtári hírek, új könyvek

Lucado: Értékes vagy; McElroy: A nagy átverés; Móricz:
Légy jó mindhalálig; Porter: Az
élet játéka; Stilton: A bátorság
titka; Szentiday: Gyilkosság
Budán; Szerb: Utas és a holdvilág; Nagy: Bojtos, a csintalan mókus; Nagy: Karmos, a
talpraesett cica; Nagy: Tüsi, a
félszeg süni; Nagy: Vakkancs, a
hencegő kutya; Benedek: A szív
könyve; József: Valamit ingyen
akarok; Pósa: A vetkőztető; McCathy: Nem vénnek való vidék;
Mireisz: Javaskönyv; Vekerdy:
Gyerekek, óvodák, iskolák; Vekerdy: Másféle iskolák; Perry:
Microsoft Office; Grützmacher:
Kandallók építése; Eco: Az új
középkor; Török: Átragyogás
; Marton: Kilenc magyar aki
megváltoztatta a világot; Brezina: Hét tappancs gazdája, Penny; Courts-Mahler: Menekülés
a boldogságba;Lelord: Hector
utazása avagy A boldogság

nyomában; McEwan: Vágy és vezeklés; Szabó : Az ajtó; Szabó: A
Danaida; Szabó: Az őz; Vargas:
A kecske ünnepe; Zola: Germinal; Kiss: Szerintem mindenki
maradjon otthon vasárnap délután; Gibbons: A hit és a vallás
világa; Beattie: Ne függj senkitől;
Woolfson: A boldog gyermek;
Astronomy: Csillagászat; Vizi:
Csillagatlasz kistávcsövekhez;
Burger: Madarak; Carewicz:
Soha többé dohányzás!; Lewis:
Újra formában; Martin: Zen kiút
a depresszióból; Ram: Az öregedés művészete; Williams: Babaápolás lépésről lépésre; Clark:
Csi-kung; Kashi: Rákmegelőző
és gyógyító diéta; Lesch: Kineziológia; Papazian: 100 legendás
vonat; Kiss: Gondolatok és vélemények a magyar galambfajták
kitenyésztéséről; McGreevy:
Kutyák; McGreevy: Macskák;
Radics: Virágos húsvét; Rózsa:
Tojásfestés népi technikákkal;

Wilson: Jól tervezett kiskertek;
Gravett: Várak; Birkenbihl: Játszunk együtt!; Huzsvai: Harry
Potter; Gintli: Az irodalom rövid története; Karafiáth: Marcel
Proust; Ortvay: Pozsony város
utcái és terei; Vandenberg: A
fáraók átka; Alfonsi: A nagy arc;
Awdry: Thomas a gőzmozdony;
Bentley: Miért esik le minden?;
Brezina: Hogyan vásároljunk
szupersrácot?; Cabot: Locsifecsi
királynő; Cain: Mildred Pierce;
Collins: Tengeri teadélután;
Collins: Boldog Valentin-napot!;
Csabai: Rossz úton; Delinsky:
Családi viszonyok; Dick: Várjuk
a tavalyi évet; Fallow: A szigetasszony; Golding: Beavatás;
Green: Hiúság városa; Greene:
A vesztes mindent visz; Hódos:
A kék madár fészke; József:
József Attila összes versei;
Kanizsa: Sántalábú Vadkacsa
lakodalma; Kate: A romos ház
titka.

FENYŐFA ELSZÁLLÍTÁSA
ÉRTESÍTJÜK A LAKOSSÁGOT, HOGY A
FENYŐFÁKAT ELSZÁLLÍTJA
A HULLADÉKSZÁLLÍTÓ AUTÓ,
AMENYNIBEN A KUKA MELLÉ KITESZIK
SZÁLLÍTÁSI NAPOKON.
A FENYŐFÁKAT
2009. JANUÁR 31-IG. SZÁLLÍTJÁK EL.

2009. január 21.

Decemberi ünnepeink,
ünnepléseink

Szép decemberünk volt.
Enyhe, kellemes idővel. Kevesebbet kellett fűteni, több időt
tölthettünk a szabadban, vagyis
költségkímélő időszak volt.
Persze egy kis hó is jó lett volna
a téli hangulat kedvéért – főleg
a gyereknek. Az idő engedte, lehetett dolgozni kint is, aki akart.
Kellett egy kis figyelemelterelés
a munkával, mert mindenhonnan azt halljuk, meg olvassuk,
hogy jövőre (vagyis idén) még
nehezebb, még költségesebb
lesz az élet. Magyarán, még
szegényebbek leszünk.
No de hagyjuk ezt a témát,
legalább az év végén, az év
elején. Sokan bosszankodunk
azon, hogy nincsen rózsa tövis
nélkül. Örüljünk annak, ha már
a tövisek között találunk egy-két
rózsát is. Most találhatott, aki
akart, hiszen csodálatosan szép
élményben volt része annak, aki
eljött a katolikus templomba,
a Városi Vegyeskar karácsonyi
hangversenyére. Voltunk is
szép számban. Összejöttünk,
a vallási hovatartozás nem számított. Örültem annak is, hogy
ez egy izsáki esemény, s ilyet is
elő tudott teremteni ez az egyre
kisebbedő városunk. Itt, ezen a
helyen legalább létrejött a teljes
harmónia.
A főtéri adventi gyertyagyújtás is szép kezdeményezés volt.
Kezdtük csepergős esős időben.
Meglepően sokan voltak. Még
a rossz idő ellenére is kitartott
az ünneplő közönség. Aztán
ahogyan nőtt a gyertyák száma,
úgy szaporodott az ünneplő
közönség is. A negyedik gyertya
meggyújtásánál már nagyon
sokan voltunk. Nagy örömmel
láttuk azt, hogy városunk első

embere, a polgármesterünk is
ott volt és pár szóban elmondta
ünnepi gondolatait.
Az utolsó gyertya gyújtásának napján még egy másik
közösségi program is volt a
fogathajtó pályán. A magyarság
összefogásáért indított fénylánc
mozgalom izsáki tüzének fellobbantása. Kegyetlenül hideg szél
fújt, de mégis sokan ott voltunk,
szükségét éreztük ott lenni.
Karácsony a család ünnepe,
mindenki úgy ünnepelte, ahogy
akarta, illetve ahogy tudta.
A karácsonyt követő napon,
december 27-én, szombaton
volt még egy, immár hagyományosnak is mondható ünnep,
a János-napi újborszentelő,
újboráldás. Tavaly a katolikus
templomban volt, idén a reformátusban. Nagyon szép, ünnepi
alkalom volt ez is. A hivatalos
ünnepség után a közösségi házban összejöttünk egy kis baráti
beszélgetésre, s némi pogácsák
elfogyasztása mellett megkóstoltuk a 2008-as évjáratú izsáki
borokat. Mondhatom áldott(!)
jó borok voltak!
Az ünnepség Agárdy-telepen
folytatódott, a pince megáldásával és további beszélgetésekkel,
kóstolásokkal. Kár, hogy e szép
borszentelési eseményekre igen
kevesen jöttek el. Pedig még
nem is oly régen Izsák lakosságának többsége a szőlőből, borból élt, és nem is igen rosszul.
Izsákot a szőlőkultúra emelte ki
a homokból. Nem lenne szabad
ezt elfelejteni! Utólag többen
mondták, hogy a programról
nem is hallottak, ezek szerint
talán jobban kellene ezt a jövőben propagálni.
Varga László

Önkormányzati hírek
A Képviselő-testület legutóbbi ülését 2008. december 23.-án
tartotta, melyen rendeletet alkotott az egyes szociális ellátási formák
szabályozásáról, a vízdíj megállapításáról, a szennyvízelvezetés és
kezelés díjáról, valamint a hulladékkezelési közszolgáltatásról. Ezen,
rendeleteket lapunkban közzé tesszük.
A Képviselő-testület a Táncsics Mihály Általános Iskola
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Diákotthon, valamint a
Napköziotthonos Óvoda Pedagógiai Programjának módosítását
jóváhagyta.
A Képviselő-testület a köztisztviselők 2009. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok meghatározását az
előterjesztésnek megfelelően határozta meg.
A Képviselő-testület - mint az Izsák KHT. tulajdonosa – Bak
Nándor ügyvezető igazgatói megbízatását közös megegyezéssel
2008. december 31. napjával megszünteti.
A Képviselő-testület az Izsák KHT. ügyvezetésével Laki Zoltánt az Inno-Kom 2002. Kft. ügyvezetőjét 2009. január 1-től a cég
átalakulásáig 2009. június 30-ig az ügyvezetői teendők ellátásával
megbízza, havi bruttó 100.000.-Ft illetménnyel.
Dr. Hauzmann János
címzetes főjegyző

Dr. Bíró Sándor sebész, foglalkozásegészségügyi
szakorvos ezúton tájékoztatja
a tisztelt izsáki lakosságot, hogy
MUNKAKÖRI ALKALMASSÁGI
VIZSGÁLATOT IS ELLÁT.
Bejelentkezés személyesen a rendelőben,
vagy a 374-844-es telefonszámon.

IZSÁKI Hírek
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v a ll á s
Köztetek ne így legyen!
Valami ősi, pogány ösztön rejtőzik, szívósan belegyökerezik emberi
természetünkbe. Szeretnénk – szeretünk uralkodni. Szeretünk elsőségre
törekedni, mégpedig úgy, hogy mások háttérben maradjanak. De hát nem
is lehet ez másképp. Ha amazok is uralomra vágynak, csak tusakodás lehet
a vége. Ott van ez már kezdetkor is: „Férjed uralkodni fog rajtad!”
Jó lenne elismerni, hogy győzni akarunk, fölé akarunk kerekedni embertársunknak, ám legtöbbször engedünk a bűn által eltorzított ösztönünknek,
s inkább ideológiát gyártunk egymás elleni harcainkhoz.
Félelmetes az Ószövetség emberbőrbe öltöztetett Isten-képe: „Irtsátok
ki egy szálig, férfit-nőt, gyermeket, öreget egyaránt!” Minek a nevében?
Bizony, az uralkodás erejében. Ki kell találnunk, hogy „választottak”,
„igaziak” vagyunk, s innen csak egy lépés odáig, hogy akkor a mások, a
többiek mind nem választottak, nem igaziak. Tévednek, és jogunk van
elítélni, netán halálra ítélni őket. Valahányszor ilyen felsőbbségtudat tölti
el az embert, csak idő kérdése, hogy ellenséget keressen és találjon is, akit
aztán jogosan legyőzhet. Ebbe a gyarló emberi ruhába öltöztette hát Isten
választott népe az Urat.
Jézus tanítványai sem mentesek az uralkodni vágyás betegségétől. Elsők
akarnak lenni. Mások elé furakodni. „Tedd, hogy az én két fiam jobbodon és
balodon üljön országodban!” S a többi tíz megneheztel Jakabra és Jánosra.
S ugyanez a két tanítvány, fellázadva a szamaritánusok keményszívűségén
– szívesen elemésztetné tűzzel a helység lakóit. „Nem tudjátok, milyen lélek lakik bennetek!” - figyelmezteti őket Jézus. E két tanítvány hallja az Úr
szavait, amit a címben idéztem: „Tudjátok, hogy a hatalmasok uralkodnak
a népek fölött, s aki nagyobb, hatalmát érezteti. Köztetek ne így legyen.”
Amikor történelmi szétválásainkra, igazságunk harcos bizonygatására,
ellenségeskedéseinkre gondolunk, távol legyen tőlünk, hogy ezt a Lélek
működésének tekintsük! Igenis, volt és van hamis választott népi öntudatunk, Jézus igazsága helyett a magunk igazának hirdetése, ebből fakadó
vetélkedések, orvhalászatok, egymás hitének lebecsülése, becsületes Istenimádásának megkérdőjelezése. Köztünk nem kellene, hogy így legyen. Ez
az idei nyolc nap segítsen minket közelebb valódi értékünk megtalálásához,
mely nem oszt meg, hanem összeköt, és ez a mi Urunk, Jézus Krisztus és
ránk árasztott Szentlelke. A mi Urunk pedig így kérte értünk az Atyát:
Legyenek mindnyájan egy! Uram, legyen meg a te akaratod!
Podmaniczki Imre plébános

Egyházi hírek

- A 19-ével kezdődő hét a keresztény egységért végzett imádság ünnepi
ideje. Kedden és pénteken vannak közös alkalmaink. Naponta keressük az
alkalmat együtt imádkozni és Isten igéjét hallgatni!
- Január 31-én, szombaton rendezi meg az egyházközségi Karitász-csoport
évi jótékonysági, farsangi bálját. Jegyeket a karitász-tagoknál vehetünk. A
résztvevők nagy segítséget nyújtanak a szeretetszolgálat munkájához.
- Szombaton, 24-én este a szentmise után a Közösségi Házban Péter
apostol életéről vetítünk filmet. Mindenkit szeretettel várunk!
- Január 25-én az esti szentmise után felnőtt bibliaóra van a plébánián.
- Február 2-án, Urunk bemutatásának ünnepén a gyertyaszentelői szentmise este 6-kor kezdődik.
- Február 3-án szent Balázs püspök és vértanú ünnepe van. Balázs áldást
8-án, vasárnap is osztunk.

MEGEMLÉKEZÉS
Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél,
Elváltál azoktól, akiket szerettél!
Szívünkben itt él emléked örökre,
Mosolygós arcod itt marad szívünkben.
Kamasz András 8. évfordulójára
Felesége és gyermekei

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik szerettünk
Laczi György
temetésén megjelentek mély fájdalmunkban velünk
együtt éreztek.
A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
Csontos Imréné
temetésén részt vettek, sírjára koszorút helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak,
ismerősöknek, szomszédoknak, akik
Hörcsög Albertné
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot tettek.
A gyászoló család

Református múltunk 9.
Méltóságos Groff érdemünk felett való nagy Jó
Kegyelmes Urunk !
Hogy az Isten Excellencziadat szegény Hazánkk.
Javára s nékünk consolationkra Úri Méltóságos Házával együtt sokáig szerentsesen éltesse tiszta szívből
kívánnyuk. Jollehet Templomunk el foglaltatott, annak
vissza adattatása végett két rendbeli alázatos Instantiankat nyujtottuk vala Excell.adnak, de kivált az utobbira
szomorúan kellett hallanunk Excell.ad kegyes szavaiból,
hogy tudniillik külömben nem restitualtatik hanemha
magunkat arra resolvaljuk, hogy a faluban számunkra
egy oratoriumot (imaházat) epitetünk, s annak el készülése után a Templomot resignaljuk, ugy hogy ahoz soha
semminemű jussunkat sem tartjuk. Erről pedig annak
rendi szerent formalando Reversalisunkat (lemondás)
ki adjuk. Mely dolog felett midőn közönséges Gyűlésünkben tanátskoztunk volna, által látván hogy nem a
mi akaratunkk. hanem a mi parantsoltataik annak kell
meg lenni, azért fellyebb leírt kívánságokra, s azokk.
vegben vitelére meg egyező akaratbol reá léptünk. De
a mellett alázatoson instalunk ezek eránt:
1. Minekünk másképpen való assecuratio (biztosíték) adattassék arrol, hogy azon epitendő Oratoriumunk
fundamentoma egyhben sőt a főd szinén fellyül is egy
rőfnyire kövekből rakattathassék.
2. El készülése után örökössen minékünk és
utánunk következő maradékinkk. Birodalmokban
lehessen.
3. Abban Reformatus Predikátorok és Oskola Mesterek a mi modunk szerent hivatallyokat követhessek.
4. A Reformatus lakosoktol rend szerent járando
fizetesek, úgymint Keresztelésektől, Esküttetésektől,
Temetésektől és egyebektől, mellyek a stolát szoktak
illetni mindenkor a mi Egyházi szemellyeink kezekben
adattassanak.
5. Ha a falu jövedelméből alamisna képpen a két
Ekklesiának penzül vagy naturalékból valamely adatik,
azon adá egyiknek annyi legyen mint a másikk. Ezekre
Excellad. Kegyes resolutioját midőn alázatossan el várnánk a mellett magunkat sokszor tapasztalt Gratiajaba
ajánljuk
Excellentiadk. mint Jó Kegyelmes Urunkk
Alázatos szolgái a Helvét Confession lévő Isáki
lakosokközössége.
A fenti címzéssel:
A Méltóságos Groff Grassalkovits Antal erdemek
felett valo Nagy Jó Kegyelmes Urokhoz ő Excellentziajahoz alazatossan nyujtando Instantziajok, a belől meg
nevezett szegény lakosokk.
(közli: Nagy Árpád)
Az intelligencia, azaz a sorok között olvasás tudománya megkívánja, hogy elidőzzünk egy néhány
gondolat és megjegyzés erejéig összegzőleg is a néhai
reformátusok templomelvételi ügye mellett.
A korabeli vallásügyi törvények lényege szerint, az
első Carolina resolutio (III.Károly király rendelete) úgy
határozott, hogy ahol a vallásgyakorlat és templomhasználat folyamatosan zajlott 1681 óta, ott a templom az
azt használók birtokában maradhat. Ez a sok fokozódó
megszorítás ellenére egybecseng az 1681.évi soproni országgyűlés vallásügyi rendelkezéseinek 26.cikkelyével,
mely Pest-Pilis-Solt egyesült vármegyékről is ebben az
értelemben rendelkezett. Ezen törvényi rendelkezések
nyilvánvaló megszegése miatt – hiszen az izsákiak
legalább az 1650-es évekig tudták tanúvallomásokkal
bizonyítani a folyamatos vallásgyakorlatot és temp-

lomhasználatot a kihallgatások során – beszélnek így
e fenti folyamodványban, hogy „ …Templomunk el
foglaltatott...”. A „templom visszavétel” vagy „templom
visszaadása” azért nem helyes kifejezés, mert a korabeli
törvények is másként rendelkeznek! A törvénytelen
elvétel pedig nem volt ritka, hiszen a megmaradt királyi
Magyarországon, amint az erdélyi fejedelmeknek már
nem volt annyi katonai erejük (II. Rákóczi György balul
kiütött katonai vállalkozása óta), minden addigi vallásbékét megszegve (I. Bécsi Béke, Nikolsburgi Béke, Linzi
Béke…) több száz számra vették el erővel a protestáns
használatban lévő templomokat, faluszámra űzték el az
áttérni nem akaró népet…Az 1674. évi jezsuita évkönyv
így ír erről: „…akiknek visszatérítéséhez hathatós erővel
járult hozzá a katonaság, mely falun és városon addig
tartózkodott, míg a lakosság az igaz hitet magáévá nem
tette és ehhez járult egyes helyeken a tévelygések felfedésére és az igazság megismertetésére a mindig kéznél
lévő rendtársak fáradhatatlan munkája…” Hát így!
Az „ősiség” jogára hivatkozni is elég visszás e
tekintetben, hiszen az a források alapján elismert,
hogy a XVIII. század elején a sok száz református
mellett mindössze 30 (!) római katolikus élt a faluban.
A templomot pedig 150-170 éve valószínűleg azok
a református családok használták, akik a valamikori
építők leszármazottaiként lettek reformált hitűekké.
Avagy ősibbek lettek volna ezeknél azok az atyafiak,
akik néhány év leforgása alatt lettek betelepítve a faluba,
a lakosság arányának megváltoztatására? Mert ha igen,
akkor ennek alapján jó lesz rettegnie a Duna-Tisza közének, hiszen a 150 évig itt állomásozó török atyafiak
leszármazottai is benyújthatnak igényeket… (csak
viccnek szántam…)
Pontokba szedve a summát, ahogy fentebb az ősök
tették:
1. Izsák területére a reformáció az 1530-1570-es
évek között érkezhetett el. Erre az időre itt már számottevő földesúri hatalmat valószínűsíthetően nem
talált. A keresztyén egyház megújítása tehát itt még
csak elméletileg sem történhetett erővel, hanem csak
úgy, ha a közösség többsége ezt jónak látta. A sokat
hivatkozott jogfolytonosság tehát így adott!
2. A templom elvétele sem a korabeli törvények,
sem a népességi arányok figyelembevételével nem volt
igazságos. A fentebb kért biztosítékok ezt is alátámasztani látszanak.
3. Mivel jelenlegi tudásunk szerint, az ott kért feltételek teljesültek, azt is sejtenünk kell, hogy az izsáki
vallási helyzet „kakukktojásnak” minősült. Hiszen nem
volt csupán magán vallásgyakorlatra (nem artikuláris)
szorított hely, hiszen akkor nem tarthattak volna igényt
imaház építésére a templomelvétel után. Hogy mégis
megengedték a hatóságok, ez azt bizonyítja, hogy bár a
jogtalanságot volt hatalmi erejük véghezvinni, de nem
vállalták annak kockázatát, hogy a sok száz református
elüldözésével az újonnan jött földesurak elvesztik
megélhetésüket…
Így nem lett, s aztán újra így lett mégis imaházunk,
majd templomunk. No, meg legfőképpen úgy, hogy
nagyobb „Nagy Jo Kegyelmes Urunk” volt és van még
Grassalkovits gróf úrnál is!
Jó lenne éppen ezért a ma reformált katolikusainak
is megbecsülniük hitüket, magukat, az Úr házát – és
így Őt magát !
Nagy Árpád
reformált katolikus prédikátor

Gyülekezeti hírek

IKEM rendezvények

- istentisztelet a kisizsáki Ökumenikus
Kápolnában: január 25, 13.30-tól

- február 7-én (szombaton), 15.00 órától
éves egyesületi közgyűlés a református gyülekezeti házban.
- február 21-én (szombat), 16.00 óra : Dr.
Szacsky Mihály: „Hogyan éljük túl a halálunkat?”
címmel tart előadást, helyszín: „Pártok Háza”OTP feletti tanácskozó terem.
- március 21-én (szombat), 16.00 órától
, Székely Ádám irodalomtörténész tart majd
előadást: „ Márai Sándor és a Bécsi Döntések”
címmel, helyszín: Ipartestület Székháza (Gábor
Áron u. 1.).

- ökumenikus imahét alkalmai: január 19
– 24 között, 17.00 órai kezdettel
- evangelizációs hét: február 9-14 között,
18.00 órai kezdettel; szombaton közös gyülekezeti vacsora zárja a hetet, ezért az istentisztelet 17.00-tól kezdődik. Szolgálattevők:
Szűcs András ny. lelkipásztor, id. Bán Béla
ny. lelkipásztor.

IZSÁKI Hírek

. oldal
Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008. (XII. 29.) számú rendelete
Az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 4/2004. (III. 31.) rendelet módosításáról
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvényben (a továbbiakban Szt.) kapott felhatalmazás
alapján az egyes szociális ellátási formákról az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
A rendelet 16. § (2) bekezdése hatályát veszti. Az illetékes bizottság a méltányossági ápolási díj megszüntetéséről
az érintetteket határozatban értesíti.
2. §
A rendelet 34. § kiegészül a következő (3) bekezdéssel:
(3) Az Idősek Napközi Otthonában a személyi térítési
díj étkezés igénybevételével 70.- Ft/ nap; étkezés igénybevétele nélkül: 20.- Ft/nap.
A képviselő-testület méltányosságból fenti díjakat
elengedi 2008. január 1. napjáig visszamenőleg.
3. §
Ezen rendelet 2009. január 1. napjával lép hatályba,
azzal a kitétellel, hogy rendelkezéseit a 2. § (3) bekezdésében foglaltakra vonatkozólag 2008. január 1. napjától kell
alkalmazni.
I z s á k , 2008. december 23.
Mondok József polgármester
Dr. Hauzmann János címzetes főjegyző
Indoklás a rendelet-tervezethez
A képviselő-testület a 2009. évi koncepció megtárgyalásánál elfogadta azt a döntést, hogy a méltányossági
ápolási díjakat megszünteti; tekintettel arra, hogy annak
alkalmazása indokolatlan és rendkívüli terhet ró az önkormányzatra, mivel a 2008. évet tekintve 30 MFt-os kiadást
jelentett a méltányossági ápolási díjak alkalmazása. Ezt a
terhet az önkormányzat a továbbiakban nem tudja vállalni
és így a megszüntetése mellett dönt.
Az Idősek Napközi Otthonában a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.
(II.17.) Korm. sz. rendelet szerint az ellátást igénybe vevőt
az intézmény térítési díj összegén túl minimális személyi
térítési díj megfizetésére kell kötelezni.
A személyi térítési díj fenti jogszabály 4/A §-a szerint
az étkezést igénybe vevők részére 70.- Ft/ nap, az étkezést
igénybe vétele nélküli ellátottak részére 20.- Ft/nap.
Tekintettel arra, hogy az ellátottak száma csekély és
egyébként is az intézményi térítési díjat fizetni kell, javasoljuk, hogy a testület a jogszabály szerinti személyi térítési
díjat állapítsa meg, azonban azt méltányosságból engedje
el 2008. január 1.-ig visszamenőleg.
I z s á k , 2008. december 23.
Dr. Hauzmann János címzetes főjegyző
Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (XII. 29.) számú rendelete
a vízdíj megállapításáról
Izsák Város Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. tv. 7 § (1) bekezdése
alapján az Önkormányzat tulajdonában lévő vizi-közmű
által szolgáltatott ivóvíz díjának megállapításáról az alábbi
rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat illetékességi területén a vizi-közműből szolgáltatott ivóvizet
használó magán és jogi személy fogyasztókra.
2. §
A szolgáltatott ivóvíz díja 230.-Ft/m3+ÁFA, melyet a
mért fogyasztás alapján kell megállapítani.
3. §
A főmérők havi alapdíja 200.-Ft + ÁFA.
4. §
Ezen rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba, egyidejűleg a 11/2007. (XII. 19.) sz. rendelet hatályát veszti.
Izsák, 2008. december 23.
Mondok József polgármester
Dr. Hauzmann János címzetes főjegyző
Indoklás a rendelet-tervezethez
Az Inno-Kom 2002. Kft. javaslatot tett a 2009. évre
tervezett vízdíj megállapításra.
Ezek szerint a tervezett éves vízfogyasztás – a kiszámlázott mennyiség szerint – 2008. 01 – 09. havi adatok alapján
165.595 m3.
Ennek önköltsége: 224.50 Ft/ m3.

A víznél az anyagköltség 6.277.000.- Ft, ebből villanyköltség: 3.790.000.- Ft.
Egyéb igénybevett szolgáltatás: 6.761.000.- Ft.
Ebben karbantartási, vízvizsgálati és egyéb költségek
szerepelnek.
Egyéb költség: 1.657.000.- Ft, melyből a legnagyobb
tételt a vízkészlet hozzájárulási díj, amely 866.000.- Ft.
Bérköltség: 9.066.000.- Ft
Járulékok: 3.110.000.- Ft
Az összes kiadás: 37.182.000.- Ft.
A vízdíj következő évi megállapításánál 6,8 %-os inflációval számolva alakította ki az Inno-Kom 2002. Kft. a
2009. évi díjat.
A tervezett bevételünk 2009. évre a szeptember hónapban rendelkezésre álló bázis-adat alapján 43.204.000.- Ft,
melyben a nyereséghányad 5,42 %. Ennek alapján javasoljuk, hogy a képviselő-testület a következő évre a vízdíjat
230.- Ft/m3 + ÁFA, valamint 200.- Ft rendelkezésre állási
díj figyelembe vételével állapítsa meg.
I z s á k, 2008. december 23.
Dr. Hauzmann János címzetes főjegyző
Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2008. (XII. 29.) számú rendelete
a szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és
kezelés díjáról
Izsák Város Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. tv. 7. § (1) bekezdése alapján
az Önkormányzat tulajdonában lévő szennyvíz közmű által
biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés
díjának megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat illetékességi területén a szennyvízközmű által biztosított szennyvízelvezetést, szennyvíztisztítást és kezelést igénybe vevő
magán és jogi személy fogyasztókra.
2.§
a.) A szennyvízelvezetés és tisztítás díja 330.- Ft/m3
+ ÁFA.
b.) Alapdíj: 200.- Ft/hó + ÁFA.
c.) A szippantott szennyvíz tisztítás díja: 510.- Ft/m3
+ ÁFA.
3.§
Ezen rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba,
egyidejűleg a 13/2006. (XII. 29.) sz. rendelet hatályát
veszti.
Izsák, 2008. december 23.
Mondok József polgármester
Dr. Hauzmann János címzetes főjegyző
Indoklás a rendelet-tervezethez
Az Inno-Kom 2002. Kft. költségszámítása alapján
terveztük a 2009. évi szennyvízdíjak megállapítását.
A számítások a 2008. évi eddigi tényleges adatokon
alapulnak.
A 2008. évi kiszámlázott mennyiség 218.844 m3.
Ennek jelenlegi önköltségi ára: 376.- Ft/m3. A kiszámlázott mennyiség olvasott órák adatai alapján történik. A
volumen változás okait keressük, helyszíni ellenőrzést
és adategyeztetést végzünk a lakosságnál.
Egyértelműen megállapítható, hogy nem a fenntartási költségek emelkedése okozza a magas önköltségi
árat, hanem a bejövő szennyvíz mennyiség magas volta.
2008. évben a befolyó szennyvíz mennyiség 270.000
m3 volt.
A jelenlegi ár szerint is ha minimálisan 250.000 m3
kiszámlázott mennyiséggel számolunk, akkor az árbevétel 75 MFt, a ráfordítás 82.318.000.- Ft; a veszteség:
7.318.000.- Ft.
A 2008. évi tényleges adatok alapján az anyagköltség: 14.109.000.- Ft.
Ebből villanyköltség: 10.090.000.- Ft.
Egyéb igénybevett szolgáltatás: 6.811.000.- Ft.
Ebből karbantartási díj: 2.701.000.- Ft.
Egyéb költség: 4.110.000.- Ft.
Ebből vízkészlet hozzájárulási díj: 2.924.000.- Ft.
Bérköltség: 13.583.000.- Ft.
Bérjárulékok: 4.658.000.- Ft.
Amortizáció: 7.200.000.- Ft.
Pénzügyi műveletek ráfordítása: 8.196.000.- Ft.
Összes ráfordítás: 61.739.000.- ft
6,8 % infláció: 1.702.000.- Ft.
Összes kiadás: 63.441.000.- Ft.
Az összes ráfordításhoz viszonyítva a kiszámlázott
szennyvízmennyiség 63.441/171.983 m3 önköltségi
áron 368,9 Ft/m3.
Javasoljuk a képviselő-testületnek, hogy a fogyasztói árat 330.- Ft/m3 + ÁFA összegben, valamint a rendelkezésre állási alapdíjat 200.- Ft/hó + ÁFA összegben
állapítsa meg, figyelemmel arra, hogy ez fedezi a Kft.
működési költségeit és a szükséges kötvény kibocsátás

2009. január 21.
visszafizetési díjakat.
I z s á k , 2008. december 23.
Mondok József polgármester
Dr. Hauzmann János címzetes főjegyző

Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2008. (XII. 29.) számú rendelete
az ingatlantulajdonosoknál keletkező
települési szilárdhulladék kezelésével
kapcsolatos
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló
5/2003. (II. 19.) sz. rendelet módosításáról
Izsák Város Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése és
a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 23.
§-a, továbbá a települési hulladékkezelési közszolgáltatási
díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló
242/2000. (XII. 23.) Korm. sz. rendelet rendelkezéseire
figyelemmel az 5/2003. (II.19.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A rendelet 1. sz. melléklete helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A lakossági hulladékszállítás díja a gyűjtőedényzet egyszeri
ürítésére (heti egy ürítés)
- 80 literes gyűjtőedényzetben edénybiztosítás nélkül
227.- Ft
- 120 literes gyűjtőedényzetben edénybiztosítás nélkül
254.- Ft
- 120 literes gyűjtőedényzetben edénybiztosítással
281.- Ft
- 240 literes gyűjtő edényzetben edénybiztosítás nélkül
494.- Ft
- 240 literes gyűjtő edényzetben edénybiztosítással
570.- Ft
2. §
A hulladékszállítási díj az ártalmatlanítási díjat is
tartalmazza.
3. §
A 3 vagy több gyermekes családok további 1 hulladékgyűjtő edényt ingyenesen igényelhetnek. A díjtétel
fennmaradó részét az önkormányzat saját költségvetéséből
finanszírozza.
4. §
Ezen rendelet 2009. január 1. napjával lép hatályba,
egyidejűleg a 12/2007. (XII. 19.) sz rendelet hatályát
veszti.
Izsák, 2008. december 23.
Mondok József polgármester
Dr. Hauzmann János címzetes főjegyző
Indoklás a rendelet-tervezethez
A hulladékszállítási díjakra vonatkozólag a Saubermacher Kft. előterjesztette javaslatát, melyet az Izsák-Kom
taggyűlése 2008. november 18-án tartott ülésén megtárgyalt és elfogadott.
A költségelemzés szerint a Saubermacher Kft. az alábbiakat terjesztette elő:
- a személyi jellegű költségek:
amely tartalmazza a járművezetők és összes dolgozó
személyi jellegű kifizetéseit, járulékait és egyéb személyi
jellegű költségeit: 30,8 Ft/liter/év.
- dologi jellegű költségek:
amely tartalmazza a hulladékkezelés és ártalmatlanítás,
energia költségek, javítási és karbantartási költségek, adók,
járulékok, díjak költségeit, amely 89,3 Ft/liter/év.
- díjbeszedés:
számlázási és adminisztrációs költség háztartásonként:
2.015.- Ft/háztartás/év.
- tartós működéshez szükséged fedezet:
(értékcsökkenés, kamatok) 19,3 Ft/liter/év.
A fenti költségek tartalmazzák a szállítás, lerakás és
ártalmatlanítás díját.
Az Izsák-Kom Kft. Intéző Bizottsága, Felügyelő Bizottsága és Közgyűlése a fenti díjakat megtárgyalta és a
Saubermacher Kft-vel a fenti díjak ismeretében olyan megállapodásra jutott, hogy 2009. évben a 80 literes edények
díját változatlanul tartja, míg a további edények esetén 6
%-os díj emelést állapít meg és 2010 évre 4 %-os díj emelést
tart indokoltnak.
A képviselő-testület által elfogadott költségvetési
koncepció szerint megszűnik a díjak önkormányzat általi
támogatottsága, mely alól kivételt képez a három és többgyermekes családok részére nyújtott támogatás, amely
változatlanul marad.
Javasoljuk a képviselő-testületnek fenti díjtételek
elfogadását.
I z s á k , 2008. december 15.
Dr. Hauzmann János címzetes
főjegyző

IZSÁKI Hírek

2009. január 21.

Tájékoztató a régi hulladéklerakók rekultivációjáról

Legutóbb a 2008. októberi
számunkban adtunk tájékoztatást a régi hulladéklerakók
rekultivációjával kapcsolatos
feladatok végrehajtásáról.
Az azóta eltelt időszakban
elkészültek a projekthez tartozó
9 település régi hulladéklerakóinak rekultivációs tervei. A terveket engedélyezésre benyújtottuk
az Alsó-Tisza Vidéki Környezetvédelmi Felügyelőséghez.
Az eltelt időszakban kialakítottuk a projektszervezetet.
A minőségbiztosítási szakértői
feladatok ellátására ajánlatokat
kértünk és ennek alapján szerződést kötöttünk az L2 Tudományos Szolgáltató és Építész

Tervező KFt. (2092. Budakeszi,
Bibó u. 16/b.) céggel, aki a fenti
feladatot bruttó 540.000 Ftért látja el és ennek keretében
a második fordulós pályázat
elkészítéséhez a minőségügyi
feladatokat koordinálja, végrehajtja és ellenőrzi.
Ugyancsak ajánlatokat kértünk a jogi feladatok ellátására, melyet Dr. Molnár István kecskeméti ügyvéd végez
1.450.000.-Ft összegben. A
feladatok között szerepel a még
nem önkormányzati tulajdonú
ingatlanok helyzetének rendezése, szerződések elkészítése,
támogatási szerződések felülvizsgálata. Kijelölésre kerültek a

belső ellenőri, a könyvvizsgálói
műszaki és pénzügyi feladatok
ellátásának felelősei.
2008. november 30-ig. a
bonyolító NOX Rt.-vel közösen elkészítettük a projekt I.
sz. előrehaladási jelentését. A
feladatok végrehajtására az érintett önkormányzatok vezetőivel
2009. január 8-án egyeztető
értekezletet tartottunk és meghatároztuk azokat a feladatokat,
amelyeket a projekt végrehajtása
során el kell végezni. Az érintett
önkormányzatok január 20.-ig.
jelentést adnak a feladatok végrehajtásáról.
Dr. Hauzmann János
címzetes főjegyző

Filmklasszikusok
az ITV-ben
Többen megkerestek bennünket azzal, hogy
szívesen vennék, ha újra lennének mozifilmek az
ITV-csatornán, mivel az Izsákon elérhető rengeteg
tévéadás ellenére igen kevés az igazán jó film.
Olyan, amelynek megnézésére tényleg érdemes
lenne időt fordítani. Szinte mindenütt az egykaptafára készült amerikai sorozatok mennek. A
kérésnek eleget téve megszereztük néhány klasszikus alkotás vetítési jogát. Ezek közül a Sasok
London felett című háborús filmet már láthatták
nézőink, akik közül többen is jelezték, hogy ez
valóban megérte a nézésére fordított időt. A
továbbiakban az Ötödik támadás, a Julius caesar,
a Bizalmi jelentés, A per, és a Cápavadász című
filmeket tűzzük műsorra. Hogy mikor melyik
kerül adásba, az a műsorismertetésből derül ki.
Az alábbiakban ismertetjük a filmek rövid tartalmát, melyből a szereposztás is kiderül. Olyan
színészóriásokat láthatunk egyebek mellett, mint
Marlon Brandó, James Mason, Richard Burton,
Irene Papas, Anthony Perkins, Jeanne Moreau,
Orson Welles, Romy Schneider és Franco Nero.

Julius Caesar

történelmi film, 12 éven felülieknek
R: Joseph L. Makiewicz
Fsz: Marlon Brando, James Mason, John Gielgud, Louis Calhern
Krisztus előtt 44-ben járunk, amikor a világ
urát, Julius Caesart immár negyedszer választják
konzullá Rómában. A hatalma teljében lévő államférfi újbóli uralma azonban nem mindenkinek
jelent örömöt, Caesar uralkodása ugyanis az egész
birodalmat megosztja Az elégedetlenkedők közül
a leghangosabb Cassius és Caesar fogadott fia
Brutus azonban nem elégszenek meg azzal, hogy
szóban mondjanak ellent a konzulnak: összeesküvést szőnek Caesar ellen, és még attól sem riadnak
vissza, hogy ha kell megöljék vezetőjüket. Caesar
és leghűségesebb követője, Marcus Antonius
még nem is sejtik, hogy miféle merénylet készül
ellene… És elérkezik március idusa…

Sasok London felett

háborús film, 12 éven felülieknek
R: Francesco De Masi
Fsz: Frederick Stafford, Van Johnson, Francisco Rabal
Zajlik a II. világháború és a németek szeretnék
Londont is leigázni, azonban az új légvédelmi
rendszer komoly akadályt jelent, hiszen hibátlanul működik. A nácik ördögi tervet eszelnek
ki és beszivárognak az angol hadseregbe, és így
próbálva meg működésképtelenné tenni a légvédelmi irányítást.

Bizalmas jelentés

12 éven felülieknek
R: Orson Welles
Fsz: Orson Welles, Robert Arden, Patricia
Medina, Paola Mori, Michael Redgrave
A különc pénzmágnás, Mr. Arkagyin hollétéről egyedül a Münchenben élő, kiöregedett piti
szélhámosnak van valami sejtelme. Ezért keresi
fel Guy Van Stratten, a cigarettacsempészettel is
próbálkozó volt kalandor, aki korábban Arkagyin
lányán, Rainán keresztül ismerkedett meg a titokzatos milliomossal. A csodabogár akkor azzal bízta
meg, derítse fel a múltját, mivel - állítása szerint
- amnéziában szenved. Az alkalmi nyomozó egyre
mélyebbre merül a múlt bugyraiba.

Az ötödik támadás

16 éven feülieknek
Fsz: Richard Burton, Irene Papas
1943-at írunk, a II. világháború tombol és
katonák milliói harcolnak Európában. Jugoszláviában is folynak a csatározások, a hitleri seregek küzdenek Tito partizánjai ellen. Suljeska
környékén óriási csata alakul ki, amely élet-halál
harccá fajul.

Cápavadász

12 éven felülieknek
R: Enzo G. Castellari
Fsz: Franco Nero, Michael Forest, Patricia
Rivera
Repülőgép-katasztrófa történik, ám a csodával
határos módon akad egy túlélő, aki jól tudja, hogy
a tengerbe zuhant roncsok hatalmas aranykincset
rejtenek. Minden egyes merülésekor az életével
játszik, hiszen a víz csakúgy hemzseg a vérszomjas
cápáktól…

A per

12 éven feülieknek
R: Orson Welles
Fsz: Anthony Perkins, Jeanne Moreau, Orson
Welles, Romy Schneider
Josef K., a szürke hivatalnok egyszer csak
arra ébred, per indult ellene. Fogalma sincs az
eljárás miért és hogyan zajlik, s igazából azt
sem tudni, kik, milyen bíróság tagjai illetékesek
az ügyében. A jelentéktelen állampolgárnak
eleinte megmételyezi mindennapjait a per, ám
később egyre inkább csak ez élteti. A tárgyalás
elhúzódik, közben furcsa kapcsolata alakul ki
egy lánnyal. Ügyvédje folyton nyugtatgatja,
rendben lesz minden, holott nem csinál semmit. Hosszú idő után mégiscsak megszületik
az ítélet: halál.
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Itt a farsang!

A vízkereszttől hamvazószerdáig tartó időszak a vigadozás, mulatozás, evés-ivás, bálozás, karneválozás ideje, amit aztán majd nagyböjt
követ. Alig léptünk át az új esztendőbe, január 6-án (azaz vízkereszt
vagy háromkirályok napján) máris kezdetét veszi a lakomázás, szórakozás másfél-kéthónapos időszaka. Ilyenkor egymást érik a különféle
bálok, mulatságok. A farsangi mulatságoknak a húsvét előtti negyvenedik napot, vagyis a húshagyókeddet követő hamvazószerda vet véget.
Magyarországon a középkorban, főként német mintára terjedt
el a farsang megünneplésének szokása. Igen változatos és sokszínű,
gazdag, részben vallásos jellegű néphagyomány kapcsolódott hozzá,
mint például álarcos és jelmezes alakoskodások (mint pl. a mohácsi
délszlávok busójárása), dramatikus játékok, báli mulatságok.
A farsangi mulatságokat gazdagon terített asztalok jellemzik, rajtuk
a különféle húsukból készített levesekkel, sültekkel és édességekkel.
Az alábbiakban néhány farsangi receptet adunk közre, melyek alapján
komplett ünnepi menüsort állíthatnak össze Olvasóink. Ajánlatunkban
természetesen megtalálják a hagyományos farsangi fánk receptjét is.
Levesek
Gombás korhelyleves
Hozzávalók: 25 dkg füstölt hús, 10 dkg füstölt kolbász, 40 dkg
savanyú káposzta, 10 dkg gomba, egy fej vöröshagyma, egy csokor
petrezselyem, 4 dkg liszt, 2 dl tejföl, 2-3 evőkanál olaj, őrölt bors,
pirospaprika, só.
A hagymát apróra vágjuk, olajban megpirítjuk, majd rátesszük
a kockákra vágott húst, és pirospaprikával szórjuk meg, majd pedig
hozzáadjuk a savanyú káposztát. Erre annyi vizet öntünk, hogy ellepje,
és fedővel letakarva főzzük. Közben a vékonyra szeletelt gombát kevés
olajban megpirítjuk, vágott petrezselyemmel, sóval, borssal ízesítjük.
A pirított gombát a káposztához keverjük, felengedjük, és felforraljuk.
Világos rántást készítünk, ezzel a levest besűrítjük. Végül beletesszük a
felkarikázott kolbászt, valamint a tejfölt, és még 2-3 percig forraljuk.
Húsételek
Farsangi részeges csirke
Hozzávalók: egy csirke, 8 dkg vaj, 3 dl fehérbor, 12 dkg füstölt
szalonna, majoránna, őrölt bors és só.
A megmosott csirkét kívül-belül megsózzuk, belsejét majoránnával, külső felületét borssal fűszerezzük. Az így előkészített csirkét magas
falú tepsibe helyezzük, leöntjük olvasztott vajjal, továbbá aláöntjük a
fehérbort. Sütőben, letakarva pároljuk, szükség szerint pótoljuk az
elpárolgott bort. Amikor megpuhult, hajszálvékony szalonnaszeleteket
borítunk rá, és ropogósra sütjük.
Boros pecsenye
Hozzávalók: 50 dkg sertéscomb, 2 zsemle, 3 dl fehérbor, 10 dkg
gomba, 10-10 dkg sárga- és fehérrépa, 5 dkg zeller, 1 tojás, 1 tojássárgája, 1 dl paradicsomlé, 1-2 evőkanál olaj, egy csokor petrezselyem,
őrölt szegfűbors, őrölt fehér bors, só.
A zsemléket a fehérborba áztatjuk, majd jól kinyomkodjuk, és
összekeverjük a szeletekre vágott, olajban megpárolt gombával, a
párolt zöldségekkel valamint az apróra vágott petrezselyemmel. Ezt
követően az egészet ledaráljuk, keverőtálba helyezzük, hozzáadjuk a
tojást, továbbá szegfűborssal, borssal, sóval ízesítjük, és összedolgozzuk. A húst négy nagy szeletre vágjuk fel, a szeleteket jól kiveregetjük,
a tölteléket elosztjuk rajtuk, majd felgöngyöljük a szeleteket. Kevés
forró olajban pirosra sütjük, hozzáöntjük a paradicsomlevet, valamint
a bort, és puhára pároljuk. Az így elkészített húst felszeleteljük, és
párolt zöldségekkel tálaljuk.
Tésztafélék, édességek
Sonkás kifli
Hozzávalók: 20 dkg liszt, 10 dkg vaj, 2 tojássárgája, 1 tojás, 1 dl
tejföl, 15 dkg sonka, 5 dkg vaj, pirospaprika, só.
A lisztet a vajjal, a tojássárgájával, kevés tejföllel és sóval tésztává
gyúrjuk. Vékonyra kinyújtjuk, és háromszögletű darabokra vágjuk. A
sonkát ledaráljuk vagy apróra vagdaljuk, vajjal és pirospaprikával gyúrjuk össze. Az így nyert sonkás tölteléket a háromszögletű tésztácskákon
elosztjuk, majd ezután a kis háromszögeket kifli formára feltekerjük,
tojással megkenjük, és forró sütőben megsütjük.
Farsangi fánk
Hozzávalók: 38 dkg liszt, 4 dkg élesztő, 6 tojássárgája, 7 dkg vaj,
8-9 evőkanál tej, 1 evőkanál cukor, 1 kávéskanál rum, negyed citrom
reszelt héja, csipetnyi só, olaj, vaníliás cukor, barackíz.
Az élesztőből a cukorral, kevés liszttel és négy evőkanál langyos
tejjel kovászt készítünk. A tál közepére - amelyben a fánk készül - tesszük a kovászt, köréje a lisztet. Betakarjuk, és langyos helyre tesszük,
amíg megkel. A tojássárgákat a sóval elkeverjük, és a liszthez öntjük,
hozzáadjuk az olvasztott vajat, valamint a maradék felforralt, kihűtött
tejet. Addig verjük, amíg hólyagos nem lesz (ilyenkor már elválik a
kanáltól), majd betakarva meleg helyen kelni hagyjuk. Végül lisztezett
deszkára borítjuk, és ujjnyi vastagságúra nyújtjuk ki. Ezt követően letakarjuk, és hagyjuk tovább kelni, majd kiszaggatjuk, és forró olajban
kisütjük (először fedő alatt, majd a megfordítás után már fedő nélkül).
A fánkokról az olajat szalvéta segítségével leitatjuk, majd meghintjük
vaníliás cukorral, és barackízzel kínáljuk.

IZSÁKI Hírek
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ÜGYELETEK

Rendelési időn kívüli
ORVOSI ELÉRHETŐSÉGEK
ÜGYELET: Szabadszállás, Mindszenthy tér 1. Telefon: 76/353-324
Az ügyelet igénybe vehető: hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön 16
órától másnap reggel 8 óráig, pénteken 13-tól szombat reggel 8 óráig,
szombaton, vasárnap és ünnepnapokon 24 órában.
AZ IZSÁKI ORVOSOK DÉLUTÁNI ELÉRHETŐSÉGE
hétfő: 12-16 óráig: Dr. Szántó Ágnes (T: 76/374-375)
kedd: 12-13 óráig: Dr. Bíró Sándor (T: 76/374-844)
13-16 óráig: Dr. Szántó Ágnes
szerda: 12-13. 30 óráig: Dr. Rigó József Zsolt (T: 76/374-190)
13. 30-tól 16 óráig: Dr. Bíró Sándor
csütörtök: 12-16 óráig: Dr. Rigó József Zsolt
péntek: 12-13 óráig: Dr. Bíró Sándor
Délutáni (12-16 óráig) ügyeleti telefonelérhetőség a zárójelben szereplő
telefonszámokon, illetve a 06-20-962-4594-es számon, 16 óra után pedig
a szabadszállási ügyelet számán.
Gyógyszertári ügyelet
Január 19-25: Szabadszállás, T: 76/358-029
Január 2-február 1: Izsák, T: 569-208
Február 2-8: Szabadszállás, Február 9-15: Izsák
Február 16-22: Szabadszállás
Kábeltévé ügyelet
Január 22-25. Izsák László tel: 20/475-79-66
Január 26- február 1. Farkas Zsolt tel: 20/436-74-00
Február 2-8. Izsák László, Február 9-15. Farkas Zsolt
Február 16-22. Izsák László
Rendõrség 06-20-384-9606, 06-20-384-7731
Polgárõrség 06-30-555-6645

ZOLTÁN ERIKA
ECDS
Táncművészeti
Iskola
MEGNYITJA IZSÁKI
ISKOLÁJÁT.
Beíratkozás:

2009. január 22. csütörtök
17 óra.
Helye: Táncsics Mihály
Általános és Zeneiskola,
Kossuth u. 39.

Információ, késõbbi beiratkozás:
06-20/9-875-974, 70/5-554-086
www.ecds.hu

2009. január 21.

A katolikus temetőkben
történő temetések
(hamvasztás is) ügyintézése:

Január 27. Kedd
14:00: Közvetítés a
képviselő-testület
üléséről
Január 28. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Megyei Krónika
19:35: A képviselő-testület
január 27-ei
ülése felvételről
Január 29. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Izsákiak mondják…
19:10: Megyei Krónika
19:40: Mátyási József
izsáki születésű
költő emlékezete,
halálának 160.
évfordulóján
20:20: Biztonsági Zóna
Február 4. Szerda
18:00: Kölyök TV (ism.)
19:05: Megyei Krónika
19:35: Református
Krónika
19:50: ITV mozi:
Julius Caesar
Február 5. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Megyei Krónika
19:35: Magyar
nyitány- Sztrapák
Ferenc könyvbemutatója Izsákon
20:45: Szivárvány Magazin
Február 11. szerda
18:00: Kölyök TV (ism.)
19:05: Megyei Krónika
19:35: Izsákiak mondják
19:40: Esti vendég
20:30: Biztonsági Zóna
Február 12. csütörtök
18:00: Kölyök TV
19:05: Megyei Krónika
19:35: Református
Krónika
19:50: ITV-mozi
Julius Caesar (ism.)

APRÓHIRDETÉSEK
Tanya eladó az Öregszőlőben 1600 négyszögöl
földdel. Tel.: 374-622
Cserépkályha építés
használt és új csempéből,
valamint hordozható kályhák és vaskályhák eladók.
Tel. :06- 70-502-2253

„Jóindulat” Kft. Temetkezés,
Kecskemét, Csabai Géza krt. 2.
(a régi korház hátsó
bejáratával szemben)
Telefon: 06-30-9639-222,
vagy
Molnár László, Izsák,
Vörösmarty u.2.
Tel.: 06-20-3113-572

Üzlethelyiség
kiadó
az iskolával
szemben a „SACI”
virágbolt mellett
(jelenleg bútorkereskedés)
Érd.: Holló Attila, Holsza Trafik
(Szabadság tér 3-5.)

Anyakönyvi Hírek
Születtek: Aranyi Enzó an.: Hartmann Katalin, Rózsa
Fanni an: Murai Anett, Vincze Árpád Bence an: Szeg Andrea,
Gonda Mihály Zoltán an: Hábenczius Erzsébet, Tóth Fruzsina
Réka an: Oroszi Anita.
Házasságkötés: Murai József –Kohút Annamária.
Meghaltak: Gyenes Imréné sz: Mezei Zsuzanna 79 éves,
Béke u. 18., Kállay László 74 éves, Rákóczi u. 36., Varga
György 69 éves, Hold u. 16., Hörcsög Albertné sz: Gyebnár
Mária 87 éves, Szily K. u. 21., Simon János 78 éves, Orgoványi
u. 4., Somogyi Béláné sz: Fábián Erzsébet 88 éves, Vasút u.
1., Laczi György 80 éves, Kecskeméti út 8/c., Csontos Imréné
sz: Rőfi Eszter 84 éves, Batthyány u. 39., Dubecz Sándor 86
éves, Tavasz u.12., Halasi Imréné sz: Radványi-Nagy Gizella
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éves, Jászai Mari tér 4., Radványi Nagy Lászlóné sz: Zsikla
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