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Tisztelt Izsákiak!

A 2013-as év végére értünk,
s ezzel elérkezett a számvetés
ideje is. Mint tudjuk nem
könnyű időket élünk, ám
ennek ellenére – amint az az
alábbi összegzésből is kiderül
-van miről számot adnunk.
1.) Járási Hivatal működésének megkezdése: Ebben
az évben kezdeték meg működésüket a járási hivatalok.
Izsák városa a Kiskőrösi Járási
Hivatalhoz került besorolásra. Ettől az időponttól kezdően a Bács-kiskun Megyei
Kormányhivatal Kiskőrösi
Járási Hivatal Izsáki Kirendeltségeként működött az
Okmányiroda és a Gyámhivatal. Valójában csak irányítási elkülönülés történt,
mivel a feladatellátás helyei
változatlanok maradtak és
legújabb ismereteink szerint
csak 2014-től működik Kormányablak az Izsák Kossuth
tér 8. szám alatti épületben
(volt Kft-iroda).
A kormányportál kialakítása
feltétlenül szükséges Izsák
város polgárai számára, mivel a jelenlegi okmányiroda
és gyámhivatali feladatok
mellett további pl. földhivatali, munkaügyi ügyintézési
lehetőségek is helyben lesznek lebonyolíthatók és közel
300 ügyben lesz alkalom
helyi ügyintézésre. Ezért a
városnak helyi vállalásokat
kell tenni, mert az akadálymentes közlekedés feltételeinek megteremtése mellett
a közterületről történő megközelítést is biztosítania kell.
Ezért esett a választás a volt
Kft-irodára.
2.) Közműszolgáltatások
átalakulása. Ugyancsak ettől
az évtől került átszervezésre

a víz-és közműszolgáltatás,
valamint az év során a hulladékgazdálkodás. Ez több
alkalommal volt vitatéma,
de a központi jogszabályok
egyértelműen rendelkeztek,
hogy milyen szervezeti háttérrel, árszabással és gyakorlattal kívánják a továbbiakban
a szétaprózott szolgáltatási
tevékenységet megoldani
és a rezsicsökkentést végrehajtani.
A tevékenység nyomán átalakult a város kizárólagos
tulajdonát képező Izsáki InnoKom Nonprofit Kft. fő
tevékenységi köre, mivel
megszűnt a víz-és szennyvízszolgáltatását és helyét a
városgazdálkodás-köztisztaság és a nem veszélyes hulladékok takarítása váltotta ki.
A gazdasági társaság átalakítása, valamint a tevékenység
módosítása bevételi kiesést
eredményezett a város költségvetésében.
Ugyancsak lépésre kényszerült a 17 település tulajdonátképező Izsák-Kom Térségi
Kommunális Szolgáltató Kft.
is, mely a hulladéktárolás és
kezelés mellett a begyűjtés
feladatainak ellátására is
kényszerült.
Egy értékelésnél nehézlehet, hogy felelőtlenség is
- egy év tapasztalata alapján
véleményt mondani, de utólag elmondható, hogy bár
tulajdonosi minőségében az
önkormányzat korlátozottá
vált, de a terhek részben
átkerültek a feladatot ellátó
gazdasági egységekre. Csak
néhány példát említenék:
közművezetési díj, hulladéklerakási díj, kötelező 10
százalékos rezsicsökkentés.

Sajnos azt is meg kell állapítani, hogy korábbi rendszereink alacsony árszinten
működtek (néhányan még
ezt is drágának és megalapozatlannak tartották és mindent megtettek azért, hogy
feszültséget gerjesszenek)
és a rezsicsökkentés olyan
állapotokat idézett elő, ahol a
zavartalan működés feltételei
is veszélyeztetettek.
Örömteli azonban az a hír,
hogy a központi jogalkotás
befogadta kezdeményezésünket a hulladékszállítás
gyakoriságát illetően és közös
összefogással a szolgáltató
szervezetet 25 település közel 70 ezer fős lakosságának
ellátására, sikerült fejleszteni
2013-ban és ezzel legalább
két évre az ott dolgozók
részére sikerült munkahelyvédelmet elérni, és a lakosság
részére biztosított szolgáltatásokat a kuka méreteinek
változtatásával bővíteni.
3.) Szervezeti és szerkezeti
átalakulások: Nem volt könnyű kezdés a közigazgatásban
sem, mivel először szabályozta a költségvetési törvény a
polgármesteri hivatalokban
foglalkoztatható köztisztviselők számát. Megnyugtatásul
szolgál, hogy településünkön
a létszámmal korábban sem
folytattunk pazarló magatartást, létszámunk pontosan
megegyezett a központi előírásokkal.

November 29-én pénteken,
a református temetőben vettek végső búcsút szerettei,
barátai, tisztelő, ismerősei
a november 17-én 88 éves
korában elhunyt Mihala
Ferenctől, Izsák díszpolgárától. A katolikus temetési
szertartást Podmaniczki
Imre esperesplébános végezte. A szakmai közösség
és az egykori munkatársak
nevében dr. Danyi József, a
Kecskeméti Főiskola nyugalmazott rektora búcsúzott kiemelve, hogy Mihala
Ferenc személyében korszakos eredményeket elért, kiváló gépészeti és hegesztési
szakembert tisztelhetett
a szakma. A szülőváros
nevében Tetézi Lajos, Izsák
díszpolgára mondott búcsúztatót:

ezen az első találkozásunkon
pertu, atyai jó barátságába
fogadott. Ami igen nagy
megtiszteltetés volt, s maradt számomra. Az elmúlt
két évtizedben aztán hol ritkábban, hol gyakrabban, de
sokszor találkoztunk. Ilyenkor szakmáról, politikáról, az
élet személyes és hétköznapi
dolgairól, izsáki emlékeiről,
Izsák mai mindennapjairól
beszélgettünk, hosszasan.
Most utoljára találkozunk.
Nehéz e ténnyel szembe-

Tisztelt gyászoló család!
Tisztelt búcsúzók!
Mihala Ferenc gépészmérnök, címzetes egyetemi docens, az Északés Kelet-Magyarországi
Nemzeti Tanács 1956-os
elnöke, Izsák díszpolgára ravatalánál állunk és
búcsúzunk. Feri bácsit

sülni, hiszen egy szakmai és
emberi értékekben gazdag,
tisztességben megélt életút
végső állomásához érkez-

szakmai híre alapján már
jóval korábbról ismertem,
mint ahogy találkoztunk
volna. Személyesen 22 éve,
1991 szeptemberében találkoztunk először. S noha
negyedszázadnyi korkülönbség volt köztünk, már

tünk. Tisztesség, emberi és
szakmai kiválóság, másokért vállalt feltétlen kiállás.
Ha címszavakban próbálom
összegezni Feri bácsi 88
esztendejét, akkor ezekben
foglalhatom össze.
1956-ban, a miskolci egye-

Folytatás a 2. oldalon.

Közös adventi várakozás
A hagyományoknak megfelelően advent vasárnapjain
idén is közös gyertyagyújtásra várják a szervezők az
izsákiakat. A közös nagy adventi koszorú mellett ez évtől
azonban közös Betlehem is
hívogatja a karácsonyvárókat a főtéri alkalmakra. A
Tegyünk Izsákért Egyesület
elnöke és titkára a tavalyi
gyertyagyújtások alkalmával
vetette fel a városi Betlehem
felállításának gondolatát.
Geiszt István fafaragó még
akkor, a felhívás elhangzásakor elvállalta, hogy az
idei adventre adományként
kifaragja a Szentcsaládot és
a három királyokat ábrázoló
szoborcsoportot. A munka
megkezdése előtt komoly
előtanulmányokat végzett,
bibliai képeskönyveket lapozgatott, az interneten nézelődött, s májustól nekilátott formába önteni az ezek
alapján kialakult elképzelését. Nem kis vállalását időre

Ára: 150 Ft

tem fiatal oktatójaként,
hallgatói és a miskolci
munkások bizalmából ka-

pott, s általa felelősséggel
elvállalt szerepéért – noha
semmiféle fegyveres harcban nem vettek részt előbb halálra akarták ítélni, végül 1957. augusztus
29-én tizenöt évi börtönt
kapott, mely büntetést a
Legfelsőbb Bíróság 1957.
december 30-án tíz évre
mérsékelt. E tíz esztendőből hatot leült. Az 1963-as
amnesztiával szabadult.
Szabadulása után előbb a
Kiskunfélegyházi Vegyesipari Gépgyár mérnöke,
majd 1986-os nyugdíjazásáig a Vegyépszer Tiszakécskei Gyárában műszaki
és gazdasági tanácsadó,
a műszaki fejlesztési csoport vezetője. Számos hegesztéstechnikai kutatás
vezetője és szabadalom
kidolgozója.
Folytatás a 2. oldalon.

Köszönet
teljesítette, s egy gyönyörű
karácsonyi ajándékkal lepte
meg a város közösségét. Az
alkotásokhoz a fát Hajma
Lajos fakitermelő vállalkozó, az istálló elkészítéséhez
szükséges faanyagot Góhér
Zoltán erdész biztosította.
A felépítésben Beke István és
munkatársai, valamint az önkormányzat fizikai dolgozói
közreműködtek. A szobrok
rögzítő talapzatának anyagát
a Páli család adományozta.
Mint István elmondta, igen

sok gratulációt, elismerést
kapott munkájáért. Ezek
közül a legmegkapóbb talán
az volt számára, amit egy
hölgy mondott neki, miszerint amikor naponta elmegy
a Betlehem előtt megmelegszik a szíve és önkéntelenül
elmond egy Miatyánkot. Ez
egy igazi karácsonyi ajándék,
ezért érdemes volt dolgozni
– mondja István. Az alkotó
ígérete szerint minden évben
egy-egy újabb szereplővel
bővíti a szoborcsoportot.

A karácsony előtti napokban nagy meglepetéssel
kereste meg az Izsáki ÁMK
Óvodájának gyermekeit
Nagy Ferenc a NAGYTRAKTOR Kft. tulajdonosa.
A gyerekek számára hasznos, és kedvelt játékokkal
(kukásautók, munkagépek,
traktorok, eke, sószóró,
állatszállító kamionok)
ajándékozta meg a gyerekcsoportokat. A kicsik nagy
örömmel vették birtokukba
a játékeszközöket.
Szívet melengető érzés
tudni, hogy vannak embe-

rek, akik jövedelmük egy
részét mások megsegítésére
ajánlják fel, és egy gyermekintézménynek juttatnak el
ilyen adományokat.
Örülünk ennek a kezdeményezésnek és bízunk benne,

hogy az elkövetkező években is gondol majd ránk.
Köszönjük és kívánunk
mindenkinek áldott, békés
Ünnepeket!

Izsáki ÁMK
Óvodájának Dolgozói

IZSÁKI Hírek

. oldal

Végső búcsú
Mihala Ferenctől

Folytatás az 1. oldalról.
Zsilmó László Kossuth díjas professzorral közösen komoly munkát
végzett a magyarországi bauxitból
történő titán előállítás, később a
fémtitán feldolgozás, hegesztés
technológiájának kidolgozásában.
Utóbbiakban elért eredményeit
nyugatnémet és szovjet szakemberek is eredményesen felhasználták.
’56-os múltja miatt azonban azzal is
szembesülnie kellett, hogy fejlesztései, újításai önállóan a saját neve
alatt, nem jelenhettek meg. Ezért
újításaiba be kellett vonnia másokat is. Többször csak névlegesen,
hogy azokból valóban szabadalmak
lehessenek.
A rendszerváltás után aztán számos
szakmai elismerésben, kitüntetésben
részesült. Forradalmi helytállásáért
2006-ban, az 1956-os Forradalom
és Szabadságharc 50. évfordulóján
Sólyom László köztársasági elnök a
Nagy Imre Érdemrenddel tüntette
ki. Szülővárosa, Izsák, 2002-ben
az Izsákért Emlékérmet, 2004-ben
az Izsák Díszpolgára címet adományozta számára. Nekem is, másoknak is sokszor elmondta, számos
kitüntetései közül e kettőre volt a
legbüszkébb. Mert ezek a szülőfalu,
a szülőváros szerető üzenetei voltak
számára. Bizonyítékai annak, hogy
nemcsak neki fontos Izsák, hanem
Izsáknak is fontos ő.
Feri bácsi mindig, mindenütt
izsákinak vallotta magát, büszke volt
izsáki gyökereire. Egyetlen rádiós,
tévés, vagy újságnyilatkozatában
sem mulasztotta el ezt hangsúlyozni. Ahogyan azt sem, hogy az
Istenbe, a munkába, és az emberi
tisztességbe vetett hitének alapjait
szorgos izsáki szüleitől és a dolgos
izsákiaktól kapta.
Ez az izsáki örökség aztán minden
nehézségen átsegítette. A börtön-

beli kínzásokon, a szabadulás utáni
mellőzéseken. A kicsinyes emberi
igazságtalanságokon.
Maga szenvedélyesen kereste az
igazságot. A politikai igazságot is.
Ezért írta meg a Bűntelenül büntetve című könyvében az 1951-es
izsáki koncepciós kulákper történetét. Hosszas és alapos kutatásai
alapján igazságot szolgáltatott a két
kivégzett és a tizenhét bebörtönzött
izsákinak. Földijeink sorsán át megmutatva az embertelen diktatúra
kegyetlenségét. Hitelesen tehette,
hiszen maga is szenvedő alanya
volt ennek.
Ám emelt fővel viselte a megpróbáltatásokat. Ebben az Izsákról
kapott szellemi és erkölcsi örökség
mellett erős támasza volt szerető
felesége, akivel 1951-ben kötöttek
házasságot. Aki a meghurcoltatások
és a börtönévek alatt is hűségesen
kitartott mellette. S aki most, több
mint hat évtized után búcsúzni
kényszerül attól, akivel egy volt az
élete. Egy volt hitben, hűségben, emberi tisztességben, helytállásban.
Búcsúzik a szülőváros is.
Kedves Feri bácsi! Emlékedet tisztelettel megőrizzük. Sok minden
fog rád emlékeztetni. Iskolásainkat
például az a sok értékes könyv,
melyeket az iskolai könyvtárnak
adományoztál. Az Izsáki Hírekben
megjelent írások, az Izsáki Televízió
felvételei is őrzik emlékedet, forradalmi helytállásodat, a munkában és
magánéletben becsülettel végigvitt
életed példáját. Mely példa most, a
hited szerinti végső bíró elé állva bizonyosan nem találtatik könnyűnek,
hiszen a születésedkor Tőle kapott
talentumaiddal jól sáfárkodtál. Életpályád e földről indult, s most ide
tértél vissza örök nyugalomra.
Nyugodj békében, Isten áldjon,
Feri bácsi!

TÁMOP
HÍREK
Iskolánk 128,5 millió forintot nyert
a TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0979
pályázaton. A fenntartóváltás miatt
jelentős késéssel bár, de megkezdődhetett a projekt megvalósítása.
A közbeszerzési eljárás lezajlása
után az intézmény 28,5 millió forint
értékű sport, audiovizuális, informatikai és egyéb eszközzel gazdagodott.
A tanulók örömmel vették birtokba
a 30 db teljesen felszerelt kerékpárt,
rollereket, nordic walking felszereléseket, dzsúdó szőnyegeket, modern
aerobik felszereléseket, tornász kellékeket, kosárlabda állványokat, stb.
Felsorolni is nehéz lenne az értékes
kültéri és beltéri sporteszközök sokaságát, amelyek a jövőben tanulóink
erőnlétének javítását és szabadidejük
hasznos eltöltését szolgálják majd.
Az iskola és a sportcsarnok is
nagyértékű hangosító berendezéssel
gazdagodott, valamint jónéhány, az
egyes tantárgyak tanításához és a
szabadidős programokhoz egyaránt igénybe vehető egyéb eszközt:
mikroszkópokat, ambu babákat,
elsősegélynyújtó eszközöket, sátrakat, hálózsákokat, laboratóriumi
eszközöket, kertészeti eszközöket
stb. vásárolhattunk.
Elindultak, illetve folyamatosan
indulnak az erre az évre tervezett, a
pályázat finanszírozásával megvalósuló programok is: néptánc, társas-

tánc, séta Izsákon, úszás, tömegsport
foglalkozások, agresszió kezelés,
egyéni megküzdőképesség fejlesztése a diákotthonban kialakítandó
sószoba segítségével, családi életre
nevelés, félévenként egészségnapok
mozgásos programokkal, egészséges
ételek kóstolójával, drogprevenciós
és egyéb előadásokkal, nyelvi témahetek, nyelvi vetélkedők, közlekedési
ismeretek oktatása, informatikai
szakkör, stb. A tavaszi-nyári időszakban számos táborozási lehetőség
nyílik a tanulók számára: itthon,
illetve külföldön megvalósuló nyelvi
táborok, lovas tábor, tornász-horgász
tábor, ökotábor, erdei iskola.
Hamarosan megkezdődnek a nevelőtestület részére a pályázat által
finanszírozott képzések, melyek
segítségével kollégáink a legmodernebb pedagógiai módszerek birtokába juthatnak. A programok sora a
következő tanévre is átnyúlik, hiszen
a pályázat befejező időpontja 2015.
március 31. A pályázat az Európai
Unió támogatásával a magyar állam
társfinanszírozásában valósul meg.
Kérem a Tisztelt Szülőket, hogy
tegyék lehetővé gyermekeiknek a pályázat programjaiban való részvételt,
örüljünk együtt iskolánk sikerének!
Gera Árpád Zoltánné
intézményvezető

2013. december 17.

Az Arany sárfehér Szőlő- és Bortermelők
Szövetkezetének tájékoztatója
„a gyengék erőssége az egység”
Az év utolsó hónapjában lassan
mérleget vonhatunk gazdálkodásunk eredményéről. A kiforrt újborok mellett számvetésre is lehet
időt szakítani. Elkezdődnek a téli
gazdaesték. A programok szervezése, időpontok, előadók véglegesítése január közepére várható.
2013. december 6-án kihirdették a Magyar Bor Akadémia által
gondozott Év Bortermelője cím
nyertesét. A díj nem egy bor kiváló
minőségének elismerését jelenti,
hanem a nyertes bortermelő több
éven át tartó, kiemelkedő teljesítményéért, borainak állandó kiváló
minőségéért, azok hazai és külföldi
sikereiért adományozható. Ez tehát
a magyar borászok által elnyerhető
legrangosabb hazai kitüntetés. A
2013. Év Bortermelője díj nyertese:
Gálné Dignisz Éva.
Mindenekelőtt le kell szögezni,
hogy sajnos hajlamosak vagyunk
elfelejteni, hogy hazánk nem csak
a drága, felső kategóriás, elegáns

„ünnepi” boroknak a szülőföldje,
hiszen nemzetközi mércével is
mérve kiváló, zamatos, mindennapok könnyed, gyümölcsös borát,
megfizethető borokat legnagyobb
borvidékünkön, a Kunsági borvidéken lehet megtermelni. Hála a Jóistennek, hogy ez így van, különben
nyugodt szívvel megelégedhetnénk
mindössze 500 hektár szőlőterülettel rendelkező családi birtokokkal.
Éppen ezért hatalmas eredmény,
hogy 2007 után újra ismét egy
kunsági borász, s a díj történetében
először egy hölgy nyerte el a méltó
kitüntetést, akinek szívből gratulálunk. Éva párjával, Csabával együtt
a minőségi szőlőtermelés és borászkodás elkötelezett hívei. A hír
azért is örömteli számunkra, mert
Gálék több mint 8 éve termelői
csoportunk tagjai és termelőinkkel
volt szerencsénk ültetvényeiketborászatukat megtekinteni, kiváló
minőségű boraikat megkóstolni.
2013. november 30-ig lehetett a

ÉVZÁRÓ

Tisztelt Izsákiak!

Folytatás az 1. oldalról.
A változás elérte az oktatást is, mivel az általános iskola, az alapfokú
művészetoktatás és a napközi otthon szakmai munkájának irányítása
a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központhoz került át, míg a város
Képviselő-testülete vállalta, hogy
a 2014. évi önkormányzati választásokig felvállalja az intézmények
működtetési kiadásait. Valójában
e szakterület átszervezése úgy történt meg, hogy a változásokat sem
a diákok, sem pedig a szülők nem
vették észre. A képzés ez év szeptemberétől - felmenő rendszerben- a
testnevelési órák terhére kiterjed a
lovas oktatásra is. Ehhez a feltételeket megosztva az Önkormányzat és
a fenntartó intézmény biztosítja.
4.) Állami finanszírozási változások: A költségvetési törvény
2013. évben már feladatellátást
finanszíroz, így a támogatások
pontos fizikai és létszámi paraméterekkel alátámasztottak. Ebben az
évben hajtotta végre a Kormány a
településünket érintő adósságkonszolidációt, melynek részeként kiváltásra került a kötvény-állomány
és a likvidhitel 86 százaléka is. Ez is
hozzájárult, hogy a 2013-es költségvetési évben több projektet tudtunk
finanszírozni, illetve végrehajtani.
Jelenlegi ismereteink szerint ez a
folyamat 2014. évben fog zárulni
és kialakul egy olyan állapot, hogy
a város korábbi kötelezettségvállalásai alól mentesül.
5.) A 2013. évben végrehajtott és
megkezdett városi projektek:
a.) DAOP-3.1.2/A-11-2011-0016.
Izsák Város Komplex kerékpárforgalmi fejlesztése”
A beruházás
keretében Kisizsák–kápolna és
Izsák–református temető közötti
nyomvonalon kerékpárút került
megépítésre, melynek műszaki
átadási és forgalomba helyezési
eljárásai a napokban fejeződnek be.
Sok pozitív megnyilvánulás mellett
több – nem építő jellegű- kritika is
megfogalmazódott, melyek kijavítására a testület figyelmet fordít és
2014-ben erre forrásokat különít
el, mivel a kért módosítások nem
szerepeltek az eredeti pályázati
dokumentációban.
b.) DAOP-4.2.1-11-2012-0012.
„ Kapacitásbővítő óvodafejlesztés

Izsákon” A Kodály Zoltán utcai óvoda bővítése sikerrel végrehajtásra
került és önkormányzati önerővel
kiegészítve azokon a részeken is
fejlesztéseket hajtottunk végre,
melyek a konkrét pályázatban nem
szerepeltek. Nem titkolt cél, hogy
idővel a két óvodaegység egy helyen
kerül összevonásra.
c.) KEOP-6.2.0/A/11-2011-0138.
„ Házi komposztálás bevezetése
Izsákon” A helyi fejlesztés szervesen illeszkedik az új hulladékgazdálkodási törvényben és annak
indokolási részében meghatározott
alapelvekhez és hozzájárul a lakosság környezettudatos magatartásának kialakításához. A kihelyezett
több mint 200 edény reményeink
szerint hozzájárul a telepre kiszállított és járulékfizetés alá eső
hulladékmennyiség csökkenéséhez
és kialakul a komposzt előállítás
gyakorlata.
d.) KEOP-7.1.0/11-2011-003. „
Izsák Város és Térsége szennyvízberuházása.” Ez a projekt valójában
első lépcsője egy nagyobb léptékű
beruházás (korszerűsítés) végrehajtásának.
A pályázat elsődleges célja egy
jogerős vízjogi engedély beszerzése
és a kapcsolódó műszaki, kiviteli
tervek elkészítése. Ez a projekt
készítette elő a KEOP-1.2.0/0911-2013-0028 számú „Izsák és
Térsége szennyvízberuházás II.
ütem” pályázatának benyújtását. A
beruházás során teljesen megújul
a jelenlegi rendszer. Terveink szerint megszűnik a Kisizsákot sújtó
szaghatás, a tisztítótelep új műtárgyakkal egészül ki, melyek lehetővé
teszik a havária esetek kezelését
is. Ezen túlmenően a települések
közötti nyomórendszer és az átemelő állomások korszerűsítése is
megtörténik. A pályázat szerepel
a kiemelt kormányzati projektek
között és várható költsége 562
millió forint.
e.) Az év során sikeresen valósítottuk meg a TÁMOP-3.2.13-12/12012-0014. „Az Izsáki Kulturális
Szolgáltató Központ Nevelési- és
Oktatási Intézmények támogató
tevékenysége„ projektet is, mely
az iskola- művelődési ház közötti
kapcsolatot teszi harmonikussá és
egymáshoz kapcsolódóvá.

Telepítési Jogtartalékból összesen
100 ha nagyságban kizárólag fiatal
mezőgazdasági termelő minősítéssel rendelkezők számára jogokat
igénybe venni. Remélhetőleg ez a
lehetőség tovább folytatódik, amire
a korábbinál is nagyobb érdeklődés
mutatkozik.
A levél és talaj analízis eredmények
és a jegyzőkönyvek, azok részéről,
aki még nem vette át, átvehetők a
szövetkezeti irodán.
Minden kedves szőlőtermelőnknek ez úton is kívánunk, áldott,
békés karácsonyt, boldog új évet,
pihentető télidőt, erőt gyűjtve a
következő termelési év eredményes
munkáihoz.
A szövetkezet tagjai kérdéseikkel, személyesen, telefonon, vagy
interneten is (aranysarfeher@svnet.hu) kereshetnek bennünket. A
www.aranysarfeher.hu weblapon
is igyekszünk friss információkkal
segíteni tagjaink tájékozódását.
Vezetőség
Az elszámolások folyamatban
vannak, de a közel 450 milliós
fejlesztés az utóbbi évek egyik legsikeresebb területe az önkormányzat
tevékenységének. Ezt a munkát
kívánjuk folytatni egy tanyagondnoki szolgálat kialakításával és a
két iskolai épület energiatakarékos
működtetésével párosuló fejlesztéssel a Környezet és Energia Operatív
program keretében.
6.) Rendezvények: Az év során
Izsák városa lehetőséget kapott,
hogy Budapest helyszín helyett
megszervezze és lebonyolítsa a VIII.
Négyesfogathajtó Európa Bajnokságot. Városunk élt a lehetőséggel és
a Vidékfejlesztési Minisztérium fővédnöksége mellett olyan versenyt
szervezett és bonyolított le, mely a
visszaérkező levelek, fotók, média
tudósítások szerint példaértékű
és színvonalas volt. Izsák város
lakossága ismételten bizonyította,
hogy szereti városát és ezúton is
megköszönöm a porták és a közterületek rendbetételére elvégzett
munkájukat.
Ugyancsak színvonalas rendezvény volt a XXIX. Sárfehér Napok
rendezvénye is, hiszen a kilátogatók
és ideérkezők megtapasztalhatták,
hogy városunk büszke hagyományaira, azokat ápolja és fejleszti.
Nem feledkezhetem meg a május
hónapban megszervezett Tésztamajálisról sem, mely már kétnapos
rendezvénnyé nőtte ki magát. A
programokban jól kapcsolódott
egymáshoz a tömegsport, a gasztronómia, a vállalkozások életének
bemutatására irányuló kiállítások
és a szakmai programok.
Összefoglalóként megállapíthatjuk, hogy Izsák városa 2013-ban egy
sikeres évet tudhat maga mögött. A
rendelkezésünkre álló forrásokat
beosztottuk, a pályázatokon jól szerepeltünk, a központi jogszabályi
változások elvárásainak megfeleltünk és a jól végzett munkák után,
ha erre lehetőség nyílt tudtunk
ünnepelni is.
Megköszönöm a város lakóinak
munkáját és támogatását, a Képviselő-testület segítségét és a civil
szervezetek, egyházak, munkatársaim önzetlen munkáját. Boldog,
békés karácsonyi ünnepeket és
boldog új esztendőt kívánok minden Izsákinak!
Mondok József
polgármester
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Futball hírek

Mint Ungor Pál edzőtől megtudtuk, a 2013/2014-es bajnokság kezdetén az izsáki
futballcsapat új csoportba,
a keleti csoportba került. A
játékoskeret maradt a régi,
viszont az ősz folyamán sok
rutint és tapasztalatot sikerült
szerezniük a játékosoknak,
ami az eredményen is meglátszik. Jelenleg az 5. helyen áll
a csapat, mindössze 2 ponttal

lemaradva a dobogóról.
Heti két edzést tartanak ezeknek elég jó, úgy hetven százalékos a látogatottsága, természetesen a száz százalék a cél.
A serdülő csapat a középmezőnyben áll a bajnokságban.
Hetven izsáki gyermek vesz
részt a Bozsik Programban
akik szintén megállták helyüket a részükre szervezett
tornákon.

TETÉZI LAJOS

Gondolom...

...alig van olyan ember, akit az advent, a karácsonyi várakozás meg ne érintene. Mássá válnak
ilyenkor a gondolatok. Szelídülnek, mélyebbé
válnak még azok is, amelyek év közben viharos
indulattal kavarognak bennünk. Mert az adventi
gyertyák lángjai a legsötétebb zugokba is képesek fényt vinni - ha
nyitott szívvel állunk eléjük. Megmutatják hétköznapi indulataink
céltalanságát. Megmutatják, hogy velük semmit meg nem oldhatunk,
csupán újabb indulatokat keltünk másokban és önmagunkban.
Ahogy azzal is szembesítenek, hogy nélkülük egészen más emberré
is lehetnénk.
Gondolom, arra is ráéreznek sokan, hogy ez egyfajta csoda. Jobbik
énünk egy kevéske kis győzelme. Egy olyan világba való bepillantás,
ahová lelkünk mélyén mindig is vágyakozunk, de konokságból, rosszul értelmezett büszkeségből képtelenek vagyunk odatartozóvá válni.
Az újabb és újabb adventek és karácsonyok újra és újra felkínálják a
lehetőséget, de mi újra és újra elbukunk. Ám mégis jó ez a várakozás,
mert remény van benne. S e remény mögött egy bizonyosság, hogy
a kétezer évvel ezelőtt megszületett gyermek bármikor felemel bennünket botladozásainkból. Ha kérjük. Ha elfogadjuk felénk nyújtott
segítő kezét.
Gondolom, azt is átérzik sokan, hogy ilyenkor elcsendesül kicsit a
világ. Talán tényleg közelebb kerül egymáshoz az égi és földi világ.
Még azok számára is megtörténik valami, akik nem hiszik azt a
fenti világot. Talán előttük is megjelenik egy rövid pillanatra Jákob
lajtorjája, amelyen az angyalok járnak föl, s alá a Földet és az eget
összekötő hosszú létrán. Utat mutatva mindenkinek. Az advent a várakozó csend ideje. A csendé, amelyben meghallhatjuk önmagunkban
mindazt, ami igazán emberi. Számot vethetünk arról, hogy egykori
gyermeki önmagunkból mi maradt meg bennünk. A gyermekéből,
aki csak a jót, a szépet, a derűset ismerte, s ezzel állt a felnőtt világ
kapujában. Ám átlépve azon megismerte ezek ellentétét, és igen nagy
szüksége lett új és új adventekre. Készüljünk hát belső csendességgel,
de másokra is odafigyelve az idei adventben, és vegyük észre azt is,
ha valahol segíteni kell. Vessünk számot a mögöttünk hagyott esztendőről. Mit végeztünk el? Mit nem? Számoljunk el jótetteinkkel, de
hibáinkkal is, mert azok is mi vagyunk, s merítsünk erőt a mostani
adventből és karácsonyból ahhoz, hogy jövő ilyenkor a hibákból
kevesebbel kelljen elszámolnunk...
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Izsáki motoros siker Németországban

Ilyen volt...
25.000 négyzetméteren 330 kiállító, több mint 800 átalakított
motorkerékpár. Ez volt a december 5. és 7. között megrendezett
Custom Bike Show 2013. Németországban. A világ minden tájáról
érkeztek kiállítók, versenyzők.
Az USA-tól Európán át egészen
Japánig terjedt a skála. Egy igazán
neves motorépítő Bill Dodge a
következőt nyilatkozta a showról: „Soha nem számítottam volna
arra, hogy egy ilyen kicsi német
városban rendezett show elhomályosít minden mást. Engem
teljesen elkápráztattak és biztosan
jövőre is vissza fogok jönni.”
A show-n tizennégy kategóriában
hirdettek győztest a chopper-től a
cafe racer-ig, de ami számunkra
igazán fontos, az a street fighter kategória, hiszen itt magyar
első hely született. A tulajdonos
Prikkel László, az építő Nádasi
Csaba, a szegedi Mad Fighters
Performance-től.

... ilyen lett
A motor egy Honda Pan European
st1100 alapra készült street fighter. Mint Prikkel László elmondta
ez egy olyan motor amihez nem
nagyon szoktak hozzányúlni a motorépítők. Tehát már maga a típusválasztás is különleges. Mindössze
a gép lelke, a motor, valamint a váz
maradt meg az eredeti motorkerékpárból. Minden mást átépítettek,
az összes kiegészítő kézzel készült.
Arra törekedtek, hogy ne csak egy
„szobor” készüljön hanem egy
ténylegesen használható gép. A
szándék teljesült, hiszen a műszaki
vizsga is sikerült.
A motor első megmérettetése a
Budapesten megrendezett EMATon volt, ahol szintén első helyet
szerzett kategóriájában. Ezután
gondolták a készítők, hogy egy
külföldi kiállításon is érdemes
lenne próbálkozni.
* A street fighter kategóriának
is volt korábban külön versenye
Európában, de sajnos az már két

éve nem kerül megrendezésre.
Így kerestünk egy másikat és így
találtuk meg a 2005 óta megrendezésre kerülő Custom Bike
Show-t. Küldtünk egy részletes
bemutatkozó anyagot, s erre érkezett a meghívás. Ez egy rendkívül
profin szervezett kiállítás, rengeteg résztvevővel. Valójában az
esélytelenek nyugalmával indultunk neki a versenynek, így aztán
nagyon meglepődtünk azon a telefonhíváson, amely arról értesített
bennünket, hogy jelenjünk meg a
színpadnál a motorral. Ott szembesültünk aztán azzal az örömteli
ténnyel, hogy nem csak helyezést
értünk el, hanem az első helyet
sikerült elnyernünk. Szeretnénk
még egy dél-európai kiállításra is
eljutni ezzel a motorral. A távlati
terv pedig az, hogy értékesítjük és
a következő ötletünket valósítjuk
meg az érte kapott pénzből – összegzett Prikkel László.
Tetézi Attila

Egy éves a kerekasztal!

Pontosan egy esztendővel ezelőtt alakult meg az
Izsáki Civil Kerekasztal (ICK). Ennek alakalmából a
székfoglalók, akiknek a száma már közel negyven fő,
nyilvános ülésen értékelték az elvégzett munkát. Jóleső érzéssel állapították meg, hogy 2013-ban számos
színvonalas rendezvénynek adott helyet Izsák, amelynek megrendezésében jelentős szerepet vállaltak a
civil szervezetek és lokálpatrióta önkéntesek.
Az együttműködés és a tájékoztatás elősegítése
érdekében, már nemcsak az Izsáki Hírekben, az
ITV-ben, vagy plakátokon, hanem az interneten,
az ICK által működtetett honlapon (ick.izsak.hu)
keresztül is elérhetővé váltak programjaink. Az
IZSÁKI PROGRAMTÁR naptárszerűen tartalmazza
a rendezvényeket, és míg vele párhuzamosan a Fa-

cebook-események adta lehetőségeket kihasználva,
kiegészítő információk (képek, vélemények) is
megtalálhatóak. Tény, hogy a programok internetes megjelentetése még nem teljes körű, de azon
vagyunk, hogy lehetőleg minden olyan esemény,
amely a széles érdeklődésre tarthat számot, eljusson
az emberekhez.
A kerekasztal munkájában résztvevő civil szervezetek, vállalkozások és lelkes önkéntesek eddig
megvalósult együttműködése példaértékű. Ez a
bizonyíték arra, hogy összefogással, sokkal hatékonyabban vagyunk képesek a közösség érdekben
kitűzött céljainkat megvalósítani. Elismerés és
köszönet illeti meg mindazokat a székfoglalókat,
akik a saját feladataikon túl az ICK működésének
eredményesebbé tétele érdekében megosztották
véleményeiket, amellyel erősítették azt a hitet, hogy
bár egy közösségért dolgozni nem könnyű feladat,
de nemes és örömteli.
Jelmondatunk szellemében, hogy városunkat még
szebbé és élhetőbbé tegyük, biztatjuk székfoglalóinkat áldozatos tevékenységük folytatására és
kérjük mindazokat, akik eddig még nem fedezték
fel az ICK adta lehetőségeket, kapcsolódjanak be a
munkánkba!
Faragó Gábor ICK koordinátor

Ajándékozzanak izsáki könyveket karácsonyra!

MEGEMLÉKEZÉS
„Mi számomra a boldogság?
Legyen béke, szeretet és harmónia a szívemben
és ezt sugározni is tudjam mások felé.
Fürdeni és megpihenni Isten szeretetében.”
(dr. Nagy Izabella, 2004. július 10.)

„Aki ismerte Őt csak szerette”
Egy éve már, hogy
szerettünket elveszítettük.

ORESKÓNÉ
DR. NAGY IZABELLA

halálának évfordulóján köszönetünket fejezzük ki
azoknak, akik felkeresték a sírját, virágot, koszorút
helyeztek el, imát mondtak érte!

Szerető családja

IZSÁK VÁROS
Az izsáki katoliIzsáki alkotók
TÖRTÉNETE
kus egyházközség
antológiája
Karácsonyi szuper akciós és a Szent MihályÁr: 500 Ft.
ár: 3000 Ft.
templom története Megvásárolható a
Megvásárolható: Holsza TraÁr: 500 Ft.
szerkesztőségben
fik, Izsák Innokom Kft, Izsák
Megvásárolható a
Kincsei Bolt, Szivárvány Üzlet katolikus plébánián

Kostka László
Új
szőlészeti
albuma
Ár: 1000 Ft.
Megvásárolható
a Royalsekt Zrt-nél

IZSÁKI Hírek
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Ünnepváró
Fekete István

Karácsony éjjel
A konyhából behallatszott
a tűz pattogása, de aztán betették az ajtót s a kocsmában
csend lett. A bádog lámpaernyő karimája némán hajlongott
a repedezett gerendán és amint
a láng megbillent, mintha valaki sóhajtott volna.
Az ablakok arcán csendesen szivárgott a cseppé hűlt
pára, az ajtókilincs ferdén
állt, mintha valaki be akarna
jönni s a székek úgy álltak az
asztalok mellett, mintha fáradt
karjukkal szívesen az asztalra
könyököltek volna.
Ekkor megpendült egy húr a
kemence mellett. Az öreg Tallér rátette kezét a cimbalomra,
mert véletlenül ütötte meg a
húrt, de a lágy zendülés már
szétszállt a szobában, megsimogatta a falakat, lengett a
levegőben, aztán visszahullt
a cimbalomra, mint fészekre
a madár.
Zimányi felemelte fejét. A
homályban nem látta az öreg
cigányt, de érezte, hogy nézi.
Töltött magának.
- Van poharad, Tallér? Hát
akkor tartsd ide.
Ittak. A lámpa hunyorgott s a
cigány visszaült a sötétbe.
- Hajajaj!
- Mért sóhajtozol, Tallér?
- Csak úgy sóhajtozok, instállom. Minek örüljek? Elmúlik
minden.
- Elmúlik, Tallér. De ezt úgyis
tudjuk. Muzsikálj!
- Ma?
- Ma. Csak úgy magunknak.
A kocsmáros benézett az
ajtón, megtöltötte az üveget,
aztán kiment. A cimbalom
halkan beszélgetni kezdett.
Akadozva, mintha emlékeiben
keresgetne. Néha felkiáltott,
néha megjajdult, aztán csak
dúdolgatott, mint a pusztán
kaszáló szél. Zimányi elnézett
valahová, fehér haja puhán
simult halántékához és arra
gondolt, mi lesz, ha egyszer
elhallgat a cimbalom, elalszik a
lámpa és elalszik minden...
Úgy érezte, jó lesz. Megbékélve bólintott. Hát alszunk, no.
Az öreg cigány aszott, fekete
kezét a cimbalomra tette, s az
ajtóra nézett.
- Jár kint valaki?
A kilincs bólintott, az ajtó
óvatosan kinyílt. Egy ember
jött be, aztán egy asszony.
Vállukon hó.
- Jó estét.
- Jó estét - bólintott Zimányi
- esik?
- Esik.
- Hová?
- Palánkra. Oda várnak bennünket, karácsonyra.
Persze, karácsony van. Régi
karácsonyok villantak fel Zimányi emlékei között, de
aztán hamar elhamvadtak,

elfáradtak...
A kocsmáros odaállt a vándorok elé.
- Mi kellene?
- Csak pihennénk, ha szabad.
Az asszony fáradtan felnézett.
- Kenyeret kérnénk. Pénzért.
Zimányi megfogta a kocsmáros kabátját.
- Adjon szalonnát is... karácsony van.
Gondolkodó csend lett. A
vándorok előtt egy kis vörös
mókus ült az asztalon és a
kenyérhéjat eszegette. Okos,
fekete szemével körülnézett.
- Szelíd?
- Mint a gyerek. Csak megszorítani nem szabad, mert
akkor harap.
Zimányi felkelt, nehézkesen
odament az asztalhoz és megsimogatta a mókust. A kis állat
megszagolta Zimányi kezét,
aztán végigfutott a karján és
bekukkantott a zsebébe.
- Az én zsebemet ki szokta
forgatni - mondta a vándor múltkor megrágta a pipámat,
azt nem szeretem... meg hát
üres is...
- Nem adja el?
- El nem adom, csak úgy odaadom. Jobb dolga lesz...
Zimányi pénzt tett az asztalra.
- Egyedül vagyok... eljátszogatok vele... ez lesz az én
karácsonyom...
Diót hozatott a kocsmárossal
s a mókus észre sem vette,
amikor gazdái elköszöntek.
Zimányi kucsmáját a mókus
mellé tette, hátha elálmosodik.
- Hozass még egy üveggel,
Tallér, diót is.
A mókus megszagolta a bort s
a diót a kucsmába hordta.
A cimbalom halkan zengett.
Künn hullott a hó, nyári kórószálak álltak az utak mellett,
valahol messze csengett egy
szánkó, varjak aludtak a jegenyéken, a hidak alatt susogott
a víz, mintha mesét mondana
az öreg hídlábnak.
Zimányi hazaindult. Zsebre
rakta a diót és a mókust is.
- Ehetsz útközben is, ha
akarsz.
Lassan lépegetett hazafelé.
Az út, mint a bársony. Botja
nem koppant, arcára hópehely
esett. A falu végén kis erdő
s az erdőn túl Zimányi háza.
Jó lenne, ha várakozó lámpás
intene belőle, de nincs már
senkije.
Nem nagy a hó, mégis nehéz a
járás, az erdő fái között álmos
köd ül. Megállt, botjával a hóra
ütött.
- Milyen puha, akár a párna.
Hideg sincs.
Azzal leültek az árok mellett.

Megcsörrentek a diók, a mókus
kiugrott a zsebből és felszaladt
az öregember vállára.
- Ne csiklandozz, te, csak egy
kicsit pihenek.
A mókus leugrott a földre. A
hónak szabadság szaga volt. Az
erdei csend susogni kezdett s
az ágak ugrásra ingerelték. Az
árokparton bodzafa állt és ijedten ébredt fel, amikor a mókus
végigszaladt rajta.
- Mit akarsz?
- Szállást keresek. Az ember
elaludt és én elszöktem... nem
tudod hol találnék szállást?
- Eredj a Bükkhöz.
A mókus átlendült az öreg
bükk alsó ágára.
- Azt mondta a Bodza, hogy
te adsz nekem szállást.
- Nem adok. Nincs, de ha
lenne se adnék.
- Majd ad más.
De nem adott a Kőris se, a
Cser se. A Vadcseresznye csak
a fejét ingatta, a Nyír pedig
még fiatal vesszőit is megsuhogtatta. Csak az öreg Tölgy
mondta meg kereken.
- Nem szabad! Ne kérdezd,
miért, nem szabad. Különben magam sem tudom mért,
menj, ahonnan jöttél.
Zimányi ekkor már mélyen
aludt az árokparton. Azt álmodta, hogy egy hideg kéz
nyúl a kabátja alá, de nem a
pénztárcáját, a szívét keresi.
Arca sárga lett, feje előrebukott a kínban, hogy megmozduljon, de nem tudott.
A kis mókus ekkor ért oda.
Felugrott az öregember vállára
és lerázta magáról a havat, az
öreg nyakába.
Erre már felébredt Zimányi.
Mélyet lélegzett, aztán tántorogva felállt. De mi ez a hideg a
nyakánál? Odanyúlt és eszébe
jutott a mókus.
- Hát te ébresztettél fel, te?
Bizony jó, hogy felébresztettél...
Megkereste botját és lassan
lépegetve elindult hazafelé.
Zsebében megzörrentek a diók
s amikor otthon meggyújtotta
a lámpát, körülvették a régi
bútorok.
A mókus az ágy karfájára
ugrott, leült elgondolkodva,
mert ő sem tudta, hogy mért
nem kapott szállást a fáktól.
Nem tudta, hogy Zimányinak
szíve és zsebe mindig nyitva
volt szegénynek, vándornak,
mindenkinek s az ilyen embernek nem lehet elhagyatottan,
árokparton meghalni.
Nézte egymást ember és
mókus. A kályhában halkan
dúdolt a szél, a felhőket elkergette, aztán nagy csend és nagy
békesség lett kint és bent.
Aludt az öregember és aludt
a kis mókus karácsony éjszakáján.

Ajándékok
Gyűrött világod felszínén járok,
hol homályt, zajt, és lármát találok;
add, hogy mi gyűrött, simuljon bennem,
ajándékodul csendedben lennem.
Szívdobbanás közt adj számba szókat,
durva szívekhez simogatókat.
Adj biztos ösvényt, amelyen járok,
küldj az utamhoz világosságot.
Tudom, keresel, mert úgy elvesztem,
mióta nincsen fényem, sem csendem,
s már nem tudok én, csak félve járni,
de megengedem magam találni!
Szavakat adjál, magadból, szépet,
te hangszereden szólót, zenéset.
Kicsiként, félve s megkuporodva,
elfáradottan esek kapudba;
add meg, hogy hozzád közelebb jussak,
s hogy nyíló zárját halljam kapudnak.
Hallom a hangod, ha szívem csöndes,
szép ajándékul adj nekem csöndet!
Ó add nekem a szavak kegyelmét,
mellyel mindenkit hozzád vezetnéd.
Száz ajándékként adj nekem egyet:
Születésedkor, a te szerelmed!
Ajándékaid sokaknak kérem;
Tégedet vár a sok kistestvérem.
Magadat adjad, míg én csak kérek,
én is od’adom, mind, ami éltet.
Magyar Gyuláné

Itt jársz
Én fehérségem, én ragyogásom!
Én kincsem, békém, én boldogságom!
Csöndem, nyugalmam, és békességem,
lelkem átölel Téged egészen.
Fenyőfa áll őrt fejem felett,
érzem, hogy nyújtod a két kezed.
Fehér hópihét röptet a szél,
látom, köröttem pásztáz a fény.
Parányi pihe repül a szélben,
hozzád simulok teljesegészen.
Ne küldjél el, bár gyűrött palástom,
nincs nekem semmim a nagyvilágon.
Egyetlen kincsem: szereteted,
fenyőfa áll őrt lényem remeg.
Szépséged Lelke, a galambfehér,
szárnyának röpte, a hangod elér.
Én, közegemre, a földre esem,
ó nincs földemen más szerelem!
Néma vagyok, de feléd kiáltok,
vak vagyok még, de, egyszer majd látok.
Magyar Gyuláné
2013 Karácsonyán
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Ünnepváró
Az ünnepi asztalra ajánljuk
Még van egy hét karácsonyig, így talán nem késő, ha ajánlunk néhány finomságot, melyekkel színesítheik családjuk karácsonyi menüjét

Karácsonyi
diós szelet
6 tojás fehérjét habnak verünk 6 evőkanál cukorral.
Egyenként hozzáadjuk a hat
tojás sárgáját, 14 dkg őrölt
diót, másfél evőkanál lisztet és
fél sütőport. Margarinnal kikent, lisztezett tepsiben megsütjük. Ha kihűlt, rátesszük
a következő krémet: 25 dkg
vajat 15 dkg porcukorral habosra kavarunk. Hozzáadunk 2
tojássárgát, 2 evőkanál erős feketekávét, vaníliát, 5 dkg őrölt
pirított diót. Rákenjük a kihűlt
tésztára és hideg kakaóglazúrt
teszünk a tetejére, mely a
következőből áll: 3 kanál porcukrot összekeverünk 3 kanál
kakaóval, 3 kanál lobogó-forró
vízzel leforrázzuk, és addig
kavarjuk, míg sűrűsödik, és 1
kanál olajat teszünk bele.

Mézes
zserbó
Hozzávalók a tésztához: 40
dkg liszt, 2 egész tojás, 5 dkg
margarin, 15 dkg porcukor, 2
ek langyos méz
Tészta elkészítése: A hozzávalókat összegyúrjuk, 3 cipót
formálunk, kinyújtjuk és sütőpapíron világosra sütjük 200
fokon kb 8-10 perc alatt.
Krémhez valók: 1/2 l tej,
10 dkg kristálycukor, 20 dkg
margarin, 15 dkg porcukor,
1,5 vanília puding, 2 db vaníliáscukor, 2 ek kakaó
A krém elkészítése: A tejet a

pudinggal és a kristálycukorral addig főzzük, míg leválik
a kanálról. Kihűtjük. A margarint a porcukorral habosra
keverjük. Elfelezzük, az egyik
felibe a kakaóport, a másik
felibe a vaníliáscukrokat tesszük. Az alsó lapot kakaóssal,
a következőt vaníliás krémmel
kenjük meg.
Hozzávalók a csokoládé mázhoz: 2 nagy evőkanál kristálycukor, 3 evőkanál víz, 2 evőkanál kakaó, 5 dkg margarin.
A máz elkészítése: A vizet
a kristálycukorral hólyagosra
főzzük, belekeverjük a kakaót
és a tűzről levéve a margarint.
Langyosra hűtjük, majd a tészta tetején egyenletesen elsimítjuk. Másnap szeleteljük.

Mézeskalács
Hozzávalók: 50 dkg liszt, 25
dkg porcukor, 1,5 kávéskanál
szódabikarbóna, 3 egész tojás,
15 dkg méz, kb. 3-4 kávéskanál mézes sütemény fűszer
Elkészítés:
A hozzávalókat összegyúrjuk,
fél órát hűtőben pihentetjük,
majd lisztezett deszkán kinyújtjuk és kiszúrjuk a tésztát.
Sütőpapírral bélelt tepsire
tesszük, tejjel megkenjük,
és 180 fokon 8-10 perc alatt
kihűtjük. Csokoládé vagy
puncsmázzal és színes cukorkákkal díszítjük. (Én a boltban
kapható puncs és csokimázt
használtam, a por állagút, amit
4 kiskanál vízzel kikeverni, és
máris kenhető.)

Lekváros mézes
krémes
Hozzávalók:1 db tojás, 3
dkg zsír, 2 evőkanál olvasztott méz, 15 dkg porcukor,
kevés tej, 45 dkg liszt, 1
kiskanál szódabikarbóna. A
krémhez:15 dkg margarin,
15-20 dkg porcukor, 2 tojás
sárgája, 2 evőkanál porcukor, 4 dl tej, 2 evőkanál
búzadara
Elkészítés:1 egész tojást, 3
dkg zsírt, 2 evőkanál olvasztott mézet, 15 dkg porcukrot, és egy kevés tejet gőz
felett addig keverünk, amíg
besűrűsödik. 45 dkg lisztet
összekeverünk 1 kiskanál
szódabikarbónával. Mindezt
a meleg masszával gyorsan
összegyúrjuk és gyorsan,
míg meleg, 4 nagyon vékony
lapot nyújtunk. Egyenként
zsírozott sütőben kisütjük
őket, pár perc kell csak laponként. A krémhez 15 dkg
margarint és 15-20 dkg porcukrot habosra kikeverünk.
2 tojássárgát is kikeverünk
2 evőkanál porcukorral, és 4
dl tejben 2 evőkanál búzadarát és a cukros tojás sárgát
felfőzzük. Kihűtjük, majd a
2 krémet összekeverjük. Rétegezés: alul 1 tésztalap, rá a
fehér krém fele, rá 2. lap, rá
sárgabaracklekvár minimum
3 mm vastagon, rá 3. lap, rá
a krém második fele, rá 4.
lap, a tetejére pedig csokimáz. Csak néhány óra után
lehet szeletelni, de legjobb
másnap.

Égieknek hálát adunk
Égjen sok sziporkázó csillagszóró, gyertya!
Zöld fenyőkön tündököljön, mert Karácsony van ma!
Halkan szóljon csodás dallam, Szerettünk mind hallja!
Legyen teli ajándékkal karácsonyfánk alja!
Hajlékunkban érződjön a mákos bejgli illat!
Mézeskalács, diós kifli, pogácsa hívogat...
Gyermekkacaj, gyermek öröm simogatja lelkünk,
Jó, hogy ma is ennyi édes angyalkára leltünk...
Körül ülve asztalunkat visszaemlékezünk
Szeretteinkre is, - Kik már nem lehetnek velünk...
Csengő csendül, énekelünk, ajándékot osztunk,
És mindenkit átölelünk,- csomagokat bontunk.
Örülünk, hogy családunkkal meghitt az ünnepünk.
Igen, mert ez a legnagyobb boldogság minekünk.
Égieknek hálát adunk, hogy együtt lehetünk,
Reménykedünk, hogy Jézusunkkal újjá születünk.

Szekér Istvánné
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Az idő szalad
Már megint december van, úgy
tűnik, mintha most kezdtük
volna az évet – gondoljuk sokan.
Valahogy jobban odafigyelünk az
idő múlására így év vége felé. Szilveszterkor, meg Újévkor szokás
mondani, hogy megint öregebbek
lettünk egy évvel. Pedig csak egy
nappal. Minden olyan nappal,
amire közben nem figyelünk úgy
oda.
Az időről ezt írja Henry Van
Dike:
„Túl hosszú azoknak, akik várnak,
Túl gyors azoknak, akik félnek,
Túl rövid azoknak, akik örülnek,
Ám azoknak, akik szeretnek,
az idő nem számít.”
Az öregségről pedig Wisdom
a következőket írja: „Amikor
megöregszel, három dolog történik.
Először is megkopik a memóriád,
a másik kettőre nem emlékszem.”
Black Laurence szerint: „Nagy baj
az öregség, de ez az egyetlen esély a
hosszú életre.”
Nagyon szép gondolatokat ír
le E. Cortazar, az öreg korról,
melyek megfogadása talán segít
a fiatalokkal való harmonikusabb
együttélésben is.

Idősek fohásza

Uram! Vigyázz rám, hogy öregségemben is szerethető legyek.
Fékezd meg túlbuzgóságomat,
amellyel azt képzelem, hogy
nekem minden témához mindig
mondanom kell valamit.
Szabadíts meg attól a jó szándékú
segíteni akarástól, amellyel mindig én akarom elrendezni mások
rendezetlen ügyeit.
Ne vegyem zokon, ha az emberek
beavatkozásnak nevezik a segíteni
akarásomat.
Taníts meg arra, hogy okos legyek, de nem okoskodó.
Legyek mindig készen a szolgálatra, de a mellőzést is el tudjam
fogadni.
Sok bölcsességet halmoztam fel

életemben és nagyon sajnálom,
hogy ezt nem tudom másoknak
továbbadni.
Beletörődtem Uram, de azért
ugye megérted azt a kérésemet,
hogy legalább néhány barátom
maradjon az utolsó években.
Taníts meg arra, hogy tudjak
hallgatni a betegségeimről és a
nehézségeimről.
Ezek évről évre növekednek és
velük együtt nő bennem a hajlandóság arra, hogy mindig ezekről
beszéljek.
Nem merem azt a kegyelmi ajándékot kérni Tőled, hogy őszinte
együttérzéssel tudjam hallgatni
másoknak a betegségekről szóló
folyamatos panaszkodását, de
legalább adj erőt, hogy türelmesen
végighallgassam őket.
Azt sem merem kérni, hogy halványodó emlékezőképességemet
erősítsd vissza olyanná, amilyen
régen volt.
Inkább azt kérem, hogy adj
nekem több szerénységet és kevesebb magabiztosságot, amikor
előfordul, hogy mások ugyanarra
az esetre másképp emlékeznek,
mint én.
Ajándékozz meg azzal a bölcsességgel, amely beláttatja velem,
hogy én is tévedhetek.
Taníts meg arra, hogy előítéletektől és irigységtől mentesen
fel tudjam fedezni az utánam
következő nemzedékek igazát és
ajándékozd nekem azt a derűs
szabadságot, hogy sok jót tudjak
mondani a fiatalokról.
Tölts be úgy a szereteteddel, hogy
öregségemben is szívesen szóba
álljanak velem az emberek.
Tudom, hogy nem vagyok szent,
de azt is tudom, hogy az öregember örökös zsörtölődése az ördög
munkájának csúcsteljesítménye.
Ments meg tőle!
Add Uram, hogy így legyen!
Varga László

Kedvezményes idegen nyelvi képzés indul Izsákon

(Angol – Német kezdő – haladó)

Kedvezményes idegen nyelvi képzés indul Izsákon angol és német
nyelvből kezdő és haladó szinten. A TÁMOP 2.1.2 projekt alapvető
célja a felnőtt lakosság munkaerőpiaci, elhelyezkedési esélyeinek
növelése.
A képzés során megszerezhető kompetenciák:
- Képes a megértést segítő technikákat alkalmazni,
- Képes az ismeretlen szavak jelentésére következtetni,
- Az elbeszélő technikák ismerete alapján képes egyszerű interakciókra, képes a beszélők motivációját megérteni,
- Képes feltevéseit kifejezni, következményeket levonni,
- Képes a mindennapi szükségletekhez kapcsolódó nyelvi kifejezéseket alkalmazni
- Képes egy beszélgetést elkezdeni, fenntartani,
- Képes megérteni és használni a mindennapi szavakat, kifejezéseket, fordulatokat.
A képzés hossza 60 óra, heti 2x3 órában, 20 oktatási nap keretén
belül, 12 fős csoportokban, várhatóan a kora esti órákban. A tananyag
és a tankönyv biztosított a tanulók számára. A csoportok indítása a
folyamatosan történik.
Várunk minden 18. életévét betöltött felnőttet, aki nem áll középiskolával, vagy felsőoktatási intézménnyel tanulói vagy hallgatói
jogviszonyban. (kivételt képeznek a költségtérítéses képzésben
résztvevők)
Tanfolyam díja: Egyszeri regisztrációs díj (1.200.-Ft), amely összeget a tanfolyam sikeres teljesítésével visszatérítjük hallgatóink
számára!
Szükséges a képzésen való aktív, legalább 80 %-os részvétel,
valamint a modulzáróvizsga követelményeinek legalább 60%-os
teljesítése.
A tanfolyamok januártól folyamatosan indulnak!
A tanfolyamra való jelentkezés feltétele a regisztráció!
Regisztrálni és érdeklődni lehet munkanapokon 8.00-16.00 óra
között Izsák Város Polgármesteri Hivatal Titkárságán Krasznai Szilviánál a 76/568-063-as telefonszámon, vagy személyesen.
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Novemberi események

Témahét a vízről
A 2013. november 11-14-ig megrendezett 6. évfolyam számára
szóló projekthét a vízről szólt. Hétfőn kerékpárral a Vízműtelepre
látogattunk. A kerékpárokat az iskola nyerte egy pályázaton. Ezért
minden gyermeknek jutott kerékpár.
A Vízműtelep egy olyan létesítmény, amely a felszín alatti
vízkészletekből ivóvízzel látja el Izsák városát. Sok új
információt tudhattunk meg a víz útjáról, arról hogyan
kerül a felszínre, onnan pedig a házakba. Megtekintettük a makettot és a víztároló tartályokat. A megfelelő
vízminőség elérése érdekében a nyersvizet különféle
módszerekkel tisztítják meg.
Kedden a Szennyvíztelepre látogattunk el, ahol
szintén sok dolgot láttunk, tanultunk és „éreztünk”
is. Megtanultuk, hogy ne pocsékoljuk a vizet, ne szennyezzük, óvjuk. Bemutatták, hogyan tisztítják meg a
szennyvizet a legkorszerűbb technikákkal.
Szerdán is kerékpárral mentünk az Izsáki Horgász és
Pihenő Parkba. Ott megismerhettük a horgásztavakat és a benne élő halakat. Ezt a programot egy
csapatversennyel zártuk, melyen feladatlapot oldottunk meg. A kérdések többsége az itt található
tavakról és a benne élő halakról szólt.
Csütörtökön csoportokba osztottak bennünket,
a kémia teremben nagyon érdekes és izgalmas
kísérleteket végeztünk a vízzel több állomáson
keresztül. Megvizsgáltuk a vizet, hogy reagál
különböző anyagokra. A kísérletek lebonyolításában persze a nyolcadikosok segítettek bennünket,
akik már jártasabbak a kémia tudományában.
Nagyon sokat tanultunk ezen a héten a vízről, sok izgalmas és érdekes élményben volt részünk ezeken a délutánokon. Köszönjük mindenkinek, akik hozzájárultak, hogy ez a témahét
megvalósuljon.
Vida Hanna 6.c

Decemberi események

Gyertyagyújtás az alsó tagozaton
December 2-án hétfőn a negyedik évfolyam egy szerény
műsor keretében meggyújtotta az első adventi gyertyát.
Ezután karácsonyig minden évfolyam egy kis ünnepséggel
egybekötve meggyújtja a következő gyertyát.
Tanulmányi versenyek
* 2013. november 18-án Iskolai Matematikaversenyt szerveztünk a felső tagozatosoknak. 68
tanuló vett részt a megmérettetésen.
I. helyezettek:
5. évfolyam: Mezei Kristóf (5.a) és Deák Trisztán (5.b)
6. évfolyam: Édes András (6.c)
7. évfolyam: Gréczi Márton (7.b)
8. évfolyam: Deák Sándor (8.b)
II. helyezettek:
5. évfolyam: Juhász Jázmin (5.b) és Mezei Dóra (5.b)
6. évfolyam: Kiss Martina (6.c) és Mózes László (6.c)
7. évfolyam: Koncsik Tamás (7.a) és Rőfi Melinda (7.b)
8. évfolyam: Faragó Fanni (8.c) és Oláh Nándor (8.c)
III. helyezettek:
5. évfolyam: Cseh Dorina (5.a), Csernák Csaba (5.a), Garai Csenge (5.b), Lakatos Gusztáv
(5.b)
6. évfolyam: Langó Barnabás (6.c)
7. évfolyam: Dóczi Dávid (7.a) és Varga József (7.a)
8. évfolyam: Eszik Imre (8.b)
* 2013. november 28-án rendeztük meg a felső tagozatosok számára meghirdetett Balogh
Józsefné Zsuzsika tanárnő emlékére szervezett házi szavalóversenyünket. A nyertesek könyvjutalmat kaptak.
5-6.évfolyam:
I.helyezett: Andrási Brigitta (8.c)
II. helyezett: Laczi Vivien (8.c), Prikidánovics Márk (7.b)
III. helyezett: Vida Izsák (8.c)
7-8. évfolyam:
I.helyezett: Mezei Kristóf (5.a)
II. helyezett: Marton Mirella (6.c)
III. helyezett: Miskovicz Alexa (6.b), Ö. Kovács Petra (6.c)
Sport
Atlétika
- A Sajátos Nevelési Igényű Tanulók Megyei Atlétikai Bajnokságán a III. korcsoportos fiúk közül
Radics Krisztofer II. helyezést ért el 100 m síkfutásban és III. helyezést távolugrásban, Almási
Dávid pedig 300 m síkfutásban ért el III. helyezést.
Foci
- A szept. 27-én megrendezett Sárfehér Kupán a III. korcsoportos fiúk I. helyezést, a IV. korcsoportos lányok III. helyezést értek el.
- A Sajátos Nevelési Igényű Tanulók Megyei Labdarúgó Bajnokságon a közül a IV. korcsoportos
fiúk V. helyezést értek el.
- A Labdarúgó Diákolimpián a III. korcsoportos fiúk megnyerték a körzeti fordulót, így továbbjutottak a következő fordulóba.
- Lezajlottak a Bozsik Intézményi Program első őszi fordulói. A 0., az I. és a II. korcsoportnál
fesztivál formájában, a III., IV. korcsoportos fiúknál és a IV. korcsoportos lányoknál körmérkőzés
formájában történt a lebonyolítás. Összesen 4 forduló lesz ebben a tanévben.
- A 2012/13-as tanévben a Bozsik Intézményi Program Izsáki Körzetében végzett szervezőmunkájáért kitüntették Gréczi Gábor körzetvezetőt. Az Országos Tanévnyitó Fesztivál keretében az
elismerést Nyilasi Tibor adta át.
Gréczi Gábor
Kézilabda
* Erima Országos Gyermekbajnokság

2013. december 17.

2013. december 1-én, a Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség rendezésében az U10-es korcsoportos fiú kézilabda bajnokság
egyik fordulóját bonyolítottuk le a Városi Sportcsarnokban.
Két csoportra bontva, hét csapat részvételével játszották le a
mérkőzéseket a gyerekek. Mivel Izsákon is szerveződik a gyerek
kézilabda, ezért a mi (kezdő) kéziseink is játéklehetőséghez
jutottak a csoportmérkőzések között. Nem vallottak szégyent.
Megnyerték a bemutatkozó mérkőzésüket!
Jó lenne, ha nálunk is elterjedne a kézilabda sport! Másodikostól a hetedik évfolyamos gyerekekig, fiúkat, leányokat egyaránt várunk hétfőn és csütörtökön 16 00 – 17 30-ig tartó edzésekre
a Sportcsarnokba!
Szabó József

Kisebbségi közmeghallgatás
December 11.-én a művelődési házban
tartotta Izsák Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzata ez évi közmeghallgatását. A megjelentek előtt Radics Péter az
önkormányzat elnöke számolt be az évben
elvégzett munkáról, valamint a rendőrség
bűnmegelőzési osztályának munkatársa
tartott előadást az ifjúság védelméről.
Kiemelten a 16 óráig tartó iskoláról, az
ott tartózkodás fontosságáról. A közmeghallgatáson résztvevő gyermekek

mikuláscsomagot kaptak a nemzetiségi
önkormányzat jóvoltából.

Szeretettel!
Szeretett Szüleink, Vancsura István és
Vancsura Istvánné szül. Nagy Erzsébet
2013. december 14.-én ünnepelték
50. házassági évfordulójukat.

E szép alkalomból tiszta szívből
gratulálunk és kívánunk minden jót!
Lányaik, vejeik, unokáik
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v a l l á s
Istennek szent Anyja
Igen, ott, a 4. egyetemes zsinaton,
Efezusban hangzik fel először a
zsinati atyák ajkán Mária istenszülői hivatásának megvallása, s
lesz belőle a mai napig tartó Máriaköszöntés: az Üdvözlégy. Nem túltiszteletről vagy pláne imádásról
van itt szó, - ők még nem tudtak a
jóval ezer évvel későbbi reformról.
- Igazi hitvallás ez: megvallom az
Anyát, hogy igazi Isten-emberként
imádjam a Fiát.
A hagyomány szerint János apostol és a reá bízott Isten Anyja Efezusban élnek, ott szenderedik el
szent halállal a Boldogságos Szűz,
ott találják üresen a sugallatra
odaérkező apostolok Mária sírját,
teli friss, illatos rózsákkal.
Az eretnekségek mindig nehéz
terhek. Nem kívülről támadó üldözés, hanem belső meghasonlás. A
külső ellenség támadása egyszerű:
tudjuk, honnan jön, azt is, kik szítják, de a belső seb fájdalmasabb,
nehezen gyógyul, az egész test
betegszik általa. A kívülről kapott
seb látszik, hamarabb gyógyul, heg
marad utána. A belső seb érzékenyebb, az Egyház belül viseli és
szenvedi, és évszázadokig gyötri
az élő seb az egész közösséget.
Ariánus és doketista szekták próbálják emberi ésszel fogalmazni az
emberi értelmet meghaladó titkot:
hogy Isten előbb szeretett minket,
és annyira, hogy egyszülött Fiát
küldte értünk, hogy megszaba-

dítson bűneinktől, magára vegye
terheinket, és a kereszten semlegesítse azokat. Szűztől született, de
nem teremtmény, mégis valóságos
Isten és valóságos ember. És ennek a páratlan emberré válásnak
főszereplője az Őt hordozó Szűz
Mária, aki a világért és a világnak
adja szent Fiát.
Adventi roráték végén együtt
imádkozza a közösség a háromszoros köszöntést, hitet téve
amellett, hogy Mária az új világ
kulcsa, tőle származik az Üdvözítő, aki miatt Máriát Isten Anyjának
valljuk. Egyetlen, igazán tevékeny
szeretet karácsonykor: Világra
hozza szent Fiát, pólyába takarja,
jászolba fekteti, tejével táplálja. Ő
gondoskodik az Istenről, akinek a
Szentlélek erejéből emberi életet
adott. Anya és Fia elválaszthatatlan. Ha imádom a Fiút, tisztelem
az Anyát. Nincs Isten Anyja Jézus
nélkül, és nincs Megváltó Szűz
Mária nélkül. Az efezusi zsinati
atyák nem ismerték a gólya-mesét:
Az Ő Jézusukat nem a gólya hozta,
hanem Mária szülte és adta a világ
üdvösségére. Ő az igazi adventi lélek: Ő várja leginkább Jézus világra
jöttét. Mi meg hozzá társulva várjuk Jézus születését, és köszöntjük
Édesanyját. Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, veled van az Úr! Mária,
Isten Anyja, imádkozzál érettünk,
bűnösökért!
Podmaniczki Imre plébános

Egyházi hírek
- Minden adventi hajnalon – hétfőtől péntekig – hajnali szentmisékkel
készülünk a Karácsonyra. A szentmisékben adventi elmélkedéseket
tartunk, utána a közösségi házban a Karitász csoport megvendégeli
a résztvevőket.
- Minden szombat és vasárnap esete vendég atyák gyóntatnak, segítve
minket a lelki előkészületben.
- December 21-én, szombaton este a 6 órai szentmise után a Városi
Vegyeskar karácsonyi hangversennyel kedveskedik nekünk.
- A templom takarítása és a karácsonyi díszítés ideje: december 23án, a hajnali szentmise után lesz.
- Karácsony vigiliáján, december 24-én délután 4-kor pásztorjátékot
mutatnak be a hittanosok a templomban.
- Advent idején a betlehemező gyermekek és fiatalok 2 csoportban
látogatják meg a híveket. Fogadják őket szeretettel!
- Kisizsákon karácsony vigiliáján, kedden éjjel 10 órakor, a templomban éjfélkor lesz Jézus születésének emlékmiséje.
- Karácsony első és második napján vasárnapi szentmise rendet
tartunk.
- Szeretettel várjuk december 29-én a 9 órai szentmisére a kerek
évfordulós és jubiláns házaspárokat családjukkal együtt, áldásra.
- Az év végi hálaadást december 31-én, kedden este 6 órakor tartjuk. Éjjel fél 12-től szentségimádás, elmélkedés lesz, majd szentségi
áldással zárjuk az ó-évet és kezdjük az újat. Utána a közösségi Házba
egy pohár pezsgőre várjuk a résztvevőket.
- Január 1-jén, Máriának, Isten Anyjának ünnepén vasárnapi miserend lesz.
- Január 6-án, hétfőn, - idén először – parancsolt ünnepként üljük
meg Vízkereszt ünnepét. A szentmisét este 6-kor mondjuk, azon
lesz a vízszentelés.

MEGEMLÉKEZÉS
Baracskai János

Névnapi megemlékezés
Fájdalmunkat nem enyhítik a múló évek.
A mosoly mögött ott vannak a fájó könnyek.
Gondolatban velünk vagy, bármerre is járunk.
Tudjuk, hogy nem jössz, és mi mégis mindig várunk!

Szerető feleséged, családod és unokáid

Református múltunk 55.
„ 1815. május 5. A Predikátor,
Horvát Péter, Csukás András és
Csukás Ferentz jelenlétiben Takaro Mihály Egyházfinak választatván, bé hivattatott, de minden
kérései az Eklésiai Elöljáróságnak haszontalanok voltak, mert
azokat mind megvetette, sőt
utoljára sértegető szokat ejtvén
el ment. Melyre nézve felöle ez
a határozás tétetett, hogy mivel
az Eklésiának szép kéréseit, rola
valo jo tzélzásait megvetette,
semmiféle Eklésiai Hivatalra fel
nem vétetik.
1815. május 8. A Predikátor,
Gudits István, Fekete István,
Damásdi János, Csukás András,
Horvát Péter, Cséplő János,
Czirkos János jelenlétében.
Az elébbi Gyűlés határozása
Takaro Mihály felől megerösittetvén Egyázfinak candidáltattak

Balog János, Damásdi András és
Ifju Bodri Szabó István, az elsö
oda haza nem találtatott, a két
utolsok pedig igen helyes okokra
nézve a mostani szolgalattol valo
fel oldoztatásokat kérék, nevezetesen Damásdi András, azt
állítván, hogy ő erre a szolgálatra
éppen alkalmatlan, Szabó István
pedig, hogy atyjával a miatt
izetlenségben jőne mert úgy azt
lenne kéntelen öregségében a
gazdasági terhet hordozni.
Mindazáltal minekutánna az
attya bé hivattatván benne megegyezett, ő is a hivatalt fel
állalta és tante sessione fel is
esketetetett.
1815. május 31. A Predikátor,
Fekete István, Csukás András,
Horvát Péter, Cséplő János,
Csősz Mihály, Szegedi István és
Szegedi Mihály jelenlétekben.

Amennyire hozzátartozik a házas csigához az ő háza,
íme, annyira elkíséri a földi egyház életét a szolgálatok
betöltésének gondja, a külső építmények romlásának orvoslási szüksége. Vajon, ami kívülről sokszor nyilvánvaló és sürgető, emlékeztet-e minket arra, hogy belsőnkben

Mivel abban az esetben, ha az
oskola fundust megnyeréndi
az Eklésia, mindjárt szükséges
lészen az építtetéshez fogni,
tehat meg határoztatott, hogy a
következő Pesti Vásárba 1 talp
fenyő, 13 v. 14 szálas vétessen,
100 szál dészka, 3 talitska, 3
lapát, 4 vendég oldal, egy hosszú
lajtorja, 200 szeg.
Jelentette az Eklésia Curatora,
hogy a Predikátor által a méltóságos és tekintetes uraság
utasítása szerént Tekintetes
Usovits familiához irattatott
levélbe vett ő válasza. Melyben
írja a Tekintetes Usovits uraság,
hogy nem sok idő mulva, az
Eklésiát meg fogja vigasztalni a
két fundus eránt.”
/P.IV., 49.ol./
közli: Nagy Árpád

is legalább ennyire szükséges a romlandók megújítása?
Mert az Isten országában változatlanul úgy van, hogy
az Úrnak fontosabb a töltelék, mint a héj!!!
Jézus is ezért jött, és ezért fog ismét eljönni: hogy
mindent újjá tegyen. Legyünk készen erre!
-na-

Gyülekezeti hírek
- December 24-én (kedd), 15.00: gyermekek Karácsonya a templomban.
- December 25-26-án: 10 és 16 óra: ünnepi istentiszteletek.
- December 25-én, 13.30: Kisizsákon ünnepi istentisztelet.
- December 31-én (kedd), 16.00: Óévi istentisztelet.
- Január 1-én (szerda), 10.00: Újévi istentisztelet.
- Január 1-én, 13.30: Kisizsákon újévi istentisztelet.
Mindenkit szeretettel várunk!
-Szeretettel kérjük egyháztagjainkat, hogy egyházfenntartói járulékaikat, sírhely-megváltásaikat ne
mulasszák el rendezni. Csak azoknak tudunk díjainkból kedvezményt biztosítani, akik rendszeres
egyháztagjaink; a közös teherviselésből kiveszik részüket! Köszönjük!
-Köszönjük a Feltámadunk Alapítvány számára felajánlott adó 1%-kokat. A 2012.évi adófelajánlások
nyomán az Alapítvány 46.936 Ft. támogatást kapott, mely összeget a református temető karbantartására használtunk fel. Isten fizesse!
- Amint láthatják a Testvérek, a templom külső felújításának első üteme elkészült (déli oldal).
Továbbra is várjuk és kérjük erre a célra adományaikat, hogy a munkálatok költségeinek önrészét
kifizethessük. Köszönjük szépen!
- Minden Krisztust hívő, jóakaratú embernek áldott Karácsonyt és Újesztendőt kívánunk!
Isten, áldd meg a magyart!

IKEM hírek
- December 21. (szombat),
17 óra: Fénylánc Magyarországért, közös imádság és
virrasztás a Fogathajtó pálya
szélén. Aki tud, hozzon magával egy szál gyertyát vagy
lámpást.
- Január 1-én (szerda), 15
órakor koszorút helyezünk
el a Bocskay emlékkopjafánál,
Bocskay István fejedelem születésének 457. évfordulóján.
Szeretettel várunk minden
megemlékezni szándékozót.
„Vándor székely reménységét, Jézus áldd meg Erdély
földjét!”

Az Izsákért Közalapítvány
közleménye
Az Izsákért Közalapítvány
Kuratóriuma köszönetét
fejezi ki mindazoknak, akik
jövedelemadójuk 1 %-val támogatták az alapítvány céljait. 2012-ben a pótlólag érkezett összeggel együtt 301
151,- forint összeg érkezett
az alapítvány számlájára az
1% felajánlásokból, melyet
a művészeti csoportok és
sport- valamint tanulmányi

tevékenység támogatására
fordítottunk. Kérjük, hogy
adójuk 1 %-nak felajánlásával a későbbiekben is támogassák alapítványunkat!
Adószámunk: 183518511-23
Köszönjük továbbá az
egyéb pénzügyi támogatásokat is!
Kuratórium

IZSÁKI Hírek
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ÜGYELETEK
ORVOSI ELÉRHETŐSÉGEK
8-12-ig rendelési időn kívül ÜGYELET NAPONTA
hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 16 órától másnap 08 óráig
péntek: 13-08 óráig, szombat-vasárnap, ünnepnap: 24 órában
Szabadszállás, Mindszenti tér 5. Telefon: 76/353-324
IZSÁKI ORVOSOK DÉLUTÁNI ELÉRHETŐSÉGE
hétfő: 12-16 óráig
Dr. Szántó Ágnes
76/374-375
kedd: 12-13 óráig
Dr. Bíró Sándor
76/374-844
13-16 óráig
Dr. Szántó Ágnes
76/374-375
szerda: 12-13,30 óráig Dr. Rigó József Zsolt
76/374-190
13,30-16 óráig Dr. Bíró Sándor
76/374-844
csütörtök: 12-16 óráig
Dr. Rigó József Zsolt
76/374-190
péntek: 12-13 óráig
Dr. Bíró Sándor
76/374-844
Délutáni telefonelérhetőség 12 - 16 óráig: 06/20/9/624-594
Kábeltévé ügyelet

Internet és kábeltévé hibabejelentés: 06-40/811-911
Rendõrség: 06-78/501-400
Vízmû: hibabejelentés: 06/80-200-423

Polgárőrség: 06-30-621-6071

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

Az Önök szolgálatában!

Kérésére otthonában ingyenes
számítógépes bemutatót tartok!
Tel: 06-70/45700-70, 06-20/28097-31,
06-76/353-092
e-mail: zoltanmuller69@gmail.com
honlap: www.muller-granit-sirko.sokoldal.hu
Müller Zoltán
kőfaragó, épületszobrász, cserépkályhaépítő

December 25. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Adventi gyertyagyújtás –
4. gyertya
19:25: A Városi Vegyeskar
adventi hangversenye
December 26. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: A Városi Vegyeskar
adventi hangversenye
Január 1. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Esti vendég –
Geiszt István
Január 2. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Az Oltalom Alapítvány
egészségügyi sorozata
Január 8. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: ITV Híradó
Január 9. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: ITV Híradó (ism.)
Január 15. szerda
18:00: Kölyök TV.
19:05: Az Oltalom Alapítvány
egészségügyi sorozata
Január 16. csütörtök
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Megyei Krónika
19:35: Kolon Kávéház

Kiadó üzlethelyiség!
Üzlethelyiség kiadó az iskolával
szemben (volt virágbolt).
40 négyzetméter + raktár + mosdó
+ udvarhasználat.
Érdeklődni: Holsza Trafik

APRÓHIRDETÉSEK
Izsák, Hunyadi u. 52. sz. alatti családi ház eladó Érd.: 20/4536344
Izsák központi részén, Fürst S. u. 3.szám alatti családi ház eladó.
Érd.: 70-295-3477
Felújításra szoruló családi ház eladó a Fleming u. 6. sz. alatt! T.:
06-30-575-3521

Anyakönyvi Hírek

Gazdadélután Izsákon!
Gazdadélután
Izsákon!
A Bács Agrárház
Nonprofit
Kft. sikeres
pályázatot
nyújtott
a Tanyafejlesztési
Program
A Bács Agrárház
Nonprofit
Kft. sikeres
pályázatot
nyújtott
be a be
Tanyafejlesztési
Program
keretében. A
keretében.piacra
A tanyai
gazdaságok
piacrapályázat
jutását többek
segítő között
nyertes lehetőséget
pályázat többek
tanyai gazdaságok
jutását
segítő nyertes
nyújt között
a megye hat telelehetőséget nyújt
a megye Ahat
településén gazdadélután
megtartására.
A rendezvények
pülésén gazdadélután
megtartására.
rendezvények
sorában az első
Izsák városban
kerül megszervezésre,
sorábangazdálkodót
az első Izsáktisztelettel
városban kerül
megszervezésre,
melyre minden
hívunk,
várunk. melyre minden gazdálkodót tisztelettel
hívunk, várunk.

Gazdadélután időpontja: 		
Gazdadélután időpontja:

2014. január 21. (kedd) 1430 óra
2014. január 21. (kedd) 1430 óra

Helyszín: 			
Helyszín:

Városháza emeleti tanácsterme (Pártok Háza)
Városháza emeleti tanácsterme (Pártok Háza)

Születtek: Kabahsi Leona (anyja neve: Kosovar Blerina), Rivnyák
Kendra (anyja neve: Fekete Anita), Turai Tamás (anyja neve: Nagy
Szilvia), Kiss Ádám Béla (anyja neve: Szabó Anett), Gonda Attila
László (anyja neve: Hábenczius Erzsébet), Porter-Beke Konrád (anyja
neve: Beke Beatrix), Tamók Edina (anyja neve: Deák Mária)
Meghaltak: Patai Kálmán – 47 éves – Izsák, Bocskai utca 35., Kamasz
Bertalanné sz: Deák Mária – 65 éves – ágasegyházi lakos, Zsákai Lajosné sz: Tóth Margit – 76 éves – Izsák, Kiskőrösi utca 15., Csabanyi
István – 89 éves – Izsák, Kossuth Lajos utca 30., Molnár János – 85
éves – Izsák, Andrássi utca 11., Mihala Ferenc – 88 éves – volt izsáki
lakos, özv. Antal Mihályné sz: Varga Erzsébet – 94 éves, Kéri Mihályné
sz: Bódog Zsuzsanna – 88 éves – Izsák, Hunyadi utca 90., Jancsó Bálint
– 82 éves – Izsák, Kun utca 16., Vámos Zsigmondné – 70 éves – Izsák,
Berzsenyi D. utca 2., Trencsényi Imréné sz: Szeg Katalin – 61 éves
– Izsák, Kada E. utca 6., Izsákné Bede Éva – 57 éves – Izsák, Katona
J. utca 40., Papp Lászlóné sz: Tuba Sarolta – 88 éves

A gazdadélutánt
megnyitja
és levezeti
Gergely,Gergely,
a NAK Bács-Kiskun
Megyei Szervezet
A gazdadélutánt
megnyitja
és Domján
levezeti Domján
a NAK Bács-Kiskun
Megyei elnöke.
Szervezet elnöke.
A rendezvényt Mondok József, Izsák város polgármestere köszönti.
A rendezvényt Mondok József, Izsák város polgármestere köszönti.
A programtervezet szerint a gazdadélután résztvevői megismerhetik a Bács Agrárház Nonprofit Kft. tanyai
gazdaságok
jutását segítő
projektjét,
informálódhatnak
a bekapcsolódás
A piacra
programtervezet
szerint
a gazdadélután
résztvevői megismerhetik
a lehetőségeiről.
Bács Agrárház
Nonprofit Kft. tanyai gazdaságok piacra jutását segítő projektjét, informálódhatnak a
A földügyek
gyakorlatilehetőségeiről.
kérdéseiről dr. Horváth Áron, a Bács-Kiskun Megyei Földhivatal Földügyi Osztály
bekapcsolódás
vezetője tart tájékoztatót.
A földügyek gyakorlati kérdéseiről dr. Horváth Áron, a Bács-Kiskun Megyei Földhivatal
Az agrárium
adózási
szabályainak
Földügyi
Osztály
vezetője tartváltozásáról
tájékoztatót. Szabó Gábor, a NAV tájékoztatási referense tartja meg
előadását.
Az agrárium adózási szabályainak változásáról Szabó Gábor, a NAV tájékoztatási referense
meg előadását.
Izsáktartja
város
valamennyi gazdálkodójának eredményekben gazdag,

boldog új esztendőt kíván

Izsák város valamennyi
gazdálkodójának
eredményekben
gazdag, Kft.
boldog új esztendőt kíván
a Bács
Agrárház
Nonprofit
a Bács Agrárház Nonprofit Kft.
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